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Dear Readers, 

We are together again with the latest issue of 2016. 
This year was a dynamic year both for Turkey and the 
world. It was a year when bitter and sweet many devel-
opments changed the agenda quickly; the world bal-
ance started to change as usual; without a doubt every 
single person cried for a more peaceful world.

We hope that 2017 would be full of peace, ease, pros-
perity and stability…

While closing the year 2016, in cover story, we shared 
a huge compilation about the global flour industry. As 
you know, Miller Magazine every month shares in Coun-
try Profile section the data about grain and flour markets 
of various countries around the world. In this month too, 
we made a compilation for the prominent countries in 
terms of grain and flour market and tried to provide our 
readers a profile for global milling industry.

Also, we have talked to Drazen Miloloza, Secretary 
of Croatian Flour Millers Association about the Croatian 
milling industry; we also talked to Hakan Akal, Sales 
Engineer of Infotech Group about preventing wastes 
in grain production and methods for provide a healthy 
grain storage. 

You can find the interviews that we made with Dra-
zen Miloloza and Hakan Akal in the following pages of 
our magazine. In technology platform, we talked to İlker 
Akyürek, Marketing Director of Akyurek Technology In-
ternational which provides services in the pulses, nuts, 
seeds and oil seed sectors, about his success story, 
new tobacco lines, AR-GE activities and his targets.

Hope to meet you in the following issue…

Değerli Okurlar, 

2016 yılının son sayısında sizlerle birlikteyiz. 2016 hem 
Türkiye hem de dünya için hareketli bir yıldı. Acı ve tatlı bir-
çok gelişmenin gündemi hızlı bir şekilde değiştirdiği, dün-
yadaki denge unsurlarının her zaman olduğu gibi hareket 
halinde olduğu ve şüphesiz dünya üzerindeki her insanın 
barış dolu bir dünya için gözyaşı döktüğü bir yıldı 2016. 

Dileriz 2017  ‘de bizleri huzur, barış, refah ve istikrar bek-
liyordur…

2016 yılını kapatırken, kapak dosyamızda da dünya un 
sanayisi ile ilgili geniş bir derlemeye yer vermek istedik. 
Bildiğiniz gibi Değirmenci Dergisi her ay dünyanın farklı 
ülkelerindeki tahıl ve un pazarını araştırıp elde ettiği gün-
cel verileri Ülke Profili bölümünde okuyucularıyla paylaşı-
yor. Bu ay da kapak dosyamızda yine tahıl ve un paza-
rında ön planda olan ülkelerde un değirmenciliği üzerinde 
bir derleme yaptık ve dünya değirmencilik endüstrisinin 
bir profilini sunmaya çalıştık. 

Bu ay Hırvatistan Un Değirmencileri Derneği Genel Sek-
reteri Drazen Miloloza ile Hırvatistan değirmencilik en-
düstrisi hakkında konuştuk; Infotech Group Satış Mühen-
disi Hakan Akal ile de tahıl üretiminde israfı önlemek ve 
sağlıklı bir şekilde tahıl depolamayı sağlamak adına neler 
yapılabileceği ile ilgili bilgiler aldık. 

Drazen Miloloza ve Hakan Ala ile gerçekleştirdiğimiz 
röportajları dergimizin ilerleyen sayfalarında bulabilirsi-
niz. Teknoloji platformunda ise bakliyat, kuruyemiş, to-
hum ve yağlı tohum sektörlerine hizmet veren Akyurek 
Technology’nin Pazarlama Direktörü İlker Akyürek ile fir-
masının başarıya ulaşma hikâyesini, yeni tasarladıkları tü-
tün hatlarını, AR-GE faaliyetlerini ve hedeflerini konuştuk. 

Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle…

Ending 2016… 2016’yı bitirirken…

EdItOr

EdİtÖr



EdİtÖr
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Dear Readers and Friends around the World, 
I thought about the year that we get ready to pass whi-

le we are preparing the latest issue of 2016. Not for only 
Turkey, but also for the world, it was a hard and busy 
year. Shrinking markets, political turmoil, war and collisi-
on environment and economic problems that are created 
by them…

Living this process again and again every day, prevents 
us a little from looking at future with hope, making long-
term plans, working with more a proactive approach. 
But, I think the representatives of milling industry has no 
chance to be desperate, because they are responsible of 
producing the most important basic food of world. 

Consequently, saying that human being needs this in-
dustry more than ever will not be exaggeration. Like ever-
yone, we wish and desire that 2017 would be peaceful 
and stable year without conflict both for our industry and 
for the world in general. In this aspect, I wish a healthy, 
peaceful and efficient year for my friends in the industry. 

Regarding the alterations that we are planning to make 
for our magazine, I had already announced before that 
we made some changes in order to renewing ourselves, 
to provide a more different features. It is possible to say 
that, we started this renewing process by making small 
changes in December issue. 

In this issue, Miller Magazine team worked on a special 
writing to provide a general view of global milling industry. 
As you know, it is impossible to find updated data such as 
how many companies are there in which countries; capa-
city rates of these countries; processed raw material amo-
unt and related specific data. Our team compiled this data 
from various sources and shared in the cover story. They 
are also trying to improve this writing for in the following 
issues. I hope that you will benefit from this data about the 
development of the industry, just as we did.

Many of you know that our magazine will continue with 
2 different publications as English and Turkish by Janu-
ary. We should remind again for those who do not know. 
I would also like to add that mobile magazine application 
has become inactive and you will be able to follow all 
of our publications from your mobile device by January. 
For now, I can share just these about the alterations. For 
other alterations, I advise you to wait for the J 
January issue.

Hope to meet you in the following issue…
Regards....

Tüm dünyadaki değerli okurlarımız, dostlarımız,
2016’nın son sayısını hazırlarken şöyle bir dönüp geride 

bırakmaya hazırlandığımız 1 yılı düşündüm. Sadece Tür-
kiye için değil, tüm dünya için gerçekten yoğun ve zor bir 
yıldı. Daralan piyasalar, siyasi çalkantılar, savaş ve çatış-
ma ortamı ve tüm bunların yarattığı ekonomik sorunlar…

Bu süreci her gün tekrar tekrar yaşamak, geleceğe umutla 
bakmamızı, uzun vadeli planlar yapmamızı, daha proaktif bir 
yaklaşımla çalışmalar yürütmemizi bir miktar sekteye uğrat-
tı. Ancak değirmencilik sektörünün temsilcilerinin, yılgınlığa 
düşmeye hakkı olmadığı kanaatindeyim çünkü dünyanın en 
önemli temel besin kaynağını üretmekle sorumlular. Dolayı-
sıyla insanlığın bu sektöre her zamankinden daha fazla ihti-
yacı olduğunu söylemek, sanırım fazla abartılı olmayacaktır.

Herkes gibi benim de arzum ve dileğim, 2017’nin gerek 
sektörümüz gerekse dünya için daha huzurlu, istikrarlı ve 
çatışmasız bir yıl olmasıdır. Bu çerçevede, sektördeki tüm 
dostlarımıza, öncelikle bireysel sağlık, sonrasında ise hu-
zurlu ve verimli bir yıl dileklerimi iletiyorum.

Dergimize ve önümüzdeki yıl hayata geçirmeye hazır-
landıklarımıza gelirsek; yenilenmek, daha fazlasını ve fark-
lısını sunmak için bazı planlamalar yaptığımızı daha önce 
buradan paylaşmıştım. Bu yenilenme sürecine Aralık sa-
yısında küçük bir değişiklik yaparak başladık diyebiliriz.

Dergimizin bu sayısında, yayın ekibimiz, sizlere dünya 
değirmencilik endüstrisine genel bir bakış sunabilmek için 
özel bir çalışma yaptılar. Malum, dünya un değirmenciliği 
endüstrisinde hangi ülkede kaç firma olduğunu, bu firma-
ların kapasite oranlarını, işledikleri hammadde miktarını ve 
benzeri spesifik verileri, güncel olarak herhangi bir kay-
naktan bir bütün olarak bulmak maalesef imkansız. Eki-
bimiz bu verileri, farklı kaynaklar üzerinden derlediler ve 
kapak dosyası kapsamında paylaştılar. Önümüzdeki sa-
yılarda da ülke bazında daha da geliştirip çeşitlendirmeye 
çalışıyorlar. Umuyorum ki bu veriler, bizlere olduğu kadar 
sizlere de sektörümüzün gelişimi hakkında ışık tutacaktır.

Ocak sayısıyla birlikte dergimizin Türkçe ve İngilizce olarak 
2 farklı baskıyla yoluna devam edeceğini artık birçoğunuz 
biliyorsunuz, bilmeyen okurlarımız için de tekrar hatırlat-
makta fayda var. Bu arada mobil dergi uygulamamızın da 
faaliyete geçtiğini, Ocak ayı itibariyle tüm yayınlarımızı mobil 
cihazlarınızdan takip edebileceğinizi de eklemek istiyorum. 
Yeniliklerle ilgili şimdilik bu kadarını paylaşabiliyorum. Diğer 
yenilikler için Ocak sayımızı beklemenizi tavsiye ederim.

Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle…
Saygılarımla….

2017; wishes and innovations
2017; temenniler ve yenilikler

LEadIng artIcLE
BaşyazIZübeyde KAVRAZ
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Dear Miller Magazine Readers, 

In this article, you will find the assessment of 2016 the 
International Year of Pulses and the details regarding the 
"Healthy Nutrition, Healthy Life with Pulses" project car-
ried out by PAKDER since 2015. 

Agricultural Products, Cereals, Pulses Processing 
and Packaging Industrialists' Association (PAKDER) is 
the only non-governmental organization that represents 
pulses, rice and bulgur sectors together. As you know, 
pulses and rice are produced by the same companies 
using the same systems. In Turkey, more than 200 com-
panies provide service with their own brands and private 
labels in export, import and domestic market consump-
tion of pulses and rice. The sector size of domestic pulse 
and rice market is almost 6 billion TL. 5 thousand people 
are employed by this sector. And 85 percent of the total 
sector revenue in Turkey belongs to our members.

When we look at the production figures published by 
Turkish Statistical Institute (TÜIK) regarding the latest 
developments in the pulse sector, we see a clear pro-
duction loss in years. 

Looking at the past, we see periods where Turkey 
achieved a total annual pulse production of 1.5 million 
tons at the beginning of 1990s. Moreover, Turkey was 
ranked first or second in the world in these years.

DECREASE IN PULSE PRODUCTION
We may say that the pulse production and export of 

Turkey was at its peak at the end of 80s and the begin-
ning of 90s. In those years, even 750 thousand tons of 
export was seen. The revenue obtained then was around 

Değerli Değirmenci Dergisi Okurları, 

Bu yazımda, bakliyat üretiminde yaşanan sorunları, 2016 
bakliyat yılının değerlendirmesini ve 2015 yılından beri 
PAKDER tarafından yürütülen "Bakliyat ile Sağlıklı Beslen-
me, Sağlıklı Hayat" projesiyle ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz. 

Tarım Ürünleri, Hububat, Bakliyat İşleme ve Paketleme 
Sanayicileri Derneği (PAKDER), bakliyat, pirinç, bulgur 
sektörünü beraber temsil eden sektörün tek sivil toplum 
kuruluşudur. Bilindiği üzere; bakliyat ve pirinç aynı sistem 
içerisinde aynı firmalar tarafından beraber yapılmaktadır. 
Türkiye’de 200’ün üzerinde firma, bakliyat-pirinç ithalatı, 
ihracatı ve iç pazar tüketimine yönelik kendi markaları ve 
PL (özel) markaları ile hizmet vermektedir. Bakliyat ve pi-
rinç iç pazarının sektör büyüklüğü yaklaşık 6 milyar TL ci-
varındadır. Sektörde 5 bin kişinin istihdam sağladığı söy-
lenebilir. Türkiye iç pazar toplam sektör cirosunun yüzde 
85’ini dernek üyelerimiz oluşturmaktadır.

Bakliyat sektöründe yaşanan son gelişmelerle ilgili; Tür-
kiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in yayınladığı üretim rakam-
larına baktığımızda, yıllar ilerledikçe üretim kaybı yaşan-
dığı ortadadır. 

Önceki yıllara gidersek, Türkiye’nin 1990’lı yılların baş-
larında toplamda yıllık 1,5 milyon ton bakliyat üretimine 
ulaştığı dönemler olmuştur. Ayrıca o yıllarda Türkiye dün-
ya ticaretinde ilk veya ikinci sırada yer almakta idi.

BAKLİYAT ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI
Türkiye’nin bakliyat üretimi ve ihracatının 80’li yılların 

sonu ve 90’lı yılların başlarında en üst düzeyine ulaştığını 
söyleyebiliriz. O yıllarda 750 bin ton ihracat gerçekleştirildi-
ği dönemler olmuştur. Bugünkü cari fiyatlar ile elde edilen 

a healthy future and life is in pulses!
gelecek ve sağlıklı yaşam 

bakliyat ürünlerinde!

guEst authOr
kOnuk yazar

İsmet ARAL
Chairman of The Board
Yönetim Kurulu Başkanı 

Agricultural Products, Cereals, Pulses Processing 
and Packaging Industrialists' Association (PAKDER)

Tarım Ürünleri, Hububat, Bakliyat İşleme 
ve Paketleme Sanayicileri Derneği (PAKDER)



750 million dollars with current prices. If the production 
and export structure in those years could have been con-
tinued, we could have be talking about 750 million dollars 
in our pulse export.

The pulse fields that was 200 million decare in 1990 
dropped to 7 million decare in 2014 with a decrease of 
65 percent, and the production decreased 41 percent. 

The primary factor in this production decrease was 
Turkish Grain Board's (TMO) decision to cut its grain pur-
chase support in 1994. After this year, the pulse produc-
tion, unfortunately, decreased year after year.

And the second factor was Canada and USA's great 
interest to pulse production after 90s. Especially Cana-
da managed to be the world's number one producer in 
green lentil by preparing seed and soil substructures, 
and had a say in the market with lower costs achieved 
as a result of high yield.

Turkish Ministry of Agriculture decided to provide 10 
kuruş support per pulse kilogram in 2008 for the first time 
in the Republican period. This support was increased to 
20 kuruş in 2014 and to 30 kurus in 2016. We would like 
to thank first to Turkish Minister of Agriculture, and then 
to everyone who put effort.

Moreover, making production attractive with alternative 
governmental incentives is crucial for the sector. Thus, 
we expect the basin model to be applied.

All the respective groups including both the farmers 
and the people of production regions shall understand 
that pulse production and export is crucial. A healthy fu-
ture and life is in pulses.

2016 INTERNATIONAL YEAR OF PULSES
At the 146th Council meeting held in Rome by the 

Food and Agriculture Organization (FAO) of United Na-
tions, the year 2016 was declared as the "International 
Year of Pulses" with the hard lobbying of the Turkish 
Ministry of Agricul-
ture. The goal of 
this declaration is 
to show the impor-
tant role of pulses 
in sustainable food 
production and 
healthy nutrition. 

The symposium, 
where the results 
of the "Healthy Nu-
trition, Healthy Life 
with Pulses" project 
that was carried out 
within the scope of 
the financial support 
program of Istanbul 
Development Agen-

gelir yaklaşık 750 milyon dolar civarındadır. O yıllardaki üre-
tim ve ihracat yapımız devam edebilseydi bugün bakliyat 
ihracatımızda 750 milyon doları konuşuyor olabilirdik.

1990'da 20 milyon dekar olan bakliyat ekim alanı, yüz-
de 65 azalarak 2014 yılında 7 milyon dekara gerilemiştir; 
üretim ise yüzde 41 oranında düşmüştür. 

Üretim düşüşündeki birinci etken; 1994 yılında Toprak 
Mahsulleri Ofisi (TMO)’nin bakliyat alım desteğini kesme-
sidir. Daha sonra bakliyat üretimi maalesef yıllar itibarı ile 
azalma eğilimine girmiştir.

İkinci etken ise; Kanada ve ABD’nin bakliyat üretimine 
90’lı yıllardan sonra çok önem vermesidir. Alt yapı olarak 
tohum ve toprak yapılarını hazırlayıp özellikle Kanada dev-
leti, yeşil mercimekte dünyanın bir numaralı üreticisi olmayı 
başarmış ve yüksek verim sonucu maliyet fiyatlarının bizler-
den daha ucuz olması ile piyasada söz sahibi olmuşlardır.

Türkiye Tarım Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinde ilk defa 
2008 yılında bakliyatta ürüne kiloda 10 kuruş destek açık-
lamıştır. Bu desteği 2014 yılında 20 kuruş ve 2016’da ise 
30 kuruşa çıkarmıştır. Bu konuda başta Tarım Bakanımız 
olmak üzere emeği geçen bakanlık görevlilerine teşekkür-
lerimizi sunuyoruz.

Diğer taraftan; devletimizin alternatif destek imkânları 
ile üretimin cazip hale getirilmesi sektör için hayati öne-
me sahiptir. Bu amaçla havza modelinin hayata geçiril-
mesini bekliyoruz.

Bakliyat üretimi ve ihracatının, hem üretim yerindeki çiftçi-
lerimiz hem de bölge insanı için hayati öneme sahip olduğu-
nu ilgili her kesimin algılaması gerekiyor. Gelecek ve sağlıklı 
yaşam bakliyat ürünlerinde bulunuyor.

2016 DÜNYA BAKLİYAT YILI
Tarım Bakanlığı’nın yoğun lobi çalışmasıyla, Birleşmiş 

Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun Roma’da gerçek-
leştirilen 146. Konsey Toplantısında 2016 yılı "Uluslararası 
Bakliyat Yılı" olarak ilan edilmiştir. Uluslararası Bakliyat Yılı-

nın amacı, baklagil-
lerin sürdürülebilir 
gıda üretimi ve sağ-
lıklı beslenmedeki 
önemli rolünü orta-
ya koymaktır.

İstanbul Kalkın-
ma Ajansı’nın mali 
destek programı 
kapsamında yürü-
tülen "Bakliyat ile 
Sağlıklı Beslenme, 
Sağlıklı Hayat" pro-
jemizin sonuçlarının 
paylaşıldığı sem-
pozyum, 17 Ma-
yıs 2016 tarihinde 
gerçekleştirildi. Bu 
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projeyle dünya ile senkronize olarak, kamu-sektör ve üni-
versiteleri de içine alan Türkiye’nin en kapsamlı bakliyat 
projesine imza atmış bulunmaktayız.

"Bakliyat ile Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Hayat Projesi", 
İstanbul Kalkınma Ajansı kapsamında desteklenen ve 
yürütücülüğünü PAKDER’in yaptığı, İstanbul Teknik Üni-
versitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği 
Bölümleri’nin ortak olarak katıldığı, çok değerli iştirakçi-
lerimizin yer aldığı, başarı ile yürütülen bir proje olmuştur.

Bakliyat projemizin kabul edildiği ve çalışmalara başla-
nılan Eylül 2015 tarihinden bugüne kadar, bakanlığımız-
dan, oda ve borsalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından 
ve çeşitli sektörlerden projemize, büyük bir ilgi olduğunu 
memnuniyetle söylemek isterim.

Temel amacımız; bakliyatın bilinen tüketim alanlarının 
çeşitlendirilmesi, AR-GE çalışmaları ile birlikte yenilik-
çi ürünlerin geliştirilmesi, bakliyattan gıda endüstrisinin 
kullanabileceği bileşenlerin elde edilmesi, sağlık üzerin-
deki etkileri konusunda toplumun bilinçlendirilmesidir. 
Türkiye’de obeziteyi önleme konusunda, "Türkiye Sağlıklı 
Beslenme ve Hareketli Hayat" programı çerçevesinde, 
Başbakanlık genelgesine katkı sağlanması amaçlanıyor. 
Projemizden bugüne kadar elde ettiğimiz sonuçlar itiba-
riyle, başlangıçta amaçladığımız hedeflerimizin ötesine 
geçtiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim.

İstanbul Teknik ve Yıldız Teknik üniversiteleri tarafından, 
proje kapsamında yapılan AR-GE çalışmaları ve sonuçla-
rı, proje kapsamında yapımı gerçekleştirilen belgesel film 
ile görsel olarak da ortaya konmuştur.

Her yaş grubu insanların rahatlıkla tüketebileceği lezzet-
li ve pratik, bakliyat unu içeren, hafif fırıncılık ürünleri ya-
pılmıştır. Ayrıca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
senaryosunu onayladığı 45 kamu spotu hazırlanmıştır. 
Bakliyat kamu spotlarımızın bakanlığımızın önderliğinde 
organize edilerek, önümüzdeki günlerde TV kanallarında 
yayınlanması beklenmektedir. 

Bir konunun altını çizmek istiyorum; 2016’nın Dünya 
Bakliyat Yılı ilan edilmesi, Türkiye’de bakliyat üretim artışı-
nın ivme kazanmasına vesile olacak önemli bir fırsattır. Bu 
konuda, Bakanlığımız tarafından havza modelinin hayata 
geçirilmesini beklemekteyiz. Yapılacak çalışmalar, kendi-
ne yeterlilik ve ihtiyacımız olan ihracat artışını getirecektir.

Saygılarımla...

cy were shared, was held on May 17th, 2016. With this 
project, we put our signature under the most compre-
hensive pulse project of Turkey involving public-private 
sectors and university synchronously.

 "Healthy Nutrition, Healthy Life with Pulses" project 
had been a successful project supported by Istanbul De-
velopment Agency, carried out by PAKDER, and involved 
the Food Engineering Departments of Istanbul Technical 
University and Yıldız Technical University.

Since September 2015 that our pulse project was ac-
cepted and began, I can happily state that there had 
been a strong interest to our project from our ministry, 
chambers and markets, non-governmental organizations 
and various sectors.

Our main objective is to enrich the known consump-
tion areas of pulses, to develop innovative products with 
R&D efforts, to obtain food industry ingredients from 
pulses and to raise public awareness regarding their 
positive impacts on health. It is also planned to con-
tribute to the Ministry notice regarding obesity preven-
tion in Turkey within the scope of "Healthy Nutrition and 
Healthy Life" program. Looking at the results that we 
obtained until today, I can easily say that we achieved 
more than our initial goals.

The R&D works performed within the scope of the 
project by Istanbul Technical University and Yıldız Tech-
nical University, and their results are shared visually as 
a documentary, too.

Delicious, practical and light bakery products con-
taining pulse flour are produced for every age group. 
Moreover, 45 public spots approved by the Turkish 
Ministry of Food, Agriculture and Livestock are pre-
pared. Pulse public spot is expected to be broad-
casted on TV channels soon with the supervision of 
our ministry. 

I want to underline one thing: the declaration of 2016 
as the international year of pulses is an important fac-
tor that will help accelerating the increase in pulse pro-
duction in Turkey. Within this scope, we expect our 
ministry to put the basin model into practice. Such ef-
forts will drive self-sufficiency and export growth that 
we need.

Best regards. 
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an expanded sectoral meeting on "state policies and Flour sector for 2023", organized by the 
association of Flour Industrialists of anatolia (ausd) was held in cyprus on 4-6 november 2016.

anadolu un sanayicileri derneği (ausd)’nin düzenlemiş olduğu "2023'e doğru devlet politikaları ve 
un sektörü" konulu genişletilmiş sektör toplantısı, 4-6 kasım 2016 tarihlerinde kıbrıs’ta gerçekleştirildi.

The expanded sectoral meeting on "State Policies and 
Flour Sector for 2023" organized by the Anatolia Flour 
Industrialists' Association (AUSD), one of the leading as-
sociations of Turkey's industry, took place at Cyprus El-
exus Hotel on 4-6 November 2016. AUSD Chairman of 
the board Ali İhsan Özkaşıkçı made the opening speech 
of the annual meeting held by the Association.

 
"FLOUR INDUSTRY GOING THROUGH 
A DIFFICULT PERIOD"
Stating that Turkey and the flour industry is at the moment 

going through a difficult period, Ali İhsan Özkaşıkçı pointed 
out: "In this process, we must struggle with one voice, one 
heart, within the unity for our common stakeholders. We 
have to act together for our common interests. We have to 
cling to each other and fight shoulder to shoulder". 

Saying that they must unite under the roof of the associa-
tions and federations against the challenges faced by the 
flour industry sector, Özkaşıkçı added that "We can talk 
about many problems like Bosnia-Herzegovina flour, the 
EU quota, the internal processing regime, the TMO’s (Turk-

Türkiye un sanayinin önde gelen derneklerinden biri 
olan Anadolu Un Sanayicileri Derneği (AUSD)’nin dü-
zenlemiş olduğu "2023'e doğru Devlet Politikaları ve Un 
Sektörü" konulu genişletilmiş sektör toplantısı, 4-6 Kasım 
2016 tarihlerinde Kıbrıs Elexus Hotel’de gerçekleştirildi. 
Dernek tarafından her yıl düzenlenen toplantının açılış ko-
nuşmasını AUSD Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Özka-
şıkçı yaptı. 

"UN SANAYİ ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"
Türkiye ve un sanayinin zor bir dönemden geçtiğini söy-

leyen Ali İhsan Özkaşıkçı, "Bu süreçte ortak paydalarımız 
için birlik içerisinde tek ses, tek yürek mücadele verme-
miz gerekmektedir. Ortak menfaatlerimiz için birlikte ha-
reket etmek zorundayız. Birbirimize kenetlenmeli ve omuz 
omuza mücadele etmeliyiz" dedi. 

Un sanayi sektöründeki sorunlar karşısında dernek ve 
federasyon çatısı altında toplanıp birlik olunması gerek-
tiğini belirten Özkaşıkçı, "Bosna-Hersek unu, AB kotası, 
dâhili işleme rejimi, TMO politikaları gibi bir sürü sorun 
olarak konuştuğumuz ama içinde bulunduğumuz duru-

un sanayicileri kıbrıs’ta bir araya geldi

Flour industrialists gathered in cyprus
.................................................................................................................
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ish Grain Board) politics, but these issues are not the core 
problems we face; they are just matters of secondary im-
portance. But what is the main reason for this brutal com-
petition in the domestic market as well as in exports? Why 
are we selling wheat on a long-basis maturity while wheat 
is a prepaid commodity? The answer is extremely simple. 
There are a lot of players in the market and our capacity is 
high and also per capita consumption is decreasing. At the 
same time, the number of producers in the bakery products 
sector we serve is decreasing as a result of mechanization. 
We should meet frequently to solve these problems". 

Stressing that the bread sector in Turkey is under con-
stant intervention due to public bread enterprises con-
trolled by the municipalities on the one hand and the 
increasing number of chain markets on the other hand, 
Özkaşıkçı said that the flour industry is going through a dif-
ficult period due to the policies promising cheap bread to 
the public, the chain markets and inefficient bakery sector. 

"TURKISH FLOUR INDUSTRY CONTRIBUTED
TO THE DEVELOPMENT OF THE MACHINERY
SECTOR"
İsmail Kunduracı, the Board Chairman of Yükseliş Ma-

kine, the main sponsor of the meeting, stated that the mill 
machines sector reached a very important point thanks 
to the position that industrialists occupy in the world and 
added that "The development of Turkey's flour industry 
has made a significant contribution to the development of 
the machinery sector. The machinery sector has to stand 
on its own feet through new products and inventions, not 
through just tactics. My hope is that all companies act 
with this consciousness. This awareness will be possible 
through the right education, government policies and a 
right support policy. I hope that all the units of our state 
will be even more supportive regarding the right invest-

mun ana nedenleri olmayıp sadece çorbanın tuzu, biberi 
olan konuları günlerce tartışabiliriz. Peki gerek iç piyasa-
da gerekse ihracatta yaşanan bu vahşi rekabetin temel 
nedeni nedir? Neden buğday peşin satılan bir emtia iken 
unu yüksek vadeyle satıyoruz? Cevap son derece basit. 
Hem sayımız ve kapasitemiz fazla hem de kişi başı tü-
ketimde düşüş var. Aynı zamanda hizmet ettiğimiz unlu 
mamuller sektöründe makineleşme neticesinde üretici 
sayısı azalıyor. Bu sorunları çözmek için sık sık bir araya 
gelmeliyiz" diye konuştu. 

Un sanayi alanında bir yandan belediyeler tarafından 
kontrol edilen halk ekmek işletmelerinin, diğer yandan 
güçleri artan zincir marketlerin etkisiyle Türkiye’de ekme-
ğin sürekli müdahale altında olduğunu söyleyen Özkaşık-
çı, halka ucuz ekmek vaadi veren siyaset, zincir marketler 
ile verimsiz çalışan fırıncılık nedeniyle un sektörünün zor 
bir dönemden geçtiğini vurguladı. 

"UN SANAYİ, MAKİNE SANAYİNİN 
GELİŞİMİNE KATKI SAĞLADI"
Özkaşıkçı'nın ardından toplantının ana sponsoru 

olan Yükseliş Makine'nin Yönetim Kurulu Başkanı İs-
mail Kunduracı söz aldı. Kunduracı, un sanayicilerinin 
dünyada gelmiş olduğu mevki sayesinde değirmen 
makineleri sektörünün de çok önemli bir noktaya gel-
diğini belirterek şunları söyledi: "Türkiye un sanayinin 
gelişmesi makine sektörünün gelişmesine ciddi bir kat-
kı sağlamıştır. Makine sektörü artık taktikle değil, yeni 
ürünler ve buluşlarla ayakta kalmak zorundadır. Ümi-
dim tüm firmaların bu bilinçle hareket etmesi yönünde-
dir. Bu bilinçlenme doğru bir eğitim, devlet politikası ve 
doğru bir destekleme politikasıyla mümkün olacaktır. 
Devletimizin tüm birimlerinin doğru yatırım ve devlet 
politikaları teşvik fonları konusunda daha da destekle-
yici olacağını umuyorum." 
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ment and government policy incentive funds".

"BOSNIAN FLOUR IMPORT 
IS UNFAIR COMPETITION"
Giving a speech during the meeting, the president of 

Turkish Flour Industrialists’ Federation (TUSAF) Eren Gün-
han Ulusoy emphasized that the Turkish agricultural sector 
makes up 8% of the Turkish Gross National Product and 
24% of the employment. 

Stressing that the flour imported from Bosnia-Herzegov-
ina is on their agenda, he said that "the imported flour 
from Bosnia and Herzegovina was one thousand 428 tons 
in 2014, 2 thousand 170 tons in 2015 and 34 thousand 
700 tons as of September 2016. This figure is expected 
to reach 350-400 thousand tons. Why has the importation 
gained such a momentum? According to the free trade 
agreement with Bosnia and Herzegovina, wheat was im-
ported from Bosnia and Herzegovina in 2009-2010 and 
then import of flour started".

Stating that they are not happy with the flour imported 
from Bosnia and Herzegovina, Eren Günhan Ulusoy said 
that "This import is unfair competition, as the amount of 
Bosnian flour increases, the amount of wheat that the 
Turkish flour industry buys from domestic market will de-
crease. In order to prevent the flour from coming to Turkey 
from Bosnia and Herzegovina, our efforts in this field will 
continue without interruption as the board of directors". 

234 TURKISH COMPANIES 
CANNOT MAKE PRODUCTION 
Southeast Flour Industrialists' Association (GUSAD) 

Chairman Erhan Özmen also gave a speech during the 
second part of the meeting. Giving a speech under the title 
"Flour Industry toward 2023" , Özmen started his speech 
mentioning the political and economic problems both in 
Turkey and around the world. Emphasizing that Turkey is 
going through a difficult period due to its location, Özmen 
said "I hope this would be the end; in the following period, 
stability and peace would arouse in Turkey and around." 

Mentioning the "Turkish flour industry inventory" in his 
speech, shared interesting statements upon the data they 
get. Stating that Turkey does not make a medium or long 
term sectoral policy for future which is based on an inven-
tory, Özmen continued: "As an association, we have tried 
to make an inventory for Turkish flour industry. Our friends 
tried to get statistical data in order to shed light on the future 
by visiting around 230 factories in 22 different provinces. As 
to these statistics, there are 710 companies in Turkey. 476 
of these companies are active; 234 of these are passive. 
The current total installed capacity is 40 million tons. 234 
passive companies are now available for production but 
they cannot make production. Why did we feel the need 
for this statistic? We must calculate the idle capacity of the 
world's export champion country and act accordingly."

"BOSNA UNU İTHALATI HAKSIZ REKABETTİR"
Toplantının devamında bir konuşma yapan Türkiye Un 

Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Gün-
han Ulusoy ise Türkiye’de tarımın, Türkiye Gayrisafi Milli 
Hasılası’nın yüzde 8’ini ve istihdamın yüzde 24’ünü sağ-
layan bir sektör olduğunu vurguladı. 

Bosna Hersek’ten ithal edilen unun gündemlerini meş-
gul ettiğini söyleyen Ulusoy, "2014’te Bosna Hersek’ten 
bin 428 ton, 2015 yılında 2 bin 170 ton ve 2016 yılı Eylül 
ayı itibariyle 34 bin 700 ton un ithal edildi. Bu rakamın 
350-400 bin tonlara kadar çıkması bekleniyor. Bu iş niye 
bu kadar hızlandı? Bosna Hersek ile yapılan serbest ti-
caret anlaşmasına göre, 2009-2010 yıllarında Bosna 
Hersek’ten buğday ithal edilmeye başlandı, daha sonra 
un ithalatı başladı" diye konuştu.

Bosna Hersek’ten ithal edilen undan Federasyon ola-
rak rahatsız olduklarını belirten Eren Günhan Ulusoy, 
"Bu ithalat haksız rekabettir, dışarıdan gelecek Bosna 
ununun miktarı yükseldikçe Türk un sanayisinin içeriden 
alacağı buğday miktarı azalacaktır. Bosna Hersek’ten 
Türkiye’ye un gelmesini engellemek üzere bu konudaki 
çalışmalarımızı federasyon olarak hiç ara vermeden de-
vam edeceğiz" dedi.

TÜRKİYE'DE 234 FİRMA 
ÜRETİM GERÇEKLEŞTİREMİYOR 
Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği (GUSAD) Başkanı 

Erhan Özmen ise toplantının ikinci bölümünde söz alan 
isimlerdendi. "2023’e Doğru Un Sektörü" başlıklı bir su-
nun yapan Özmen, konuşmasına gerek Türkiye'de ge-
rekse dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlara 
değinerek başladı. Türkiye'nin bulunduğu bölge itibariyle 
zor bir süreçten geçtiğine değinen Özmen, "Umuyorum ki 
bugün geldiğimiz bu nokta dip nokta olur. Bundan son-
raki süreçte Türkiye’de ve bulunduğu bölgede istikrar ve 
huzur yükselişe geçer." dedi.

 Konuşmasının devamında Güneydoğu Un Sanayici-
leri Derneği olarak gerçekleşirdikleri "Türkiye Un Sanayi 
Envanteri"ne değinen Özmen, elde ettikleri veriler üzerin-
den çarpıcı paylaşımlarda bulundu. Türkiye ekonomisinde 
envanter, envantere dayalı, geleceğe yönelik orta ve uzun 
vadeli sektörel politika oluşturma kültürü olmadığına dikkat 
çeken Özmen, şöyle devam etti: "Dernek olarak Türkiye 
un sanayisi envanteri çıkarmaya çalıştık. Arkadaşlarımız 22 
ilde 230’a yakın firmayı, fabrikayı ziyaret ederek geleceğe 
ışık tutması adına bir rapor, istatistiki veri elde etmeye ça-
lıştı. Bu istatistiki verilere göre Türkiye'de 710 firma bulu-
nuyor. Bu firmaların 476 tanesi aktif, 234 tanesi ise pasif. 
Şuanki toplam kurulu kapasite ise 40 milyon ton. Şuan 
pasif haldeki 234 firma, düğmeye basıldığında üretime ge-
çebilecek konumda ancak üretim yapamıyor. Peki biz bu 
envantere neden ihtiyaç hissettik? Çünkü dünya un ihracat 
şampiyonu bir ülkenin atıl kapasitesini hesaplayıp, gelece-
ğe yönelik nasıl bir yol çizmemiz gerektiğini belirlemek için." 



December • Aralık 2016 23

NEWS • HABER

DEĞİRMENCİ DERGİSİ



24 December • Aralık 2016

NEWS • HABER

MILLER MAGAZINE

TMO ACCELERATES STRUCTURING 
FOR PRODUCTION 
Turkish Grain Board’s (TMO) chairman İsmail Kemaloğlu 

delivered the last speech of the meeting. Following all the 
speeches and mentioned problems carefully, Kemaloğlu 
told two jokes in a speech titled "TMO’s Transformation 
Movement: 2023 Vision" which made the participants 
laugh and also think. Emphasizing that the wheat, barley 
and cereal plantation in Turkey is decreasing while the corn 
and rice plantation is increasing, İsmail Kemaloğlu stated 
that there is risk and uncertainty in agriculture sector and 
an uncontrollable production process. He also added that 
the problems in flour industry have already been told; that 
TMO along with the Ministry of Food, Agriculture and Live-
stock are started to work to solve these problems; that 
some changes will be made in market intervention policies 
and licensed storage works will contribute to the industry. 

Expressing that the Ministry of Food, Agriculture and 
Livestock increased the number of the agricultural ba-
sins from 30 to 941 with the acceptance that each dis-
trict where agricultural activities are being carried out is an 
agricultural basin in accordance with its 2023 agricultural 
vision, Kemaloğlu said that from now on, the agricultural 
support will be given according to the basin-based model. 
Stating that anybody will be able to plant any product on 
any soil, Kemaloğlu added that "but this means that the 
producers may not receive the support for any products 
they grow anywhere they wish. The producers producing 
certain crops at the places determined by the Ministry will 
be able to receive support".

TMO DAHA FAZLA ÜRETİM İÇİN 
YAPILANMAYI HIZLANDIRIYOR
Toplantının son konuşmasını Toprak Mahsulleri Ofi-

si (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kemaloğlu 
gerçekleştirdi. Toplantı süresince tüm konuşmaları ve 
dile getirilen sorunları dikkatle takip eden Kemaloğlu, 
"TMO’nun Dönüşüm Hareketi: 2023 Vizyonu" başlıklı 
konuşmasında, katılımcıları iki fıkra ile hem düşündürdü 
hem de güldürdü. Türkiye’de buğday, arpa ve hububat 
ekim oranlarında düşüş, mısır ve çeltikte ise artış ol-
duğunu vurgulayan İsmail Kemaloğlu, tarım sektöründe 
risk ve belirsizlik olduğunu, kontrol edilemeyen üretim 
süreci olduğunu ifade etti. Konuşmasında un sanayin-
deki sorunların zaten dile getirildiğini, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ile TMO'nun tüm bu sorunların 
çözümü için çeşitli çalışmalar başlattığını, piyasaya mü-
dahale politikalarında bazı değişikliklere gidileceğini ve 
lisanslı depolama çalışmalarının sektöre önemli katkılar 
sunacağını aktardı. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2023 tarım 
vizyonuna göre, 30 olan tarım havzası sayısını, tarımsal 
faaliyet yapılan her bir ilçenin bir tarım havzası olarak 
kabul edilmesiyle 941 tarım havzasına çıkardığını söy-
leyen Kemaloğlu, bundan sonra tarımsal desteklerin 
havza bazlı modele göre verileceğini de açıkladı. İste-
yenin istediği yerde istediği ürünü ekebileceğini belir-
ten Kemaloğlu, "Fakat bu durum, isteyen istediği yerde 
istediği ürün için destek alamayacak anlamına geliyor. 
Bakanlığın belirlediği yerde ekim yapanlar destek ala-
bilecek" dedi.



December • Aralık 2016 25

NEWS • HABER

DEĞİRMENCİ DERGİSİ



26 December • Aralık 2016

NEWS • HABER

MILLER MAGAZINE

Ocrim, "Buğday, un ve …" konferansına ev sahipliği yaptı

Ocrim hosts the "Wheat, Flour and ..." conference
.....................................................................................................................................................

Dünya değirmen teknolojileri sektörünün öncü şirketle-
rinden Ocrim Spa, İtalya ve Etiyopya arasında endüstriyel 
ve ticari ortaklık fırsatları oluşturmak Ekim ayında bir video 
konferans düzenledi.

"Buğday, Un ve… 2016" başlığıyla Etiyopya’da bulunan 
Hilton Kongre Merkezi’nde geçekleştirilen video konfe-
ransta, Ocrim’in İtalya’daki konferans salonundaki sektör 
temsilcileri Etiyopya’daki oturuma canlı olarak bağlandı-
lar. İki ülke arasında işbirliği fırsatları oluşturmak amacıy-
la değirmencilik, hamur işi, şarap, zeytinyağı, sebze ve 
meyve alanındaki İtalyan tarımsal gıda şirketlerinin başrol 
oyuncuları, teknik ve uluslararası olmak üzere iki farklı ko-
nuda bilgilerini paylaştı. Teknik bölümde "Taş Değirmenler 
ve Alternatif Unlar" başlığı yer alırken; uluslararası bölüm-

Ocrim Spa, among the leader company of world milling 
technology sector, held an international video conference in 
October for the purpose of creating industrial and commer-
cial partnership opportunities between Italy and Ethiopia.

Ocrim's industry representatives in the conference hall 
in Italy went live to the session in Ethiopia at Video con-
ferences held at the Hilton Convention Center in Ethiopia 
with the heading of "Wheat, Flour, and ...2016". For the 
purpose of creating the opportunities for cooperation be-
tween the two countries, the principals of Italian agricul-
tural food companies in the field of milling, pastry, wine, 
olive oil, vegetables and fruits shared information on two 
different topics to be technical and international. While the 
heading of "Stone Mill and Alternative Flours" is included in 

Ocrim spa held an international video conference in Ethiopia on October 26, 2016 for the purpose 
of creating industrial and commercial partnership opportunities between Italy and Ethiopia.

Ocrim spa, İtalya ve Etiyopya arasında endüstriyel ve ticari ortaklık fırsatları oluşturmak amacıyla, 
26 Ekim 2016 tarihinde Etiyopya’da uluslararası video konferans düzenledi.
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the technical section, the subject of High Quality Produc-
tion for Agricultural Sector and Customer Health Develop-
ment has been handled in the international section.

Ethiopian Industry Minister Mebrahtu Meles, Addis 
Abeba General Director of Chamber of Commerce r En-
dalkachew Sime and Italian Ambassador to Ethiopia S.E. 
Giuseppe Mistretta and Aics Addis Abeba General Direc-
tor Ginevra Letizia participated as the invitee. 

Agricultural Support Chain Project Manager Tiberio 
Chiari of Aics Flrence spoke on "Quality and Safety of 
Agriculture and Food Chain in Ethiopia" at the conference 
and Economist Andrea Ghione at Aics Addis Abeba on 
'' "Financial documents for leasing and Agropark part-
nership development". President of the Ethiopian Millers' 
Association (EMA) Taha Hassen spoke on "Key elements 
and needs for the development of the milling industry in 
Ethiopia''; Ocrim's Vice-President Sergio Antolini spoke 
under the title of "Advanced technology for quality: Ocrim 
in Ethiopia".

At the end of the conference, the award ceremony was 
held which the leaders of the Year was selected among 
the industry's expert businessmen which contributes o 
increase the quality of life of the country's population. 

 Representatives of the Italian business world, partici-
pated in a video conference from Cremona, exchanged 
views and experiences with their Ethiopian counterparts 
and authorities attending the event. The conference build 
on the results of the "Agricultural Supply Chains in Oro-
mia" carried out by the Addis Ababa office of the Italian 
Agency for Development Cooperation that has allowed 
farmers in the Oromia Region to increase their production 
from 500 ton (2011/12) to 50,000 (2015/16). 

de ise "Tarım Sektörü ve Müşteri Sağlığının Gelişimi için 
Yüksek Kaliteli Üretim" konusu işlendi.

Etiyopya Endüstri Bakanı Mebrahtu Meles, Addis Abe-
ba Ticaret Odası Genel Müdürü Endalkachew Sime, Eti-
yopya’daki İtalya Büyükelçisi S.E. Giuseppe Mistretta ile 
Aics Addis Ababa Genel Direktörü Ginevra Letizia kon-
feransa davetli olarak katıldı. 

Konferansta Aics Florence’nin Tarım Destek Zinciri 
Proje Sorumlusu Tiberio Chiari, "Etiyopya’da Tarım ve 
Gıda Zincirinin Kalite ve Güvenliği" konusunda, Aics 
Addis Ababa’da Ekonomi Uzmanı Andrea Ghione ise 
"Leasing ve Agropark Ortaklık Gelişimi için Finansal do-
kümanlar" konularında konuştu. Etiyopya Değirmenciler 
Derneği (Ethiopian Millers’ Association-EMA) Başkanı 
Taha Hassen, "Etiyopya’da değirmencilik sektörünün 
gelişimi için kilit elementler ve ihtiyaçlar"; Ocrim’in Baş-
kan Yardımcısı Sergio Antolini ise "Kalite için İleri tek-
noloji: Etiyopya’da Ocrim Tecrübesi" başlığı altında birer 
konuşma gerçekleştirdi.

Konferans bitiminde ise ülke nüfusunun yaşam kalite-
sinin artırılmasına katkıda bulunan, sektörde uzman işa-
damları arasında "Yılın Liderleri"nin seçildiği ödül töreni 
düzenlendi. 

İtalyan haberleşme şirketi Avenue Media tarafından 
yürütülen video konferansa katılan İtalya’nın Cremona 
şehrindeki İtalyan iş adamları, Etiyopyalı meslektaşları ve 
yetkililerle deneyimlerini ve izlenimlerimi paylaştı. "Oro-
mia bölgesinde Tarımsal Destek Zinciri"nin sonuçlarının 
tartışıldığı konferans, Oromia bölgesindeki çiftçilerin üre-
timlerini 500 tondan (2011/12) 50 bin tona (2015/16) çı-
karma imkanı sağlayan İtalyan Kalkınma Ajansı’nın Addis 
Ababa ofisi tarafından gerçekleştirildi. 
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IaOM MEa, bu yıl Etiyopya’da gerçekleştirildi

IaOM MEa, was held in Ethiopia this year 
......................................................................................................................

the "Middle East and south africa region annual conference and Fair" (IaOM MEa) organized 
by the International association of Operative Millers, was held in Ethiopia this year between 24-27 
October 2016.

uluslararası değirmenciler Birliği tarafından düzenlenen "Orta doğu ve güney afrika Bölgesi yıllık kon-
ferans ve Fuarı (IaOM MEa)", bu yıl 24-27 Ekim 2016 tarihleri arasında Etiyopya’da gerçekleştirildi.

Bu yıl 27’ncisi gerçekleştirilen "IAOM Orta Doğu ve 
Güney Afrika Bölgesi Yıllık Konferans ve Fuarı’nda açı-
lış konuşmasını Etiyopya Endüstri Bakanı ve Konferans 
Başkanı Dr. Mebrahtu Meles yaptı. IAOM MEA Bölge 
Müdürü, aynı zamanda Oman Flour Mills & Atyab Invest-
ments firmasının CEO’su Ali Habaj ise konferansa dün-
yanın dört bir yanından katılan yüzlerce sektör katılımcısı 
için Hoş geldiniz konuşması gerçekleştirdi. Etkinliğe Tür-
kiye, Almanya, Brezilya, BAE, Fransa, İtalya, Hindistan, 
Mısır, Macaristan ve İspanya gibi ülkelerin bulunduğu 
20’den fazla ülkeden yüzlerce sektör temsilcisi katıldı.

İlk panel tartışmasının konusu "Doğu Afrika’nın En 
Hızlı Gelişen Ekonomilerini Besleme (Sürdürülebilir Ta-
rım, Fabrika Operasyonlarında Verimlilik, Nihai Ürün, 
Gıda Güvenliği Mücadele’sinde Kalite ve Çeşitlilik)" oldu. 
Konferansta yer alan diğer konu başlıklarından bazıları 
ise şöyle: "Kompakt ve Standart Değirmenlerin Karşılaş-
tırılması", "Değirmen Dezenfektanında Yeni Bir Teknoloji: 
Ozonlama", "Elektrikten %50 Tasarruf", "Ekmek ve Ma-
karna için Besin ve Teknik Gelişim", "Un için Yeni Va-
kum Dolgusu ile Şaşırtıcı Tasarruf", "Kuskus: Çok Yönlü 
Proses & Ürün", "Buğday Ununda Glüten Tasarrufu ve 
Su Emilimi", "Bilgi Çağında İşlenmiş Buğday Temini" ve 
"Daha İşlevsel Değirmencilik için Tescilli Tahıl Kaynağı". 

Sahra Altı Afrika’nın en büyük buğday tüketicisi ve 

The opening speech was made by Ethiopian Minister 
of Industry, President of the Conference Doc. Mebrahtu 
Meles at 27th Middle East and South Africa Region An-
nual Conference and Fair. IAOM MEA Regional Director 
and also CEO of Oman Flour Mills & Atyab Investments 
company Ali Habaj made welcome speech for hundreds 
of industry participants who attended the conference 
from all over the world. Hundreds of sector representa-
tives from more than 20 countries including Turkey, Ger-
many, Brazil, BAE, France, Italy, India, Egypt, Hungary 
and Spain attended in the fair.

The theme of the first panel discussion was the Feed-
ing of East Africa's Fastest Developing Economies (Sus-
tainable Agriculture, Productivity in Factory Operations, 
Final Product, Quality and Diversity in Food Safety Chal-
lenge)". Other topics in the conference are as follows: 
"Comparison of compact and standard mills", "New Tech-
nology in Mill Disinfection: Ozonation", "50% savings from 
electricity", "Food and Technical Development for Bread 
and Pasta", "Amazing Savings with New Vacuum Filler for 
Flour", "Couscous: Versatile Process & Product", "Gluten 
Saving and Water Absorption in Wheat Flour", "Processed 
Wheat Supply in the Information Age" and "Registered 
Grain Source for More Functional Milling". 

Hundreds of flour and feed millers, material suppliers 
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dünyadaki en hızlı gelişen ekonomisi olan Etiyopya’nın 
ev sahipliği yaptığı Orta Doğu ve Güney Afrika Bölgesi 
Yıllık Konferans ve Fuarı’na dünyanın dört bir yanından 
gelen yüzlerce un ve yem değirmencisi ile makine ve 
ekipman tedarikçisi katıldı. 

ETİYOPYA, AVRUPA VE ASYA İÇİN 
STRATEJİK BİR KONUM
Etiyopya’nın etkinlik için mükemmel bir yer olduğunu 

söyleyen Etiyopya Endüstri Bakanı ve Konferans Baş-
kanı Dr. Mebrahtu Meles, Etiyopya’da 200’den fazla un 
değirmeni bulunduğunu ve ülkenin buğday, teff, soya fa-
sulyesi, bezelye, mercimek ve nohut gibi geniş ürün çe-
şitliliğine sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca Dr. Memrahtu 
Meles, Etiyopya’nın Avrupa ve Asya pazarı için stratejik 
bir konuma sahip olduğunu belirtti. 

IAOM MEA Bölge Müdürü Ali Habaj ise bu konferansın 
Uluslararası Değirmenciler Birliği’nin tahıl değirmenciliği 
endüstrisinde eğitim fırsatlarını artırma amacını yerine 
getirmek için yaratıcı, pratik ve sürdürülebilir bir çözüm 
olduğunu belirtti. 

Konferansın eğitim bölümünde dikkat çeken 2 tartış-
ma paneli olduğunu açıklayan Habaj, "Birinci panelin ko-
nusunun ‘Doğu Afrika’nın En Hızlı Gelişen Ekonomisini 
Besleme’ olduğunu söyledi. Bu panelde, bölgenin birçok 
değirmencilik endüstrisi liderinin başarı hikâyeleri anlatıl-
dığını ifade eden Habaj, "Diğer panelin konusu ise ‘Böl-
gesel İzlenim: Modern Ortadoğu’. Panelde BAE, İran, 
Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün’de sübvansiyon reform-
ları ve özelleştirme sonuçları üzerine odaklandılar" dedi. 

from all over the world participated in Middle East and 
South Africa Region Annual Conference & Fair hosted 
by Ethiopia which is Sub-Saharan Africa's largest wheat 
consumer and the fastest growing economy in the world. 

ETHIOPHIA: STRATEGIC LOCATION 
FOR EUROPE AND ASIA
Ethiopian Minister of Industry, President of the Confer-

ence Doc. Mebrahtu Meles indicating that Ethiopia is a 
great place for the activities emphasized that there are 
more than 200 flour mills in Ethiopia and this country 
has a wide range of products such as wheat, soybean, 
peas, lentils and chickpeas. Moreover Doc. Memrahtu 
Meles indicated that Ethiopia has a strategic position for 
European and Asian markets. 

IAOM MEA Regional Director Ali Habaj stated that this 
conference was a creative, practical and sustainable so-
lution to fulfill the aiming to increase the educaitional op-
portunities of the International Millers Union in the grain 
milling industry. 

Habaj explaining that there are 2 discussion panels 
took attention in the training section of the conference 
said that the first panel subject is the Feeding of East 
Africa's Fastest-Growing Economy. Habaj stating that 
the success stories of the leader of many milling industry 
leaders in the region are explained in this panel, said that 
the other panel subject is "Regional Impression: Mod-
ern Middle East", they focused on subsidy reforms and 
privatization results in UAE, Iran, Egypt, Saudi Arabia 
and Jordan in the panel. 
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The organizer of IDMA which is the only international 
technology exhibition gathering the flour, feed, rice, puls-
es, pasta and biscuit industries, continues to increase 
promotional activities around the world for 7th IDMA 
which will be held in Istanbul Expo Center in Yesilkoy be-
tween 04 and 07 May 2017. Participating in significant 
events in four different countries last month, Parantez 
Fair team is pleased with the interest for IDMA. 

FIRST STEP ETHIOPIA 
Firstly participating in 

IAOM 27th Middle East 
and Africa Region Con-
ference organized in 
Addis Ababa, capital of 
Ethiopia, between 24 
and 27 October 2016, 
Parantez Fair team met 
with the millers from 
Middle East and Af-
rica for committee level 
participation to IDMA 
Exhibition. Considering 

Un, yem, pirinç, bakliyat, makarna ve bisküvi sektörleri-
ni buluşturan uluslararası nitelikteki tek teknoloji fuarı olan 
İDMA’nın organizatörü Parantez Fuarcılık, 04-07 Mayıs 2017 
tarihleri arasında Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde 
düzenlenecek 7. fuar için tüm dünyadaki tanıtım aktivitelerini 
yoğunlaştırarak devam ediyor. Geride bıraktığımız bir aylık 
süreçte 4 farklı ülkede önemli etkinliklere katılan Parantez 
Fuarcılık ekipleri, İDMA’ya olan ilgiden hayli memnun. 

İLK DURAK ETİYOPYA
İlk olarak 24-27 Ekim 

2016 tarihleri arasında 
Etiyopya’nın başkenti 
Addis Ababa’da düzen-
lenen IAOM’in 27. Orta-
doğu ve Afrika Bölgesi 
Konferansı’na katılan 
Parantez Fuarcılık ekip-
leri, Ortadoğu ve Afrika 
bölgesinden gelen değir-
mencilerle İDMA Fuarı’na 
grup bazında katılımlar 
için görüşmeler yaptı. 

participating in various events at four places –Ethiopia, cyprus, china and France- in a month, paran-
tez Fair team further strengthened IdMa -7th International Flour, semolina, rice, corn, Bulghur, Feed 
Milling Machinery & pulse, pasta, Biscuit technologies Exhibition in the international market. 

Bir ayda Etiyopya, kıbrıs, Çin ve Fransa olmak üzere 4 noktada etkinliklere katılan parantez Fuar-
cılık ekipleri, İdMa – 7. uluslararası un, İrmik, pirinç, Mısır, Bulgur, yem değirmen Makineleri ve 
Bakliyat, Makarna, Bisküvi teknolojileri Fuarı’nın uluslararası piyasadaki gücünü pekiştirdi.

İdMa, paris’ten Çin’e her yerde

IdMa is everywhere from paris to china
....................................................................................................................
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IDMA Fair as the top issue, the millers are looking forward 
to be in Istanbul in May. 

POWER OF IDMA EXPANDED TO CHINA
Another international 

meeting platform of IDMA 
was in China. IDMA met 
with the industry repre-
sentatives in the region 
during the CICFOGrain/
CICFOFeed which was 
organized in China be-
tween 04 and 06 No-
vember 2016 and is the 
greatest and most effec-
tive exhibition gathering 
the grain and feed industry in Asia. During the exhibition, 
China agency of Parantez Fair presented IDMA to the visi-
tors and exhibitors in their own language. 

CYPRUS MEETING 
WITH TURKISH FLOUR MILLERS 

Participating in "Gov-
ernment Policies and 
Flour Industry through 
2023" Expanded Sec-
toral Meeting that was 
organized by Anatolia 
Flour Industrialists’ Asso-
ciation (AUSD) in Cyprus 
between 04 and 06 No-
vember 2016, Parantez 
Fair invited more than 
200 Turkish flour millers 
once again to IDMA. 

MEETING WITH EUROPEAN MILLERS IN PARIS 
Another significant event that IDMA participated in was 

in France. The 67th JTIC 
– International Milling and 
Grain Meeting which is 
one of the most signifi-
cant meeting platforms 
of European milling and 
grain industry was or-
ganized in the French 
capital Paris on 9 and 10 
November 2016. Hav-
ing a booth at 67th JTIC 
Meeting, Parantez Fair 
negotiated with European millers and grain industry rep-
resentatives about the visitor participation, and made par-
ticipation agreements with European based technology 
and equipment producers. 

İDMA Fuarı’nı gündemlerinin ön sıralarında tutan değir-
menciler, Mayıs ayında İstanbul’da olmak için gün sayıyor.

İDMA’NIN GÜCÜ ÇİN’E KADAR UZANDI 
İDMA’nın uluslarara-

sı arenadaki bir diğer 
buluşması Çin’deydi. 
İDMA, 04-06 Kasım 
2016 tarihleri arasın-
da Çin’de düzenlenen 
Asya’nın tahıl ve yem 
sanayini buluşturan 
en büyük ve en etki-
li fuarı CICFOGrain/
CICFOFeed’de, bölge-
deki sektör temsilcileriy-

le buluştu. Parantez Fuarcılık’ın Çin acentesi, fuar süre-
since tüm ekibiyle hem ziyaretçilere hem de katılımcılara 
kendi dillerinde İDMA’yı anlattı. 

TÜRK UNCULARLA KIBRIS BULUŞMASI
Anadolu Un Sanayicileri Derneği (AUSD) tarafından 

04-06 Kasım 2016 
tarihleri arasında 
Kıbrıs’ta düzenle-
nen "2023’e Doğru 
Devlet Politikaları ve 
Un Sektörü" konulu 
Genişletilmiş Sektör 
Toplantısı’na katılan 
Parantez Fuarcılık, 
200’ü aşkın Türk 
uncuyu bir kez daha 
İDMA Fuarı’na da-
vet etti.

AVRUPALI DEĞİRMENCİLERLE PARİS BULUŞMASI
İDMA’nın boy gösterdiği bir diğer önemli etkinlik Fran-

sa’daydı. Değirmencilik 
ve tahıl endüstrisinin Av-
rupa’daki en önemli bu-
luşma noktalarından biri 
olan JTIC - Uluslararası 
Değirmencilik ve Tahıl 
Endüstrileri Toplantısı’nın 
67.’si, 9-10 Kasım 
2016 tarihleri arasın-
da Fransa’nın başkenti 
Paris’te düzenlendi. 67. 
JTIC toplantısında stant 

açan Parantez Fuarcılık, hem Avrupalı değirmencilerle ve 
tahıl endüstrisinin temsilcileriyle ziyaretçi katılımı konu-
sunda görüşmeler yaptı hem de Avrupa merkezli teknoloji 
ve ekipman üreticileriyle katılım anlaşmaları gerçekleştirdi.
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agcO, afrika ve asya'da yeniden yapılanıyor

agcO to reorganize structure in africa and asia
...............................................................................................................

agcO is reorganizing its structure in asia pacific and africa (apa) region. the company will increase its 
presence and expand operations in africa and will open a new regional headquarters in south africa. 

agcO, asya pasifik ve afrika (apa) bölgesinde yeniden yapılanıyor. şirket, afrika'daki varlığını artı-
rarak faaliyetlerini genişletecek ve güney afrika'da yeni bir bölge genel merkezi açacak.

Dünyanın önde gelen tarım ekipmanı imalatçısı ve distri-
bütörlerinden AGCO, şirketin Afrika'daki varlığını artırıp kıta 
üzerindeki faaliyetlerini daha da genişleterek bölgesel yapısı-
nı yeniden düzenleyeceğini duyurdu. 1 Ocak 2017'de uygu-
lamaya girecek olan bu planlama, AGCO'nun Asya Pasifik 

AGCO, a leading manufacturer and distributor of ag-
ricultural equipment, announced plans to reorganize its 
regional structure, increasing the company’s presence in 
Africa as well as a further expansion of the company’s 
operations on the continent. These plans which will be 

İttifak holding iştirakleri Müsİad EXpO’ya katıldı

İttifak holding subsidiaries join Müsİad EXpO
..........................................................................................................................

İttifak holding participated in Müsİad EXpO, which was organized by Independent Industrialists' 
and Businessmen's association (Müsİad) between 9-12 november 2016, with its subsidiaries selva 
gıda, seha yapı and İmaş Makine.

İttifak holding, Müstakil sanayici ve İşadamları derneği’nin (Müsİad) 9-12 kasım 2016 tarihleri ara-
sında düzenlediği Müsİad EXpO’ya iştirakleri selva gıda, seha yapı ve İmaş Makine ile birlikte katıldı.

Uluslararası arenadaki işbirliklerine yenilerini eklemeyi 
hedefleyen İttifak Holding, bu çerçevede bu yıl 16’ıncısı 
düzenlenen MÜSİAD EXPO’da Selva Gıda, Seha Yapı ve 
İmaş Makine ile birlikte yer aldı. İttifak Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Tahir Atila, uluslararası 
işbirlikleri ve ortaklıklara imkân sunan fuarın kendileri için 
verimli geçtiğini söyledi. 

İMAŞ MAKİNE’YE YOĞUN İLGİ
Anadolu’dan çıkarak bir dünya markası olma yolunda 

emin adımlarla ilerleyen İmaş Makine, son dönemde sek-
töre kazandırdığı yenilik-
çi çözümlerle dikkat çe-
kerken fuarda, Milleral, 
Viteral, Cuteral markala-
rına ait ürünlerini potan-
siyel müşterilerine tanıttı.

Fuar alanında Cezayir, 
Lübnan, Tunus, Ürdün, 
Moritanya, Afganistan 
ve Sudan başta olmak 
üzere birçok ülkeden iş 
adamları ile görüşmeler 
yapıldı.

İttifak Holding, which aims to conclude new partner-
ships in the international arena, participated in MÜSİAD 
EXPO held this year for the 16th time with its subsidiaries 
Selva Gıda, Seha Yapı and İmaş Makine. İttifak Holding 
Deputy Chairman and CEO Tahir Atila said that the fair, 
which provides international cooperation and partner-
ships, was fruitful for them.

IMAS MACHINERY PRODUCTS DREW
INTEREST
While Imas Machinery which is an Anatolian company 

moving forward to be a global 
brand draws attention with its in-
novative solutions for the indus-
try, during the fair the company 
presented the products of its 
Milleral, Viteral, Cuteral brands to 
the potential customers. 

On the Fair area, İmaş Makine 
made highly significant contacts 
with business people from Al-
geria, Lebanon, Tunisia, Jordan, 
Mauritania, Afghanistan, Sudan, 
and other places in the world.
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BinMaster, yeni yönetim yazılımını piyasaya sürdü

BinMaster launched new management software
...........................................................................................................................................

BinMaster launched new inventory management software Binventory. the new software enables 
many conveniences for the users such as getting all of data from one program and monitoring from 
one platform.

BinMaster, yeni envanter yönetim yazılımı Binventory'i piyasaya sürdü. yeni yazılım, kullanıcılara tek bir 
programdan bütün verileri alabilmek ve tek bir platformdan takip yapmak gibi birçok rahatlık sağlıyor. 

BinMaster, a leading manufacturer of control sys-
tems and sensoring devices, launched its new in-
ventory management software Binventory. The new 
software enables the users get all of data from one 
program, monitor the level of both solids and liquids in 
bins, tanks or silos from one platform. Even it is pos-
sible to configure complex vessels of different shapes 
and sizes, such as horizontal tanks, split silos, and 
non-linear tanks using a simple wizard.

Binventory works with many BinMaster sensors in-
cluding SmartBob cable-based sensors, non-contact-
radar, guided wave radar, 3D scanners, ultrasonic, 
magnetostrictive, and pressure transducers used for 
level measurement. Binventory™ can also be used 
at one location or across an entire company using its 
multi-site feature. 

Kontrol sistemleri ve sensör üretiminde önde gelen 
firmalardan BinMaster, yeni envanter yönetim yazılımı 
Binventory'i piyasaya sürdü. Yeni platform, kullanıcıların 
bütün verileri tek bir programdan alabilmelerini ve ambar-
lar, depolar veya silolar içindeki hem katı hem sıvı seviye-
lerini tek bir platformdan izleyebilmelerini sağlıyor. Hatta 
basit bir sihirbaz kullanarak, yatay hazneler, bölünmüş si-
lolar ve doğrusal olmayan hazneler gibi karmaşık depoları 
yapılandırmayı mümkün kılıyor.

Binventory; SmartBob kablolu sensörler, temassız ra-
dar, güdümlü dalga radarı, 3D tarayıcılar, ve seviye ölç-
mek için kullanılan ultrasonik, manyetostriktif basınç dö-
nüştürücüleri gibi birçok BinMaster sensörü ile birlikte 
çalışabiliyor. Binventory, aynı zamanda birden çok saha-
da çalışabilme özelliği sayesinde şirket genelinde veya tek 
bir konumda da kullanılabiliyor. 

bölgesini Afrika'ya dâhil ede-
cek şekilde yeniden yapılan-
dırmasına olanak tanıyor.

Yeni düzenlemeyi, müşteri-
lere ve distribütörlere verilen 
hizmeti daha da güçlendirme-
yi desteklemek adına AGCO, 
2017 yılının başlarında Gü-
ney Afrika'nın Johannesburg 
şehrinde yeni bir bölge genel 
merkezi ve de Fransızca ko-
nuşulan Batı Afrika’da yeni 
bir Gelecek Çiftliği açacağını 

duyurdu. Bu teşebbüslerin AGCO'nun mevcut parti dağıtım 
operasyonu ile Güney Afrika'daki eğitim merkezi ve Zambi-
ya'daki Gelecek Çiftliğini desteklemesi bekleniyor.

Yeni atanan AGCO Kıdemli Başkan Yardımcısı ve APA 
Genel Müdürü Gary Collar şu yorumda bulundu: "Bu yeni 
hareket ile yeniden düzenlenen Asya Pasifik ve Afrika 
(APA) bölgesi, iki bölgenin benzer pazar dinamiklerinin 
sinerjilerinden faydalanabilmek için güçlü bir konumda 
olacak. Bu önemli sinerjiler arasında ise büyüyen küçük 
toprak sahibi çiftiler segmentinin ortaya çıkışı, ürün ve uy-
gulama benzerlikleri, ortak tüketici mali düzenleri ve iki 
bölge arasında büyüyen ticaret yer alıyor."

effective by January 1, 2017 
enable AGCO to restructure 
its Asia Pacific region to in-
clude Africa.

To support the realign-
ment and further boost ser-
vice to customers and dis-
tributors, AGCO said it will 
open a new regional head-
quarters in Johannesburg, 
South Africa, in early 2017 
and a new Future Farm in 
French-speaking West Afri-
ca. The initiatives are expected to complement AGCO’s 
existing parts distribution operation and training center 
in South Africa and Future Farm in Zambia.

"With this new move, the realigned Asia Pacific and 
Africa (APA) region will be strongly positioned to leverage 
the synergies of similar market dynamics in the two ter-
ritories," said Gary Collar, newly-appointed senior vice-
president of AGCO and general manager, APA. "Among 
these key synergies are the emergence of a growing 
smallholder farmer segment, product and application 
similarities, shared consumer finance patterns and grow-
ing trade between the two regions."
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Erhan Özmen, chairman of the southeast Flour Industrialists' association (gusad), demanded 
that the flour industry be excluded from the incentive sector in Eastern and southeastern anatolia 
regions under the investment incentive package of the ministry.

güneydoğu un sanayicileri derneği Başkanı (gusad) Erhan Özmen, bakanlığın yatırım teşvik paketi kap-
samında kalan doğu ve güneydoğu anadolu bölgelerinde, un sektörünün teşvik dışı bırakılmasını talep etti.

Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Başkanı (GUSAD) 
Erhan Özmen, Türkiye'nin un ihracatının yarısının Gazian-
tep başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu bölgesinden 
gerçekleştirildiğini belirterek, bu iki bölgedeki un sektörü-
nün teşvik dışı bırakılması gerektiğini ifade etti. Başbakan 
Binali Yıldırım tarafından yapılan açıklama ile Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi'nde yatırım teşvik paketi içeri-
sinde 23 ilin bulunduğunu belirten Erhan Özmen, "Bu 23 il 
içerisinde un sanayisinin 7,5 milyon ton kurulu kapasitesi 
var. 80 tane firma aktif, 30 tane firma zaten çalışmıyor. 
Bu bölgede teşvik paketinin içerisinde kesinlikle un sana-
yisi yer almamalıdır. Çünkü burada kurulacak olan bir un 
fabrikası ne istihdam sağlayacak, ne de sektöre yeni bir 
bakış açısı getirecektir. Başarılı olacak başka sektörlere 
teşvik verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

ATIL BUĞDAY İŞLEME KAPASİTESİ 
17 MİLYON TON
Türkiye'de 40 milyon ton buğday işleme kapasitesi 

olduğu söyleyen Özmen, Türkiye’nin buğday kullanma 
kapasitesinin yaklaşık 23 milyon ton olduğunu ve 17 
milyon tonluk bir atıl kapasitenin söz konusu olduğunu 
vurguladı. Türkiye’de 710 tane kurulu un fabrikası bulun-
duğuna değinen Özmen, şunları söyledi: "710 fabrikanın 
476’sının aktif, 234'ünün pasif olduğunu düşünürsek, 
tahminen 40 milyon tonluk kapasitenin 10 milyon ton-
luk kısmının devre dışı olduğunu görürüz. Bu tesisler ya 
sektörden çıkmaya çalışan ya sektörden vazgeçen ya 
da mevsimlik olarak çalışan veya kapatmış olanlardan 
oluşuyor. Dolayısıyla 23 milyon tonluk buğday kullanma 
kapasitesi, biraz daha yüksek kapasite kullanma şansı 
bulan 476 firma arasında paylaşılıyor. Yani sektör, 476 

Stating that half of the Turkey’s flour export is being 
carried out by the Southeastern Anatolia Region, in par-
ticular the province of Gaziantep, Erhan Özmen, Chair-
man of the Southeast Flour Industrialists' Association 
(GUSAD) said that the flour sector in these two regions 
must be excluded. Expressing that the investment in-
centive package announced by the Prime Minister Binali 
Yıldırım for the Eastern and Southeastern Anatolia Re-
gions includes 23 provinces, Erhan Özmen specified that 
"within 23 provinces, the flour industry has an installed 
capacity of 7.5 million tons. 80 companies are active; 30 
companies are not working in this region in anyway. The 
flour industry in this region must not be included in the 
incentive package. Because a flour factory to be estab-
lished here will not provide employment, nor will it bring a 
new perspective to the sector. Other successful sectors 
need incentives". 

IDLE WHEAT WORKING CAPACITY 
17 MILLION TONS
Stating that the wheat processing capacity in Turkey is 

40 million tons, Özmen said that the wheat usage capac-
ity is around 23 million tons and the idle capacity is 17 
million tons. Expressing that there are 710 installed flour 
factories in Turkey, Özmen added that "476 of 710 facto-
ries are active; if we think that 234 ones are passive, we 
see that an estimated 10 million tons of 40 million tons 
are closed here. There are those who are trying to get out 
of the sector or giving up the industry or working season-
ally or closing down. The 23 million tons of the wheat us-
age capacity are shared among the 476 firms with higher 
capacity. With 476 companies, the sector continues its 

"doğu ve güneydoğu’da un 
sektörü teşvik dışı bırakılmalı"

"Flour sector incentive 
must be excluded 
in East and southeast"

Erhan Özmen, gusad:

...........................................................................
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firma ve yüzde 75-80’lere varan bir kapasite kullanım 
oranı ile hayatına devam ediyor." 

710 KURULU FABRİKA LİSANSLANDIRILMALI
Un sanayisi ile ilgili bir politika üretilmesine ihtiyaç ol-

duğunu belirten Özmen, "Türkiye'de tekelleşmesi müm-
kün olmayan bir un sanayisi var. Ancak 710 tane kurulu 
fabrikanın da lisanslandırılması gerek. Eğer yeni bir fabri-
ka kurulacaksa önce bir projeye sahip olmalı, daha son-
ra da aktif veya pasif firmaların lisanslarını satın alarak 
yatırımına devam etmelidir. Bunu sektör olarak en yakın 
zamanda devlete götürmemiz gerekiyor" dedi. 

İHRACATTA YILSONU HEDEFİ 
3,5 MİLYON TON
Son 6-7 yıldan bu yana Türkiye’nin un ihracatında 

dünya birincisi olduğunu ve geçen yıl 2 milyon 800 
bin tonluk ihracat ile dünya un ihracatının yüzde 25'lik 
kısmını Türk uncuların gerçekleştirdiğini belirten Erhan 
Özmen, şunları ekledi: "Bu yılın sonuna yaklaşırken 
3,5 milyon tonluk bir hedefimiz var. Bu rakamın yüzde 
50’sinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden yapılması 
bizim için çok güzel. Uzakdoğu, Afrika, Asya, Ortadoğu 
ve komşu ülkelerimize ihracatın artarak devam edece-
ğini öngörüyoruz".

life with a capacity utilization rate of 75-80 percent".

710 INSTALLED FACTORIES 
TO BE REGISTERED 
Pointing out that there is a need for a policy related 

to the flour industry, Özmen added that "There is a flour 
industry in Turkey that cannot be monopolized, but 710 
installed factories must be licensed. If a new factory is 
to be established, first it must have a project and then it 
must proceed by purchasing the licenses of the passive 
or active firms. As the sector, we must relate this to the 
state as soon as possible". 

YEAR-END TARGET IN EXPORT 
3.5 MILLION TONS 
Stating that Turkey has ranked first in the flour ex-

port for the last 6-7 years and the Turkish flour indus-
trialist carried out 25% of the global flour export with 
2 million 800 thousand tons, Erhan Özmen added that 
"We have the year-end target for this year is 3.5 mil-
lion tons. It is a positive development for us that 50 
percent of this figure is from the Southeastern Anatolia 
Region. We anticipate that exports to the Far East, Af-
rica, Asia, the Middle East and neighboring countries 
will continue to increase". 

Bosna hersek’ten yapılan un ithalatına önerge

Motion for flour import from Bosnia and herzegovina
.......................................................................................................................

chp Edirne deputy Okan gaytancioğlu gave a motion on import of flour from Bosnia and herze-
govina, demanding customs and trade Minister Bülent tüfenkçi should reply.

chp Edirne Milletvekili Okan gaytancıoğlu, gümrük ve ticaret Bakanı Bülent tüfenkçi’nin yanıtla-
ması istemiyle Bosna hersek’ten yapılan un ithalatı konusunda önerge verdi.

Bosna Hersek’ten yapılan un ithalatında bir yılda 17 kat 
gibi ciddi oranda artış olduğunu dile getiren CHP Edir-
ne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin yanıtlaması istemiyle Bosna 
Hersek’ten yapılan un ithalatı konusunda önerge verdi.

Bitkisel yağlar ve mısır ithalatında da geçmiş yıllara 
oranla ciddi artış olduğunu belirten Gaytancıoğlu, "Un 
ithalatında Macaristan, Hollanda, Sırbistan ve Slovak-
ya'daki bazı firmaların Bosna Hersek kanalıyla Türkiye’ye 
un getirerek haksız rekabet sağladığı iddiaları kamuoyun-
da tartışmaya neden oluyor. Türkiye’deki un fabrikalarında 
1 lira 10 kuruşa mal olan unun 96 kuruştan gelmesine izin 
verilmesi, ülkemiz un sanayisini ve çiftçilerimizi olumsuz 
etkiliyor. Depolarımız buğday dolu iken bu türden haksız 
kazançların sağlanması vicdanları yaralamaktadır" diye 
konuştu. 

CHP Edirne deputy Okan Gaytancıoğlu, who stated 
that imports of flour from Bosnia and Herzegovina in-
creased 17 folds in a year, gave a motion for the impor-
tation of flour from Bosnia and Herzegovina, demand-
ing the Customs and Trade Minister Bülent Tüfenkçi 
should reply.

Stating that there was a significant increase in the im-
port of vegetable oils and corn, Gaytancıoğlu said that 
"The allegations that some firms in Hungary, the Neth-
erlands, Serbia and Slovakia export flour through Bosnia 
and Herzegovina and thus cause unfair competition are 
causing public debates. Letting in the flour, which cost 
1,10 TL at Turkish flour factories, at 96 kurus, negatively 
affect the flour industry and farmers in our country. While 
our warehouses are full of wheat, it is hurting their con-
science to observe such unjustified gains". 
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Bühler aeroglide'de 
paul Branson dönemi

paul Branson era 
in Bühler aeroglide 
.........................................................

Bühler aeroglide has appointed paul Branson as the new director of product Management. Branson 
is expected to strengthen Bühler aeroglide’s product portfolio competitive with an emphasis on in-
creasing quality, reducing production cycles, and developing advanced products and solutions.

Bühler aeroglide, paul Branson'ı yeni ürün yönetim direktörü olarak görevlendirdi. kaliteyi artır-
maya, üretim sürelerini azaltmaya, gelişmiş ürünler ve çözümler geliştirmeye odaklanacak olan 
Branson'ın, Bühler aeroglide'nin ürün portföyünü güçlendirmesi bekleniyor.

Gıda, yem ve sanayi ürünleri teknolojileri ile termal 
proses mühendisliğinde dünya lideri olan Bühler Ae-
roglide, Paul Branson'ı Ürün Yönetim Direktörü olarak 
görevlendirdi. Kariyerine 1984 yılında National Drying 
Machinery firmasında proses mühendisi olarak başlayan 
Branson, Bühler Grup, 2004 yılında National'ı satın aldı-
ğında, Satış ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı 
pozisyonuna yükseldi. 

Branson'ın, yeni görevinde kaliteyi artırmaya, üretim 
sürelerini azaltmaya ve gelişmiş ürünler ile çözümler ge-
liştirmeye odaklanarak, Bühler Aeroglide'nin ürün portfö-
yünün rekabet gücünü koruması bekleniyor. 

Bühler Aeroglide, a global leader in thermal process 
engineering and technology for food, feed, and indus-
trial materials has appointed Paul Branson Director of 
Product Management. Branson started his career as a 
process engineer with the National Drying Machinery 
Company in 1984. He advanced to Vice President of 
Sales and Technology as Bühler Group acquired Na-
tional in 2004. 

In this role Branson will strengthen Bühler Aeroglide’s 
product portfolio competitive with an emphasis on in-
creasing quality, reducing production cycles, and devel-
oping advanced products and solutions. 

arjantin ve rusya, ticaret anlaşması imzaladı

argentina and russia sign trade agreement
...................................................................................................................

1 Kasım 2016 tarihinde Arjantin Ulusal Sağlık Hizmetleri 
ve Gıda Kalitesi Örgütü (SENASA) Başkanı Jorge Dillon ile 
Rusya Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Federal Hizmetleri Başka-
nı Sergey Dankvert, soya küspesinin ve ununun sevkiyatı-
nı yeniden başlatmak üzere bir ticaret anlaşması imzaladı. 
Yeni anlaşma, aynı zamanda Arjantin'in, Ermenistan, Beyaz 
Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan gibi Avrasya Ekonomik 
Birliği’ne üye ülkelere ihracat yapmasına da olanak tanıyor.

On November 1, 2016 Jorge Dillon, President of Argen-
tina’s National Health Service and Food Quality Organiza-
tion (SENASA), along with Sergey Dankvert, Chief of Rus-
sia’s Veterinary and Phytosanitary Federal Service, signed 
a trade agreement to resume shipments of soybean meal 
and flour. The new agreement, at the same time, enables 
Argentina to export to members of the Eurasian Economic 
Union: Armenia, Belarus, Kazakhstan and Kyrgyzstan. 
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the development of the flour industry is closely related to the 
sources of raw materials, that is, wheat. this is why today; the ma-
jor producers of wheat are the ones who define the global milling 
market. some of these countries are leaders in direct exports of 
wheat, and others are exporters of finished products, which is flour. 
In turkey which is one of the prominent countries with its flour ex-
port, the installed capacity is 40 million tons with 710 flour mills.

dünyada un sanayinin gelişiminin hammadde kaynaklarıyla, yani 
buğdayla yakından ilgisi vardır. Bugün buğday üretiminde söz sa-
hibi ülkeler, dünya değirmencilik piyasasında belirleyici olmaktadır. 
Bu ülkelerin bazıları doğrudan buğday ihracatıyla, bazıları da ma-
mul madde, yani un ihracatıyla piyasada öne çıkmaktadır. un ihra-
catıyla öne çıkan ülkelerden biri olan türkiye’de, 710 un fabrikası ile 
40 milyon ton kurulu kapasite mevcuttur.

Dünya Değirmencilik 
Endüstrisi ve Türkiye

Nutrition is the most important fun-
damental need of humanity which has 
not changed throughout history and 
will not change in the future. Wheat or 
grains in general, are the main sources 
of nutrition to address this need. Today 
we receive almost 60% of our daily en-
ergy need from grains or grain-based 
food. Wheat and its derivatives are the 
most common species of grain that is 
used in nutrition in almost every corner 
of the world. Therefore, milling has be-
come an important branch of industry 
to process wheat around the world, 
which dates back to centuries ago. Its 
humanitarian and economic aspects 
has made this industry one of the most 
strategic and important areas today. 
Millions of people at thousands of fa-

İnsanların tarih boyunca değişme-
yen ve gelecekte de değişmeyecek en 
önemli temel ihtiyacı beslenmedir. Buğ-
day ya da genel itibariyle tahıllar, bu ih-
tiyacın giderilmesinde kullanılan başlıca 
gıda kaynağıdır. Bugün vücudumuzun 
ihtiyaç duyduğu günlük enerjinin yüzde 
60’ına yakınını, tahıl ve tahıl bazlı gıda-
lardan sağlamaktayız. Buğday ve türev-
leri, dünyanın hemen hemen her nokta-
sında beslenme için kullanılan en yaygın 
tahıl türü olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Dolayısıyla buğdayın işlenmesi çerçe-
vesinde dünya genelinde oluşan, tarihi 
asırlar öncesine uzanan değirmencilik 
gibi önemli bir sanayi kolu söz konu-
sudur. Hem insani boyutu hem de eko-
nomik yönü, bu sanayinin günümüzün 
en stratejik ve önemli alanlarından birisi 

WorlD Milling 
inDusTry anD TurkEy
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olmasını sağlamıştır. Bugün dünyada binlerce tesis ve bu 
tesislerde çalışan milyonlarca insan, sofralarımızın vazge-
çilmezi olan ekmeğin hammaddesi olan unu üretmek için 
çalışmaktadır. Bu sektörün bir parçası olan Değirmenci 
Dergisi’nin editör ekibi olarak, 2016 yılının bu son sayısın-
da, yaptığımız araştırma ile dünya un sanayine genel bir 
bakış sağlayabilmeyi umuyoruz.

DÜNYA UN PİYASASI VE UN TİCARETİ
İstatistiki veriler, 2013 yılında dünya un piyasasının yaklaşık 

ticari hacminin miktar bazında yaklaşık 12 milyon ton, değer 
bazında ise yaklaşık 6 milyar dolar civarında olduğunu göster-
mektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) veri-
leri 2011-12 yıllarında bu ticari hacmin 13 milyon tonu aştığını 
göstermektedir. Ancak veriler yıllar bazında dalgalanmalar 
gösterse de günümüzde de bu miktarın 12 ile 14 milyon ton 
arasında olduğu düşünülebilir. 

Dünya üzerindeki her ülke temel besin kaynaklarını üret-
meyi ve işlemeyi hedefler ve ister. Ancak bazen bulunu-
lan bölgenin iklim ve doğal örtüsü bazen de ekonomik 

nedenler buna izin 
vermez. Bu da bazı 
ülkelerin üretici ve 
ihracatçı, bazıları-
nın ise tüketici ve 
ithalatçı olmasına 
neden olur. Kaçı-
nılmaz olarak bu 
durum un sanayi 
için de geçerlidir. 
Dolayısıyla un sa-
nayinin gelişiminin 
doğal olarak ham-

madde kaynaklarıyla, yani buğdayla yakından ilgisi vardır. 
Bugün buğday üretiminde söz sahibi ülkelerin, dünya de-
ğirmencilik piyasasında belirleyici olmalarının nedeni budur. 
Bu ülkelerin bazıları doğrudan buğday ihracatıyla, bazıları 
da mamul madde, yani un ihracatıyla piyasada öne çık-
maktadır. AB ülkeleri ile özellikle Türkiye ve Kazakistan, 
üretimlerini dünyaya un ihraç ederek değerlendirmektedir. 

FAO’nun 2009-13 yılları arasındaki verileri incelendi-
ğinde de, ülkesel bazda dünyadaki en büyük un ihra-
catçılarının Türkiye ve Kazakistan olduğu görülmektedir. 
2009-10-12 yıllarında Kazakistan 2,2 milyon tonu aşan 
ihracatıyla dünya un ticaretinde birinci sırada yer alırken, 
Türkiye onu ikinci sırada takip etmektedir. Ancak 2011 ve 
2013 yıllarında Türkiye, sıralamada birinciliğe yükselmiş 
ve ihracat miktarını 2 milyon tonun üzerine çıkarmıştır.

Pakistan, son yıllarda un ihracatında öne çıkan ülkeler-
den biridir. 2011 yılında çok büyük bir atak yapan Pakis-
tan, 1,2 milyon tonun üzerinde un ihraç etmiştir. 2012-13 

cilities around the world are working to produce flour as 
the raw material of bread, which the indispensable item 
of our tables. As the editorial team of Miller Magazine, 
which is a part of this industry, we hope to provide an 
overlook on the global flour industry through our survey 
in the last issue of the year 2016.

GLOBAL FLOUR MARKET AND FLOUR TRADE
Statistical data demonstrate that the global flour mar-

ket in 2013 had an approximate trade volume of 12 mil-
lion tons, with a value of approximately 6 billion USD. The 
data of the United Nations Food and Agriculture Orga-
nization (FAO) indicate that the trade volume was more 
than 13 million tons in 2011-12. Although the data tends 
to fluctuate across years, the trade volume today can be 
assumed to be between 12 and 14 million tons.

Every country in the world aims and desire to produce 
and process fundamental sources of nutrition. However, 
there may be times when the climatic and vegetation con-
ditions or the economic factors are not favorable for it. This 
may make some 
countries manufac-
turers and export-
ers, while others 
become consum-
ers and importers. 
This is inevitably ap-
plicable for the flour 
industry. Therefore, 
the development 
of the flour industry 
is closely related to 
the sources of raw 
materials, that is, wheat. This is why today; the major pro-
ducers of wheat are the ones who define the global milling 
market. Some of these countries are leaders in direct ex-
ports of wheat, and others are exporters of finished prod-
ucts, which is flour. The EU member countries as well as 
Turkey and Kazakhstan export flour to many countries.

According to the data for 2009-2013 by the FAO, Tur-
key and Kazakhstan are the leading exporters of flour 
on the basis of countries. In 2009, 2010 and 2012, Ka-
zakhstan was the top exported of flour with an export of 
more than 2.2 million tons, followed by Turkey. However, 
in 2011 and 2013 Turkey became the number one coun-
try in the list, with its exports exceeding 2 million tons.

Pakistan has been one of the leading exporters of flour in 
recent years. With a major leap in 2011, Pakistan exported 
more than 1.2 million tons of flour. Although the amount 
of exports went down in 2012 and 2013, it managed to 
outpace many major producers around the world. India is 
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yıllarında bu ihracat miktarı düş-
se de dünyadaki birçok büyük 
üreticiyi geride bırakmayı başar-
mıştır. Hindistan, un ihracatında 
öne çıkmaya başlayan bir diğer 
ülkedir. Geçmişte önemli bir un 
ihracatçısı olan Arjantin ise, son 
yıllarda sıralamada gerilemiştir. 
2009 yılında 1 milyon tona ya-
kın un ihraç eden Arjantin, 2013 
yılında sadece 130 bin ton ci-
varında ihracat gerçekleştirebil-
miştir. Bir diğer önemli ihracat-
çı olan Rusya’da da önemli bir 
gerileme söz konusudur. 2009 
yılında 400 bin ton civarında 
olan Rusya’nın un ihracatı, 2013 
yılında 120 bin ton seviyelerine 
kadar gerilemiştir. 

FAO verileri, AB, Türkiye ve 
Kazakistan dışındaki aktörlerin, 
dünya un piyasasındaki konum-
larının gittikçe farklılaştığına işa-
ret etmektedir. Bunun en büyük 
nedeni olarak önemli buğday 
üreticilerinin un yerine buğday 
ihracatına yönelmesi ve un it-
halatçıların da kendi değirmen 
sanayilerini geliştirerek un yerine 
buğday ithal etmeye başlamaları 
gösterilebilir. 

Dünya un ithalatında da Öz-
bekistan, Irak ve Afganistan, 
ülkesel bazda ilk 3’teki yerlerini 
korumaya devam etmektedir. 
2009 yılında 900 bin ton civa-
rında un ithal eden Özbekistan, 
2011-12 yıllarında 1 milyon to-

nun üzerine çıkmıştır. Irak, halihazırda un ithalatı sürekli 
artan ülkelerin arasında yer almaktadır. Afganistan’da ise 
değişken bir tablo söz konusu. Örneğin 2011 yılında 1,3 
milyon tona yakın un ithal eden Afganistan, bir sonraki yıl 
sadece 532 bin ton, 2013 yılında ise 800 bin ton un ithal 
etmiştir. Angola, Malezya, Suudi Arabistan ve Kongo, her 
geçen gün un ithalatını arttıran ülkelerdendir. Tacikistan 
ve Endonezya’da ise tam tersi bir durum söz konusudur. 
Özellikle Endonezya’da yerel sanayiyi korumak adına un 
ithalatına uygulanan anti-damping, ithalatın düşmesinde 
ve ülkedeki değirmenlerin hızlı bir atak yapmasında önemli 
bir etkene sahiptir. 2009-12 yılları arasında Brezilya’nın da 
önemli bir un ithalatçısı olduğu görülmektedir. Ancak ülke, 
2013 yılında un ithalatını önemli oranda düşürmüştür.

another country that has been increasing its flour exports. 
Argentina, which was a major exported of flour in the past, 
has been lagging behind in the recent years. Argentina ex-
ported approximately 1 million tons of flour in 2009, and its 
exports remained at 130,000 tons in 2013. Russia, which 
is another major exporter, has also seen a fall in its figures. 
Russia exported 400,000 tons of flour in 2009, and the 
amount went as low as 120,000 tons in 2013.

The data of FAO demonstrate that the players other 
than the EU, Turkey and Kazakhstan are gradually assum-
ing a different position in the global flour market. The main 
reason for this is the fact that producers of wheat have 
started to prefer exporting wheat instead of flour, and the 



46 December • Aralık 2016

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

MILLER MAGAZINE

AMERİKA’DA UN SANAYİ
• ABD
Kuzey Amerika Değirmenciler Derneği (NAMA) eski Baş-

kanı ve CEO’su John C. Miller’ın hazırladığı "Amerikan Un 
Değirmenciliği" çalışmasına göre; ABD’de günlük toplam 
kapasitesi 80 bin tona ulaşan 45 firmaya ait 170 civarında 
değirmen bulunmaktadır. Bu değirmenlerin üretimi, toplam 
endüstri üretiminin yüzde 95’ine tekabül etmektedir. Kapa-
site açısından fabrikalar değerlendirildiğinde; ülkedeki değir-
menlerin 68’inin 454 tonun üzerinde, 44’ünün 228 ile 453 
ton arasında, 33’ünün 46 ile 227 ton arasında, 10’unun 19 
ile 45 ton arasında, 14’ünün ise 18 tonun altında günlük işle-
me kapasitesine sahip olduğu belirtilmektedir. Değirmencilik 
sektöründe faaliyet gösteren en büyük üç firma, ülkedeki 
toplam öğütme kapasitesinin yüzde 56’sına sahip. 10 büyük 
firmanın sahip olduğu öğütme kapasitesi yüzde 83 iken, 24 
büyük firmanın toplam kapasitesi yüzde 94 civarında olmak-
tadır. Yani ABD un değirmenciliği endüstrisinin toplam öğüt-
me kapasitesinin yüzde 94’ünü 24 firma karşılamaktadır.

• KANADA
Kanada, ticari amaçlı tahıl değirmenciliğinde 200 yıldan 

uzun süredir üretim yapmaktadır. Ülkede Pasifik’ten At-

importers of flour have devel-
oped their own milling indus-
tries and started to import 
wheat instead of flour.

In global flour imports, 
Uzbekistan, Iraq and Af-
ghanistan have kept their 
ranks in top three among 
the countries. Uzbekistan 
imported 900,000 tons of 
flour in 2009, and the num-
ber went above 1 million 
tons in 2011 and 2012. Iraq 
has been constantly increas-
ing its imports of flour. The 
situation in Afghanistan has 
been unsteady. For instance, 
Afghanistan imported ap-
proximately 1,3 million tons 
of flour in 2011, while it im-
ported only 532,00 tons the 
next year, and 800,000 tons 
in 2013. Angola, Malaysia, 
Saudi Arabia and Congo 
have been increasing their 
imports of flour every day. 
There is a contrasting situa-
tion in Tajikistan and Indone-
sia. The anti-damping policy 
in imports of flour which is 
implemented to protect local industry in Indonesia has 
led to a decrease in imports and remarkably improved the 
mills in the country. Brazil was also a major importer of 
flour between 2009 and 2012. However, the country has 
seen significant a decrease in imports of flour after 2013.

FLOUR INDUSTRY IN AMERICAS
• USA
According to the study of former Chairman and CEO of 

North American Millers’ Association (NAMA) John C. Miller 
titled as "American Flour Milling"; there are 170 mills belong-
ing to 45 companies with daily 80 thousand-ton capacity. 
The production of these mills constitutes 95% of the total 
industry production. These mills share 95 percent of the to-
tal production in the industry. When compared to the other 
factories in terms of quality, 68 of the mills in the country 
has daily processing capacity over 454 tons, 44 of them 
between 228 and 453 tons, 33 of them between 46 and 
227 tons, 10 of them between 19 and 45 tons and 14 of 
them under 18 tons. The largest three companies operating 
in the milling industry has 56% of the total milling capacity in 
the country. While the milling capacity of 10 largest compa-
nies is 83%, total capacity of 24 large companies is around 
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lantik kıyılarına kadar yaklaşık 55 adet ticari buğday ve 
yulaf değirmeni bulunduğu ve bu değirmenlerin yüzde 
20’sinin 15 yıldan daha kısa süredir faaliyet gösterdiği 
belirtilmektedir. En gelişmiş öğütme yöntemlerini ve son 
teknolojileri kullanan ülkedeki tahıl değirmenciliği tesisleri, 
yaklaşık 1,5 milyar dolarlık sermaye yatırımına sahiptir.

 Her yıl yaklaşık 3,5 milyon tonluk buğday, yulaf ve arpa 
öğüten Kanadalı değirmenler, 30’dan fazla ülkeye buğday 
unu, irmik ve diğer öğütülmüş tahıl ürünleri ihraç etmektedir.

• BREZİLYA
Brezilya’da her yıl 10 milyon tonun üzerinde buğday tü-

ketilmektedir. Brezilya Buğday Endüstrisi Derneği (ABIT-
RIGO) verilerine göre; 2013 yılında 8 milyon ton un üretil-
miş, 400 bin ton un ise ithal edilmiştir. Toplam un pazarı 
ise 8 milyon 425 bin tonu kapsamaktadır. Brezilya’da bu-
lunan toplam değirmen sayısı ise 229 olarak belirtilmek-
tedir. Değirmenlerin yüzde 77’si Güney’de bulunmaktadır. 
Tüm değirmenlerin, yaklaşık 10 milyon ton un üretecek 
kapasitesi bulunmaktadır. Üretilen unun yüzde 44’ünün 
ise ülkenin güneyinde üretildiğini söylemek mümkündür. 

• ARJANTİN
Arjantin’de ise yüzlerce üyesi bulunan Arjantin Değir-

mencilik Endüstrisi Derneği (FAIM) verilerine göre, 2014 
yılı Ekim ayı itibari ile üretilen buğday unu miktarı tahmi-
ni olarak 3 milyon 636 bin tondur. Ülkede 2014 yılı tah-
mini tüketim miktarı 3,5 milyon olmakla birlikte kişi başı 
buğday unu tüketimi ise yılık 83 kg’dır. Un ihracatında da 
önemli bir paya sahip olan Arjantin’in 2016/17 yılında 850 
bin ton un ihracatı gerçekleştireceği tahmin edilmektedir. 
Arjantin’de ve özellikle yarısı Buenos Aires’te kalanları da 
Cordoba, Santa Fe ve Entre Rios’ta olmak üzere toplam-
da 170’in üzerinde un değirmeni bulunmaktadır. Bu de-
ğirmenlerde 4’ü hükümet tarafından sigortalanmıştır. 

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE UN SANAYİ
Avrupa Birliği genelinde her yıl 45 milyon ton un üretil-

mektedir ve bunun en büyük kısmını yerli buğday ve çav-
dar oluşturmaktadır. AB ülkeleri arasında yer alan Fransa, 
Almanya ve İngiltere, un üretimi bakımından Avrupa’daki 
önemli üreticiler arasında yer almaktadır. 

NABIM’in yayımladığı 2015 yılı İngiltere Değirmencilik En-
düstrisi dosyasına göre, endüstri son yıllarda giderek ge-
nişliyor. Bunun sebebi ise yakın zamanda inşa edilen değir-
menlerin sayısındaki artış. Bu sayede güçlenmeye devam 
eden İngiliz değirmencilik endüstrisinde 49 değirmen ile 
hizmet veren 30 kadar firma var. Dört büyük şirket neredey-
se İngiltere un üretiminin yüzde 65’ini karşılıyor. İngiltere’nin 
2014/15 üretim miktarı tahmini olarak 5,2 milyon tondur. 

Fransız Değirmenciler Organizasyonu’nun (ANMF) ya-

94%. In other words, 94 percent of total milling capacity of 
USA flour milling industry is shared by 24 companies.

• CANADA
Canada has been making production for over 200 hun-

dreds years in commercial-purpose grain milling industry. 
It is stated that Canada has approximately 55 commer-
cial wheat and oat mills situated from Pacific to Atlantic 
coasts and 20% of these mills are less than 15 years old. 
Using state-of-the-art milling methods and technology, 
the grain milling facilities in the country has approximate-
ly 1.5 billion dollars capital investment. Grinding over 3.5 
million tons of wheat, oats and barley each year; Cana-
dian mills export wheat flour, semolina and other milled 
grain products to over 30 countries.

• BRAZIL
Every year more than 10 million tons of wheat is con-

sumed in Brazil. According to the data of Brazilian Associ-
ation of Wheat Industry (ABITRIGO), 8 million tons of flour 
was produced in 2013. 400 thousand tons of flour was 
also imported. Total flour market is around 8 million 425 
thousand tons. Total number of the flour mills in Brazil is 
stated as 229 and 77 percent of them are in the South. In 
total, the mills have nearly 10 million tons of flour produc-
tion process. It is possible to say that 44 percent of the 
flour is produced in the southern part of the country.

• ARGENTINA
According to the data of Argentinian Federation of the 

Milling Industry (FAIM) which has hundreds of members, 
wheat flour production by October 2014, is estimated to 
be 3 million 636 tonnes. Estimated consumption amount 
in 2014 is 3.5 million tonnes and per capita wheat con-
sumption is also 83 kg. It is expected Argentina which 
has a significant share in flour export will export 850 
thousand tonnes of flour in 2016/17. There are 170 mills 
in Argentina, and especially half of them are in Buenos 
Aires and the remaining is in Cordoba, Santa Fe and En-
tre Rios. 4 of these mills are insured by the government.

FLOUR INDUSTRY IN EUROPEAN UNION
Every year 45 million tonnes of flour is produced in Eu-

ropean Union and most of the flour is of local wheat and 
rye. EU countries like France, Germany and England are 
among the significant producers in Europe.

According to the 2015 UK Flour Milling Industry report 
of NABIM, the industry has been growing in the recent 
years. The reason is the increasing number of mills which 
have been established recently. British milling industry 
which is growing by this means has now 30 companies 
operating 50 mills. It is stated that of these companies, 
the four largest ones account for approximately 65% of 



48 December • Aralık 2016

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

MILLER MAGAZINE

yımladığı 2014 İstatistikler Belgesine(Fiche Statistiques 
– 2014) göre Fransa genelinde un üreten toplam 372 
işletme ve 439 üretim tesisi bulunmaktadır. 439 üretim 
tesisinden 275’i toplam un üretiminin yüzde 92’sini ger-
çekleştirmektedir. 2013 yılında 435 üretim ünitesinin 4,38 
milyon ton, 2014 yılındaysa 439 üretim ünitesinin 4,27 
milyon ton un ürettiği ifade edilmektedir. 

Almanya’da mevcut değirmenlerin sayısının da giderek 
farklılaşmaktadır. 1950 yılında ülke genelinde 19 bin değir-
men, 1980’de ise 2,500 değirmen bulunmaktadır. Günü-
müzde Almanya’daki değirmen sayısı 550’dir. Bunlardan 
213 tanesi yılda 1000 tondan fazla üretim gerçekleştirmekte 
ve bu üretim resmi olarak kayıt altına alınmaktadır. Yıllık üre-
timi 500 tondan fazla olan değirmenlerin şehirlere dağılımı 
incelendiğinde, 60 değirmenle yılda 1,336 milyon ton üretim 
gerçekleştiren Bayern ilk sırada yer almaktadır. 56 değirmen-
le 776 bin ton üretim gerçekleştiren Baden-Württemberg 
ikinci, 20 değirmenle 1,855 milyon ton üretim gerçekleştiren 
Kuzey Ren-Vestfalya üçüncü, 17 değirmenle 1,539 milyon 
ton üretim gerçekleştiren Aşağı Saksonya - Bremen bölgesi 
ise dördüncü sırayı almaktadır. Ülkede ortalama 5,7 milyon 
ton buğday unu ve 650 bin ton çavdar unu üretilmektedir. 

Avusturya’da un üretimi sağlayan 180 civarında değir-
men olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle 
çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin tonu 
aşmaktadır. Macaristan’da ise tahıl işleyen yaklaşık 40 fir-
ma ve 60’a yakın değirmen olduğu bilinmektedir. Söz ko-
nusu firmaların dörtte birinin ülkedeki un üretiminin yüzde 
80’den fazlasını karşıladığı tahmin edilmektedir. 2014 yı-
lında Macaristan’da üretilen un miktarı 1,2 milyon tondur.

Polonya’da 2013 yılında 435 un değirmeninin yılık üre-
tim kapasitesi 7 milyon tondur. Bu değirmenlerden 40’ı 
günde 30 tondan daha az; 180 değirmen ise 20-100 ton 
arasında; 215 değirmen ise günde 100 tonun üzerinde 
tahıl kırıyor. Endüstride yüzde 65’lik kapasite kullanımı 
mevcut olup buğday unu üretimi 4,2 milyon ton, çavdar 
unu üretimi ise 850 bin tondur. 

Avrupa Un Değirmencileri Birliği’nin verilerine göre, 
Romanya’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. 2012 yılı verilerine göre, Romanya’nın un üretimi yıl-
da 1,6 milyon tondur. Yılda 2 bin tonun üzerinde üretim 
yapan 200 değirmen ile 2 bin tonun altında üretim yapan 
120 değirmen bulunmaktadır. 

Avrupa Un Değirmencileri Birliği’ne göre, İspanya’da 
120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenle-
rin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde 

UK flour production. Estimated flour production of UK for 
2014/15 season is 5,2 million tonnes.

According to the data of Statistics Report 2014 (Fiche 
Statistiques – 2014) published by The French Milling As-
sociation (ANMF), there are 372 enterprises and 439 pro-
duction plant producing flour in France. 275 of 439 pro-
duction plants realize 92 percent of total flour production. 
435 production units produced 4.38 million tons in 2013; 
439 production units produced 4.27 million tons in 2014.

The number of the mills in the country changes gradu-
ally. There were 19 thousand mills in 1950 and 2.500 
mills in 1980. Today, the number of mills in Germany is 
550. 213 of them produce more than 1000 tons per an-
num and this production amount is recorded officially. 
Considering the city based distribution of mills that pro-
duce more than 500 tons per annum, Bayern which pro-
duces 1.336 million tons with 60 mills ranks first. Baden-
Württemberg producing 776 thousand tons with 56 mills 
ranks second, North Rhine-Westphalia producing 1,855 
million tons with 20 mills ranks third, Lower Saxony – 
Bremen producing 1,539 million tons with 17 mills ranks 
fourth. There are approximately 5,7 million tons of wheat 
flour and 650 thousand tons of rye flour is produced. 

It is estimated that there are around 180 mills produc-
ing flour in Austria. The amount of flour produced by 
these mills working with the capacity of 80 percent ex-
ceeds 500 thousand tons. In Hungary, there are around 
40 firms and 60 mills processing grains. One out of four 
of the firms in question is estimated to carry out more 
than 80 per cent of the flour production in the country. 
Hungary produced 1,2 million tons of flour in 2014. 

Annual production capacity of 435 flour mills in Poland 
is 7 million in 2013. 40 of them has a milling capacity of 
30 tonnes; 180 mills has a milling capacity between 20-
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kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75’ten fazlasını 
ise sayıları 5’i geçmeyen birkaç değirmenin elinde bulun-
durduğu biliniyor. İspanya’da üretilen buğdayın tamamına 
yakını un değirmenciliğinde kullanılmaktadır. Ancak İs-
panya un üretiminde kullanılan buğdayın tamamını kendi 
başına üretememektedir.

ORTADOĞU’DA UN SANAYİ
• MISIR
ABD Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan 2014 tarihli 

Tahıl ve Yem Raporu’na göre, Mısır’ın değirmencilik endüst-
risi kamu ve özel sektörden oluşmaktadır. Kamu sektörü, 
toplam öğütme kapasitesinin yüzde 52’sini, özel sektör 
ise yüzde 48’ini temsil etmektedir. Üretilen unun yaklaşık 
yüzde 70’i kamu sektöründen gelmektedir. Ülkede devlet 
eliyle işletilen değirmenlerin sayısı 126’dır. Bunların birço-
ğunun küçük ya da orta büyüklükteki değirmenler olduğu 
bilinmektedir. Bu değirmenlerden 109’u yüzde 82 oranın-
daki unun üretimine katkıda bulunmaktadır. 10 tanesi ise 
yüzde 76’lık ekstraksiyon un üretiminde yer almaktadır.

• İRAN
İran’da un değirmenlerinin sayısının 335’den fazla ol-

duğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çoğu özel sektörde 
yer almaktadır. Kişi başı yıllık yaklaşık 150 kg un tüketen 
İran’ın, diğer ülkelere kıyasla buğday unu tüketimi olduk-
ça yüksek miktardadır. İran’da ayrıca 10 milyon tondan 
fazla un tüketildiği bilinmektedir.

• YEMEN
Büyük bir çoğunluğu buğday ve pirinç ithalatı yapan bir-

kaç büyük firmanın egemen olduğu Yemen pazarında, yerel 
tüketim için ihtiyaç duyulan buğdayın çok büyük bir çoğun-
luğu ithal edilmektedir. Aynı zamanda depolama ve öğütme 
de yapan büyük ithalatçılar, buğday ve buğday unu depola-
ması ve işlenmesi konusunda önemli bir potansiyele sahiptir. 
İthal buğdayın yüzde 90-95’i, iki büyük firmanın deniz lima-
nındaki tesislerinde un olarak işlenmektedir. Küçük şirketler 
de dahil ülkedeki ithalatçı değirmenlerin günlük öğütme ka-
pasitesi 7-8 bin ton olarak ifade edilmektedir.

• TUNUS
Tunus’un Tarım Bakanlığı’na bağlı tahıl ofisi Office of 

Cereals’in web sitesinde yer verdiği sektör bilgisine göre; 
ülkedeki un sanayini bir araya getirmek için devlet tarafın-
dan oluşturan özel bir örgüt olan Chambre Syndicale’ye üye 
25 aktif un değirmeni bulunmaktadır. Bu değirmenlerin yıllık 
öğütme kapasitesi ise 2 milyon tondur. Tunus Değirmenci 
Derneği’nin verdiği bilgilere göre de; ülkede 28 tane endüst-
riyel ölçekte değirmen bulunmaktadır. Buğdayın yanı sıra 
başka tahıllar da işlemekte olan bu değirmenlerin her biri 
400 ton/gün ve üstü kapasiteye sahiptir. Tunus’taki toplam 
buğday öğütme kapasitesi ise yaklaşık 23,1 milyon tondur. 
Yine derneğin verdiği bilgiye göre; 2013 yılında ülkenin öğüt-

100 tonnes; 215 mills has a milling capacity of more than 
100 tonnes. The capacity in the industry is 65 percent 
and wheat flour production is 4,2 million tons and rye 
flour production is 850 thousand tonnes. 

According to the data obtained from the European 
Flour Millers Association, the number of mills in Romania 
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 capacity 
of less than 150 tons. According to the data of 2012, 
flour production of Romania is 1,6 million tons. there are 
200 mills which produce more than 2000 tonnes and 120 
mills which produce less than 2000 tonnes per annum. 

According to European Flour Millers, Spain comprises 
120 flour mills. Most of them have an annual capacity of 
more than 2000 tons. Besides, less than 5 mills share 
75% of the market. Almost the entire wheat produced in 
Spain is used in flour milling. Nevertheless, Spain is not 
self-sufficient when it comes to wheat for flour production. 

FLOUR INDUSTRY IN MIDDLE EAST 
• EGYPT
According to the Grain and Feed Annual Report dated 

2014 and prepared by The US Department of Agricul-
ture, milling industry of Egypt consists of public and pri-
vate sectors. Public sector represents 52 percent and 
private sector represents 48 percent of total milling ca-
pacity. About 70 percent of produced flour comes from 
public sector. The number of public mills in Egypt is 126. 
It is known that most of them are small and middle-scale 
mills. 109 of them are used for the production of 82 % 
flour, 10 mills for production of 76% extraction flour.

• IRAN
It is known that there more than 335 mills in Iran. Most 

of these mills belong to private sector. Consuming annu-
ally 150 kg flour per capita, Iran has one of the highest 
flour consumption rate compared to the other countries. 
It is also known that more than 10 million ton of flour is 
consumed in Iran.

• YEMEN
Yemen where a couple of large companies importing 

wheat and rice dominate imports an important part of the 
wheat which is required for domestic consumption. The 
importers giving storage and milling services at the same 
time have a significant potential in terms of storing and 
processing wheat and wheat flour. 90-95 percent of im-
ported wheat is processed into flour in the plants located 
on the sea port of the two largest companies. Including 
the small companies, daily milling capacity of importer 
mills is stated as 7-8 thousand tons. 
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tüğü yumuşak buğday miktarı yaklaşık 11,5 milyon kentaldır.

ASYA’DA UN SANAYİ
• RUSYA
Dünyanın önde gelen buğday üreticilerinden olan 

Rusya’da, tahminlere göre değirmen sayısı 7 bin civa-
rındadır. Rusya’nın Federal İstatistik Kurumu Rosstat’ın 
2012’ye kadarki verilerine göre; ülke her yıl 9 ile 10 milyon 
ton arasında un üretimi gerçekleştirilmektedir.

• KAZAKİSTAN
Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Afganistan gibi Orta 

Asya ülkeleri, değişen oranlardaki buğday ve buğday unu 
ihtiyaçlarını karşılamak için Kazakistan’a bağlıdır. Sadece 
dünyanın en kapalı toplumlarından biri olan Türkmenistan, 
son yıllarda buğdayda kendi kendine yeterlilik seviyesine 
ulaşabilmiştir. Bu açıdan bakıldığında Orta Asya ülkelerinin 
buğday unu tedarikçisi konumunda olan Kazakistan, bölge-
deki bu üstünlüğünü yakınlık, mükemmel bir demiryolu ağı, 
büyük verimli değirmenler, yüksek kaliteli buğday için düşük 
fiyat ve destekleyici hükümet politikalarına borçludur.

USDA’nın 2012 tarihli Kazakistan Tahıl ve Yem Yıllığı’nda, 
bir endüstri kurumu olan Kazakistan Tahıl İşlemcileri ve Fırın-
cılar Derneği uzun süreli başkanı Evgeny Gan’a dayandırılan 
bir bilgiye göre; Kazakistan’da yaklaşık 350 buğday değir-
meni bulunmaktadır. Ülkedeki yatırım eğilimi, büyük tesislere 
yatırım yapma ve küçük tesislerin kapatılması yönündedir. 
Ülkedeki 350 değirmenden yaklaşık 200 tanesi, günlük 150 
tondan fazla kapasiteye sahiptir. Günlük 50 tondan az kapa-
siteye sahip değirmen sayısı ise sadece 50’dir. Kazakistan 
Un Sanayicileri Derneği ise konsolidasyon yapıldığı için son 
10 yıl içerisinde toplam un değirmeni sayısının ciddi şekilde 
düşüş gösterdiğini belirtmektedir. Derneğin verdiği bilgilere 
göre; 2000 yılında ülkede 2 bin 300 değirmen varken 2010 
yılında bu sayı 383’e düşmüştür. Derneğin tahminlerine 
göre; Kazakistan’daki değirmenler toplam 12 milyon ton un 
üretim kapasitesine sahiptir ancak kullanılan kapasite yüzde 
50 civarındadır. Yüzde 50’lik kapasite kullanımıyla üretilen 6 
milyon tonluk unun 3,5 milyon tonu ihracat edilmekte, kalan 
2,5 milyon ton ise iç tüketim için değerlendirilmektedir.

• ÇİN
Tahıl pazarının özelleştirilmesinden sonra ekonomisi hızla 

yükselen Çin’in tahıl işleme sektöründe de rekabet büyük 
ölçüde artmıştır. Çin Devlet Tahıl İdaresi’nin verilerine göre; 
Çin’de 40.000’in üzerinde değirmen olduğu bilinmektedir. 
Ancak bu miktarın büyük çoğunluğu köy tipi değirmen-
lerden oluşmaktadır. Bu değirmenlerin 30.000’den fazlası 
günde 50 tondan az üretim kapasitesine sahiptir. Kayıtlı un 
değirmenlerinin toplamı ise 4.245’dir. Günde 50 ile 200 ton 
arasında üretim yapan değirmenlerin sayısı 2.000 ile 3.000 
arasında değişmekte olup, günde 200 ile 400 ton arasında 
üretim yapanların sayısı ise 500 ile 1.000 arasındadır. 350 un 

• TUNISIA
According to sector data published in the web site of the 

Office of Cereals of Tunisia under the Ministry of Agriculture, 
there are 25 flour mills that are active members of Chambre 
Syndicale, a special organization established by the state 
in order to bring the flour industry of the country together. 
Annual milling capacity of these mills is 2 million tons. Ac-
cording the information given to us by Tunisia Millers As-
sociation, there are 28 industrial-scale mills in the country. 
Almost each of these mills is processing other grains as 
well as wheat and each of these have 400 tons/day ca-
pacity. Wheat milling capacity for total of these mills is ap-
proximately 23.1 million tons. Again, according the informa-
tion provided by the association, the amount of milled soft 
wheat in 2013 is approximately 11.5 million quintal.

FLOUR INDUSTRY IN ASIA 
• RUSSIA
According to the estimations, there are around 7 thou-

sand mills in Russia that is one of the major wheat pro-
ducers of the world. According to the data of Russian 
Federal State Statistics Service Rosstat until 2012, the 
country realizes flour production between 9 and 10 mil-
lion tons every year. 

• KAZAKHSTAN
Central Asian countries such as Uzbekistan, Kyrgyz-

stan, Tajikistan and Afghanistan depend on Kazakhstan 
to meet their wheat and wheat flour needs with varying 
amounts. Only Turkmenistan as one of the world’s most 
closed societies has reached to the level of self-sufficiency 
in wheat. When considered from this point; Kazakhstan 
owes this dominance in the region to proximity, an excel-
lent railroad network, large efficient mills, low prices for 
high quality wheat, and supportive government policies. 
According to the information obtained from Evgeny Gan 
who is the longtime president of the Kazakhstan League 
of Grain Processors and Bakers as an industry associa-
tion on the Kazakhstan Grain and Feed Yearbook of USDA 
dated as 2012, there are currently about 350 wheat mill-
ing enterprises in Kazakhstan. The trend in the country 
has been toward investment in larger plants and closure 
of smaller mills to the point where about 200 of these are 
above 150 tons per day capacity and only 50 have a ca-
pacity of less than 50 tons per day. Flour Millers Associa-
tion of Kazakhstan states that the total number of flour 
mills has sharply declined in the last 10 years as consoli-
dation has taken place. According to the data given by the 
association; while there were 2,300 mills in 2000, by 2010 
this had fallen to just 383. According to the estimations of 
the association; the total capacity of mills in Kazakhstan is 
over 12 million tons of flour although overall production is 
just 50% of capacity. 3.5 million tons of this 6 million-ton 
flour produced with this 50% capacity is exported and the 
remaining 2.5 million tons is used for domestic demand.
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değirmeninin günde 400 ve 1.000 ton arası üretim yaptığını 
söylemek mümkündür. Ayrıca günde 10.000 tonun üzerin-
de üretim yapan üç büyük değirmen grubu bulunmaktadır. 
Çin’in genelindeki un değirmenlerinin kapasitesi 2005 ve 
2010 yılları arasında hızla artmış ve 80 milyon tondan 170 
milyon tona çıkmıştır. Günümüzde toplam işleme kapasitesi-
nin 250 milyon ton olduğu belirtilmektedir. Ancak fiilen yılda 
60-80 milyon tonluk öğütme işlemi yapılmaktadır.

• HİNDİSTAN
Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Ticaret Servisi’nin (USDA 

FAS) hazırladığı yıllık rapora göre Hindistan’da orta ve 
yüksek kapasiteye sahip kayıtlı değirmenlerin sayısı yakla-
şık 1000’dir. Ancak gerçek değirmen sayısının bunun çok 
daha üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu da Hindis-
tan’daki değirmencilik sektörünün, organizasyon açısın-
dan henüz küçük boyutlarda olduğunu göstermektedir. 
Söz konusu değirmenler, yıllık olarak toplamda 22-24 
milyon ton üretim kapasitesine sahiptir. Ancak bu değir-
menlerin, toplam kapasitelerinin sadece yüzde 45-50’sini 
kullandığı da belirtilmektedir. 

• PAKİSTAN
Pakistan’da ise her yıl üretilen 24-25 milyon ton buğda-

yın yarısı öğütülmektedir. Kalabalık nüfusuna yetecek ka-
dar un üretmekle kalmayan Pakistan, yaklaşık 700 bin ton 
un ihracatı da gerçekleştirmektedir. Yaklaşık olarak 1000 
un değirmeni bulunan Pakistan’da, mevcut değirmenlerin 
tümü özel girişimdir. Devlete ait değirmen bulunmamak-
tadır. Bu değirmenlerin yaklaşık yüzde 50 kapasite ile ça-
lıştığı belirtilmektedir. Çoğu Pencap bölgesinde bulunan 
un değirmenleri, ağırlıklı olarak tandır ekmeği yapımında 
kullanılan atta unu üretmektedir. Pakistan’ın hala kayıt 
altında olmayan çok sayıda taş değirmene sahip olduğu 
tahmin edilmektedir. 

• ÖZBEKİSTAN
Özbekistan’da değirmencilik, diğer Orta Asya ülkelerin-

deki değirmencilik faaliyetlerinden farklıdır. Köy tipi değir-
men ve küçük fırınlar haricinde, değirmenlerin ve fırıncılık 
endüstrisinin büyük bir kısmı devlete ait işletmelerdir. Dev-
let teşekküllü anonim bir şirket olan "Uzdonmahsulot", 
tahılların ve tohumların devletin ihtiyacına göre satın alın-
ması, sınıflandırılması ve depolanmasından sorumludur. 
Bunun yanında Uzdonmahsulot dâhilindeki firmalar buğ-
day unu, büyükbaş hayvan yemi, unlu mamuller, makarna 
ve şekerli gıdaların da üretimini gerçekleştirmektedir. 

Şirketin açıklamalarına göre; 2011 yılı itibariyle iç talebi 
karşılamak amacıyla un, tahıl, hayvan yemi, ekmek, ma-
karna ve fırıncılık ürünleri üreten 44 fırın ve bunların 34 
şubesi, 55 büyük değirmen, 45 yem, 40 fırınlama, 25 ma-
karna, 63 ürün temizleme tesisi ve 5 adet de öğütme taşı 
üretim tesisi bulunmaktadır. 

• CHINA
In china of which economy has grown significantly after 

grains market was privatized competence in grain pro-
cessing sector has risen significantly too. According to 
the State Administration of Grains in China; it is known 
that over 40,000 flour mills exist in China. However, most 
of these are village type mills. Over 30,000 of these mills 
have production capacity less than 50 tons per day. The 
number of registered flour mills is 4245. The number of 
mills producing 50 to 200 tons per day changes between 
2000 and 3000. The number of mills producing 200 to 
400 tons per day changes between 500 and 1000. It is 
possible to say that 350 flour mills produce 400 to 1000 
tons of flour per day. Moreover, there are three large flour 
mills producing over 10,000 tons per day. The capacity 
of flour mills in China rose significantly between the years 
of 2005 and 2010; increased from 80 million tons to 170 
million tons. İt is stated that the total processing capacity 
currently is 250 million tons. However, 60-80 million tons 
of grinding process is actually realized per year.

• INDIA
Annual report prepared by United States Department 

of Agriculture, Foreign Affairs Service (USDA FAS) show 
that the number of mills registered in India with medium 
to high capacity is approximately 1000. However, the ac-
tual number of mills is thought to be a lot higher than this 
figure. This shows that the milling sector in India has a 
small scale with respect to the organization. The afore-
mentioned mills have an annual million capacity of 22-24 
million tons in total. However, it is stated that only 45-50 
percent of the total capacity of these mills are used. 

• PAKİSTAN
Annual wheat production of Pakistan that is equal to 

24-25 million tons is milled. Pakistan does not only pro-
duce flour in volumes sufficient to feed its high popu-
lation, it also exports approximately 700 thousand tons 
of flour. All of the existing mills are private enterprises 
in Pakistan where there are approximately 1000 mills. 
There are no mills owned by the state. It is stated that 
these mills are operating at approximately 50 % of their 
capacities. Flour mills with majority located in the Punjab 
region focus their production on atta flour which is used 
for making village bread. It is estimated that there are 
numerous unregistered stone mills in Pakistan. 

• UZBEKISTAN
Flour milling in Uzbekistan is different than milling activi-

ties carried out in other countries in Middle Asia. Except 
for mills and small bakery shops in rural areas, substantial 
part of the mills and bakeries are state-owned enterprises. 
"Uzdonmahsulot", a state-owned joint stock company, is 
responsible for the purchase, grading and storage of the 
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Ülkedeki birçok ürün temizleme tesisi Avrupa’dan ge-
tirilen teknolojik ekipmanlarla yenilenmiş; üretimde, ürün 
kalitesinde artış sağlanmaya çalışılmıştır. 2011 yılında 
Uzdonmahsulot şirketi toplam 1.4 milyon ton un, 39 bin 
ton ekmek, 22 bin ton makarna ve 500 ton irmik üretimi 
gerçekleştirmiştir. 2013 yılında ise bir önceki yıla göre 30 
bin ton artış göstererek 6,78 milyon tona ulaşan buğdayın 
yaklaşık yüzde 55’i öğütülecek kalitededir.

Özbekistan’da "Uzdonmahsulot"un yanı sıra özel birer 
teşebbüs olan birçok küçük değirmen pazarda aktif rol 
almaya başlamıştır. Yalnızca Taşkent civarında yılda 1,5 
milyon ton buğday öğütme kapasitesi olan 60 özel değir-
men vardır. Bunların birçoğu Kazakistan’dan ithal edilen 
buğdayı kullanmaktadır. 

• FİLİPİNLER
Filipinler’de günümüzde un üretimi ile uğraşan 12 adet 

firma bulunmaktadır ve bu firmaların tamamı Filipin Un De-
ğirmencileri Derneği (PAFMIL) ve Filipin Un Değirmencileri 
Odası’na (CHAMPFLOUR) bağlıdır. PAFMIL’e göre; 300 
günlük yıl bazında, endüstrinin buğday eşdeğeri olarak 
toplam kapasitesi yıllık 4 milyon ton ya da günlük 13 bin 
360 tondur. Yıllık ortalama 2 milyon ton civarında buğday 
ithalatı göz önüne alındığında endüstrinin yüzde 50 kapa-
site ile çalıştığı söylenebilir. Yeni değirmenlerin açılmasıyla, 
2014/15 sezonunda artış gösteren buğday tüketiminin, is-
tikrarlı şekilde artışını sürdüreceğine inanılmaktadır. Ülkede-
ki üretim arttıkça, un ithalatında da azalma görülmektedir. 

• AVUSTRALYA
Avustralya un değirmenciliği endüstrisi, son derece 

konsantre bir yapıya sahiptir ve endüstrideki en büyük 
dört oyuncu, pazarın yüzde 80’ini elinde bulundurmakta-
dır. Değirmenlerin kapasitelerini arttırmaya devam etmele-
ri ve daha az değirmenin daha geniş coğrafyalara hizmet 
sunması beklenmektedir. Kapasite ve kullanım artmasına 
rağmen, Avustralya’da bulunan değirmenlerin sayısı yıl-
lar boyunca düşüş göstermiştir. Günümüzde sayısı 32’yi 
bulan un değirmenlerinin saat başı ortalama 10.5 tonluk 
üretim kapasitesi bulunmaktadır. Değirmenler gittikçe 
daha büyük ve otomatik operasyonlara yönelmektedir. 
2007/08 sezonunda kapasite kullanımının ortalama yüzde 
83 civarında olduğu belirtilmektedir.

• ENDONEZYA
Endonezya’da buğday unu bazlı gıdalara yönelik talep 

her geçen gün artmaktadır. Bu da değirmenciliğin geliş-
mesine ve buğday bazlı ithalatın artmasına yol açmak-
tadır. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi (USDA) 
tarafından yayımlanan 2015 tarihli Tahıl ve Yem Raporu’na 
göre, 1998 yılında ülkedeki un değirmenlerinin sayısı dört-
tür. Günümüzde ise toplam kapasiteleri yılda 10,3 milyon 
tonu bulan 29 un değirmeni bulunmaktadır. 2012 yılında 

grains and seeds based on the needs of the state. In ad-
dition, companies of Uzdonmahsulot produce wheat flour, 
cattle feed, bakery products, pasta and food with sugar.

The company announced that there are 44 bakeries 
and 345 bakery branches, 55 large mills, 45 animal feed, 
40 baking, 25 pasta, 63 product cleaning plants produc-
ing flour, grains, animal feed, bread, pasta and bakery 
products, and 5 grinding stone production plants oper-
ated with the purpose of meeting the domestic demand.

Most of the products cleaning plants have been modern-
ized with the technological equipment imported from Eu-
rope and efforts were made to increase the product qual-
ity. Uzdonmahsulot Company produced 1.4 million tonnes 
flour, 39 thousand tonnes breaks, 22 thousand tonnes 
pasta and 500 thousand tonnes semolina in total in 2011. 
Wheat production increased by 30 thousand tonnes and 
reached to 6.78 million tonnes in 2013 and approximately 
55 percent of this volume was in millable quality.

In addition to "Uzdonmahsulot", many privately-owned 
small mills started to have an active role in Uzbek market. 
There are 60 privately-owned mills with an annual wheat 
milling capacity of 1.5 million tonnes only around Tashkent.

• PHILIPPINES
The Philippines today has 12 flour producing companies 

and all of these companies belong to the Philippine Asso-
ciation of Flour Millers (PAFMIL) and the Chamber of Philip-
pine Flour Millers (CHAMPFLOUR). According to PAFMIL, 
for 300 days in a year, total capacity is 4 million tons per 
year or 13 thousand 360 tons per day. Considering that 
averagely 2 million tons of wheat import per year, it is pos-
sible to say that the industry operates with a capacity of 
50 percent. It is also possible that wheat consumption 
which increases in 2014/15 season when the new mills 
opened will continue to increase. The more the production 
in the country increases the less flour import will be. 

• AUSTRALIA
Australian flour mill product manufacturing industry is 

highly concentrated and it is estimated that the industry’s 
top four players capture over 80 per cent of the market. 
Rationalization is expected to continue and fewer mills will 
service larger geographic areas. The numbers of mills in 
Australia have been declining over the years, while capacity 
utilization and output is increasing. There are currently 32 
flour mills nationally, with an average capacity of 10.5 tons 
per hour. The trend is towards larger scale, automated oper-
ations. Capacity utilization averaged 83 per cent in 2007/08.

• INDONESIA
As it is mentioned above, In Indonesia, the consumption 
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yüzde 75 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin günümüz-
de kapasitelerinin yüzde 60-70’ini kullandığı düşünülmek-
tedir. Pazarda artan sıkı rekabetin ve güçlü tedarikin bu 
gelişmeye sebep olduğu düşünülmektedir. 

Endonezya’daki un üretiminin yüzde 66’sı buğday ta-
banlı ürünler üreten küçük ve orta ölçekli işletmeciler ta-
rafından kullanılmaktadır. Küçük ölçekli noodle üreticileri, 
sayıları bir hayli fazla olan sokak satıcıları, fırıncılar ve ge-
leneksel Endonezya pastacıları bu gruba dahildir. Hazır 
noodle üreticileri, orta ve büyük ölçekli fırınlar, bisküvi üre-
ticileri ise kalan yüzde 34’ü paylaşmaktadır. 

• BANGLADEŞ
Bangladeş’teki değirmencilik sektörüne baktığımızda, 

modern valsli değirmenlerin, hızla yaygın olan "chakki" 
değirmenlerinin yerini aldığı görülmektedir. Ancak sayı-
sal üstünlük hala "chakki" tipi değirmenlere aittir. Ülkede 
2000 civarı "chakki" değirmeni bulunduğu tahmin edil-
mektedir. Küçük ve orta ölçekli değirmen sayısı 300-350 
arasında kalırken, büyük ölçekli değirmenlerin sayısı ise 
20 civarında kalmaktadır. Büyük değirmenlerin günlük 
buğday işleme kapasitesi 100 ile 500 ton arasında kalır-
ken, küçük ve orta ölçekli değirmenlerin kapasitesi 10 ile 
100 ton arasında kalmaktadır.

• TAYLAND
Tayland değirmencilik sektörü, yoğun pirinç üretimin-

den dolayı ağırlıkla pirinç değirmenlerinden oluşmaktadır. 
Ancak son yıllarda buğday değirmenciliği de ülkede ge-
lişim göstermektedir. Günümüzde ülkede, üretimde söz 
sahibi, modern ve gelişmiş yapıya sahip 8-10 adet un de-
ğirmeni bulunduğu tahmin edilmektedir.

Tayland’da buğday unu ihtiyacı, genellikle un ithalatıyla 
karşılanırken değirmenciliğin gelişimi ve bu yönde yapılan 
yeni yatırımlar nedeniyle buğday ithalatının artacağı, un 
ithalatının ise azalacağı düşünülüyor. 

• KAMBOÇYA
Craig MacKay’in 2007 yılında Eğitim Geliştirme Akademi-

si (AED) adına hazırladığı Kamboçya Pazar Araştırması’na 
göre; Kamboçya’da buğday unu, ekmek, kek, bisküvi ve 
taze makarna (noodle) tüketilmektedir. Buğday unu tüke-
timinin yaklaşık % 70’i, Phnom Penh’te bulunan iki yerel 
değirmenin endüstriyel üretimiyle karşılanmaktadır. Kalan 
yüzde 30 ise yasal veya yasadışı yollarla Vietnam’dan ithal 
edilmektedir. Bazı küçük ölçekli pirinç unu üreticileri de vardır 
ancak endüstriyel pazarda buğday unu üretimi hakimdir. Yu-
karıda da bahsedildiği gibi Kamboçya’da belli başlı iki un de-
ğirmeni bulunmaktadır. Bunlardan biri günlük 130 ton öğüt-
me kapasitesiyle (100 ton un) en büyük tesis konumundadır. 
Yüzde 65 kapasiteyle çalışan tesis, haftada 6 gün, günde 16 
saat çalışmaktadır. 120 tonluk günlük kapasiteye (91 ton un) 

of wheat-based products is increasing and this enables 
milling industry to develop and wheat based products to 
be imported more. According to the Grain and Feed Report 
dated 2015 and published by US Department of Agriculture 
Foreign Agricultural Service (USDA), the number of flour 
mills in the country in 1998 is four. Today, there are 29 flour 
mills with a total capacity of 10.3 million tons per annum. 
It is believed that these mills running with a capacity of 75 
percent in 2012 use 60-70 percent of the capacity today. 
The increasing competition in the market and the strong 
supply is believed to be the reason for this development. 

66 percent of flour production in Indonesia is used by 
small and medium-sized operators producing wheat-
based products. Small-scale producers of noodles, 
many street vendors, bakers and traditional Indonesian 
pastry sellers are included to this group. Instant noodle 
manufacturers, medium-sized and large bakeries, biscuit 
producers share the remaining 34 percent.

• BANGLADESH
Looking at the milling sector in Bangladesh, it is seen 

that modern roller mills are replacing the commonly used 
"chakki" mills rapidly. But the numerical superiority still be-
longs to "chakki" type mills. It is estimated that there are 
around 2000 "chakki" mills. While the number of small and 
medium-sized mills is between 300 and 350, the number 
of large scale mills is around 20. While the wheat process-
ing capacity of large scale mills is between 100 and 500 
million tons, the wheat processing capacity of small and 
medium-sized mills is between 10 and 100 million tons.

• THAILAND
Thailand milling sector consists of mainly rice mills due 

to the intense rice production. However; wheat milling has 
shown some development in the recent years. It is estimat-
ed that today there are 8-10 flour mills that have a voice 
in the production with a modern and developed structure.

Wheat flour demand in Thailand is met usually with di-
rect flour import but the new investment on this direction 
point that wheat import will increase and flour import will 
decrease in the future. 

• CAMBODIA
According to the Cambodia Market Survey prepared by 

Craig MacKay for Academy for Educational Development 
(AED) in 2007; wheat flour is consumed by Cambodians 
in bread, cakes, biscuits and instant/fresh noodles. About 
70% of wheat flour consumption originates through the 
industrial production of two local mills located in Phnom 
Penh. The remaining 30% is imported both legally and il-
legally predominantly from Vietnam. There are some small-
scale rice flour producers; however, the industrial market is 
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sahip olan un değirmeni ise günde 10 saat, haftada 6 gün ve 
yaklaşık yüzde 60 kapasiteyle çalışmaktadır.

AFRİKA’DA UN SANAYİ
• ETİYOPYA
2012 yılı bilgilerine göre Etiyopya’da yaklaşık 210 adet 

büyük, orta ve küçük ölçekli un değirmeni bulunmaktadır. 
Bu değirmenlerin yıllık un öğütme kapasitesi toplamı ise 
3.7 milyon ton olarak gösterilmektedir. Bu un değirmenleri 
öğütme işlemi için gereken buğdayı, tüm ticari buğday 
ithalatını kontrol eden ve buğdayın un değirmenlerine hü-
kümet sübvansiyonu ile sunulmasını sağlayan Etiyopya 
Tahıl Ticareti Kurumu’ndan (EGTE) elde etmektedir. Bu 
buğday ithalatı, buğday pazarının yaklaşık yüzde 33’ünü 
oluşturmaktadır. Un değirmenleri buğday tedarikinin geri 
kalanını da yerel pazardan temin etmektedir.

• SUDAN
Sudan’ın en önemli un değirmenlerinden bir tanesi olan 

El-Hamama Flour Mill’in CEO’su Ahmet Eltigani A. Moniem 
Musa, ülkede 30’den fazla değirmen bulunduğunu ancak 
çoğunun eski teknolojiye sahip düşük kapasiteli değirmenler 
olduğunu belirtmektedir. Eltigani, gelişmiş teknolojinin ülke-
deki en büyük 4-5 firmada bulunduğunu söylemektedir.

• KENYA
Kenya’da mısır değirmenciliği öne çıkmaktadır. Birleşik 

Devler Uluslararası Kalkınma Dairesi tarafından hazırlanan 
"Temel Gıda Değer Zinciri Analiz Raporu"na göre, ülkedeki 
mısır değirmencilerinin ilk grubu orta ve yüksek kapasite-
li endüstriyel mısır değirmencileridir. İkincisi ise sayısı tam 
olarak bilinmeyen küçük değirmenciler grubudur. Söz ko-
nusu bu iki gruba dahil değirmenlerden 109’unun mısır ve 
buğday değirmenciliği yaptığı belirtilmektedir. Kenya Ulusal 
Tahıl ve Mahsulleri Ofisi (NCPB) de ülkedeki kayıtlı mısır de-
ğirmeni sayısını 103 olarak vermektedir. Bu değirmenlerin 
kurulu kapasitesi tam olarak bilinmemektedir; ancak tah-
min edilen kurulu mısır öğütme kapasitesi yıllık 1,77 milyon 
tondur. Tahıl Değirmencileri Derneği’nin (CMA) tahmini de 
toplam kurulu mısır öğütme kapasitesinin yıllık 1,62 milyon 
ton olduğu yönündedir. Aynı raporda, ülkede 19 orta ve 
yüksek kapasiteli değirmen bulunduğu ve bunların kapasi-
tesinin 1.41 milyon ton olduğu belirtilmektedir. 

• TANZANYA
Tanzanya’da öncelikli olarak beyaz mısır üretilmektedir. 

Tanzanya Tarım Konseyi tarafından hazırlanan "Pirinç ve 
Mısır, Değer Zinciri Analiz Raporu"na göre ülkedeki de-
ğirmenlerin çok büyük bir çoğunluğunu, kırsal alanlardaki 
köy değirmenleri oluşturmaktadır. Raporda ülkenin bazı 
bölgelerindeki pirinç ve mısır değirmenlerinin sayısı da ve-
rilmiştir. Buna göre; Kyela, Mbozi ve Mbeya bölgelerinde 
45-50 pirinç değirmeni bulunmaktadır. Mbarali bölgesin-
de 3 büyük pirinç değirmeni, Njombe bölgesinde ise 3-4 

dominated by the production of wheat flour. As it is men-
tioned above, there are two flour mills operating in Cambo-
dia. Asia Flour Mills is the larger facility with a milling capac-
ity of 130 MT of wheat (100 MT of flour) per day, currently 
operating 16 hours per day, 6 days a week, running at 65% 
capacity. Men Sarun has a milling capacity of 120 MT (91 
MT of flour) per day, currently operating 10 hours per day, 
6 days a week, and is running at about 60% capacity.

FLOUR INDUSTRY IN AFRICA 
• ETHIOPIA 
According to the data of the year 2012; there are 

around 210 large flour mills in Ethiopia with a total of 
3.7 million tons of milling capacity of flour per year. The 
flour mills are able to obtain the required wheat from the 
Ethiopia Grain Trade Enterprise (EGTE), which controls all 
commercial wheat imports and makes wheat available to 
flour mills at a government subsidized rate. These wheat 
imports account for roughly thirty-three percent of the 
wheat market. The flour mills get the remainder of the 
wheat supply from the local market.

• SUDAN
CEO of El-Hamama Flour Mills as one of the most im-

portant flour mills of Sudan, Ahmet Eltigani A. Moniem 
Musa states that there are over 30 mills in the country 
but most these mills have old technology and low capac-
ity. Telling that only 4-5 companies have the latest tech-
nology in the country, Eltigani informs that product with 
good quality is obtained from these mills.

• KENYA
Most preferred grain product as staple food is corn in 

Kenya. According to the "Staple Foods Value Chain Anal-
ysis Report" prepared by United States Agency for Inter-
national Development (USAID), the primary miller group 
in the country is industrial corn millers with middle or high 
capacity. The second one is small mills of which number 
is not known. 109 of these millers included in these two 
groups grinds corn and wheat, as it is stated. National 
Cereals and Produce Board of Kenya (NCPB) stated that 
the number of registered millers in Kenya is 103. Installed 
capacity of these mills is not exactly known; however es-
timated installed capacity for corn is 1.77 million tons per 
annum. Grain Millers Association (CMA) estimated that 
total installed corn milling capacity is 1.62 million tons 
per annum. In the same report, it is stated that there are 
19 mills with middle and high capacity and the capacity 
of them is 1.41 million tons. 

• TANZANIA
White corn is primarily produced in Tanzania. It is 

known that primary staple food corn is initially produced 
for home use by farmers, sold via cooperatives right af-
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büyük mısır değirmeni bulunmaktadır. Mufindi, Iringa ve 
Morogoro bölgelerinde ise 70-80 adet mısır değirmeni 
bulunduğu tahmin edilmektedir.

TÜRKİYE’DE UN SANAYİ
Türkiye, dünya un üretimde ve ihracatında önemli bir role 

sahip. FAO’nun verilerinde de görüldüğü her yıl yaklaşık 
2 milyon ton un ihraç eden Türkiye, bu miktarla dünya un 
ihracatında liderlik konumunda bulunuyor. Güneydoğu Un 
Sanayicileri Derneği (GUSAD) tarafından hazırlanan "Türkiye 
Un Sanayi Envanteri"ne göre Türkiye’de 710 un değirmeni 
bulunuyor. Bu değirmenlerin günlük ortalama minimum buğ-
day kırma kapasiteleri 103 ton civarında. Bu da Türkiye’de 
yaklaşık 22 milyon ton buğday işlendiğini göstermektedir. 
Ancak Türkiye’nin toplam kurulu buğday kırma kapasite-
sinin 40 milyon tonu bulduğu ve bu durumun ciddi bir atıl 
kapasite sorunu yarattığı biliniyor. Bu sorun bazı firmaların 
dönemsel olarak üretimlerini durdurmalarına neden oluyor. 
GUSAD’ın hazırladığı envantere göre de halihazırda, Türki-
ye’deki 710 değirmenin 476 aktif olarak çalışırken, 234 firma 
pasif durumda bekliyor. Bu 234 fabrikanın, uygun koşulların 
oluşması halinde hemen üretime başlaması mümkün.

Konya, Mardin, Gaziantep ve Ankara, Türkiye’de ku-
rulu kapasitenin en yüksek olduğu 4 büyük il. GUSAD 
envanterine göre;
• Konya’da 51 tane tesis bulunuyor ve bu tesislerin 48’i 
aktif, 3’ü pasif. Kurulu kapasite 3,5 milyon ton;
• Mardin’de 33 tane tesis bulunuyor. Bu tesislerin 30’u 
aktif, 3’ü pasif durumda. Kurulu kapasite 3,2 milyon ton; 
• Gaziantep’te 28’i aktif, 8’i pasif 36 değirmen var. Kurulu 
kapasite 2,8 milyon ton;
• Ankara’da ise 23 tane tesis bulunuyor. Kurulu kapasite 
ise 1,6 milyon ton.

Bölgesel dağılımda ise İç Anadolu, Marmara ve Güney-
doğu Anadolu, öne çıkıyor. 

ter the harvest. Ac-
cording to the report 
named "Value Chain 
Analysis of Rice and 
Maize in Selected 
Districts in Tanzania" 
which was prepared 
by Agricultural Council 
of Tanzania, most of 
the mills in the coun-
try are village mills in 
rural areas. Number 
of rice and corn mills 
in certain parts of the 
report is also given. 
Accordingly, there are 
45-50 rice mills in ky-
ela, Mbozi and Mbeya 
regions. 3 large rice 
mill in Mbarali and 3-4 large corn mill Njombe. It is esti-
mated that there are 70-80 corn mill in Mufindi, Iringa and 
Morogoro regions.

FLOUR INDUSTRY IN TURKEY 
Turkey has a significant role in global flour production 

and export. As seen in the data of FAO, Turkey which 
exports 2 million tons of flour every year, with this export 
amount is the leader in global flour export. According to 
the "Turkish Flour Industry Inventory" prepared by South-
east Flour Industrialists Association (GUSAD), there are 
710 flour mills in Turkey. Daily wheat milling capacity of 
these mills is around 103 tonnes. This shows that Turkey 
processes nearly 22 million tons of wheat. However, it is 
known that the wheat milling capacity of Turkey is 40 mil-
lion tons and this creates a serious idle capacity problem. 
This problem causes some companies stop operations 
from time to time. According to the inventory of GUSAD, 
while 476 of 710 mills in Turkey are operating actively 
234 companies are waiting passively. In case of proper 
conditions, these 234 factories can start production. 

Konya, Mardin, Gaziantep and Ankara are the four 
cities where the installed capacity is highest in Turkey. 
According to the inventory of GUSAD; 
• There are 51 plants in Konya and 48 of these plants are 
active; 3 are passive. Installed capacity is 3.5 million tons.
• There are 33 plants in Mardin. 30 of these plants are ac-
tive; 3 are passive. Installed capacity is 3.2 million tons. 
• There are 28 active, 8 passive, totally 36 mills. Installed 
capacity is 2.8 million tonnes.
• There are 23 plants in Ankara. Installed capacity is 1.6 
million tons.

Central Anatolia, Marmara and Southeast Anatolia are 
the prominent regions on regional basis. 
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ahBİB’den 185 milyon dolarlık bakliyat ihracatı

185 million dollar pulses export from the ahBIB
..................................................................................................................................................

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulle-
ri İhracatçı Birliği (AHBİB), 2016 yılının Ocak-Eylül döne-
minde 738 milyon 617 bin 819 TL dolarlık ihracat gerçek-

Mediterranean Grain, Pulses, Oilseeds and Products 
Exporters' Association (AHBİB) exported 738 million 
617 thousand 819 TL dollars in the period of January-

Mediterranean grain, pulses, Oilseeds and products Exporters' association (ahBİB) increased 
pulse exports to 185 million dollar by raising 18 percent in the first nine months of the year.

akdeniz hububat, Bakliyat, yağlı tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birliği (ahBİB), yılın ilk 9 ayında 
bakliyat ihracatını yüzde 18 artırarak 185 milyon dolara çıkardı.

viterra, vancouver'daki 
pasifik terminali'ni yeniden açtı

viterra reopens pacific 
terminal in vancouver 
.................................................................

Kanada tahıl endüstrisinin lideri Viterra, Vancouver Li-
manı'ndaki Pasifik Terminali'nde resmi açılış törenine ev 
sahipliği yaptı. Etkinlikte, Viterra'nın terminal için yatırımda 
bulunduğu ve yeni bir gemi yükleyici ile ileri teknoloji iyi-
leştirmeleri içeren 100 milyon dolarlık projenin başarılı bir 
şekilde tamamlanması kutlandı. Pasifik Terminali'ndeki iyi-
leştirmelerin, terminale yılda 6 milyon tondan fazla kapasite 
sağlaması bekleniyor. Terminal, aynı zamanda yakın tarihte 
genişletilmiş Panama Kanalı'ndan geçebilen en büyük ge-
milerin, yani "post-Panamax" gemilerinin yüklenmesine de 
olanak tanıyor. Hassas ürünlerin verimli bir şekilde taşın-
masını destekleyen güncellemeler sayesinde şirket, Pasifik 
bölgesinde, bakliyat tohumlarına da odaklanabilecek. Şir-
ketin açıklamasına göre, yapılan iyileştirmelere ürünlerinin 
gemiye doğrudan ve hafif bir şekilde taşınmasını sağlayan 
tam kapalı bir sistem dâhil. Yeni yükleyiciye ek olarak diğer 
iyileştirmeler arasında yeni yığın kantarları, sevkiyat konve-
yörleri, rotatif temizleyicilerdeki güncellemeler, elektrik ve 
toz kontrol sistemlerindeki iyileştirmeler de yer alıyor.

Viterra, Canada's grain industry leader hosted an of-
ficial grand reopening event at its Pacific Terminal at the 
Port of Vancouver. The event recognized the successful 
completion of Viterra's 100 million dollar investment at 
the terminal, including a new ship loader and other state 
of the art enhancements. The enhancements at Pacific 
Terminal will create the ability to handle in excess of 6 
million metric tonnes annually. It also allows for the load-
ing of "post-Panamax" vessels, the largest vessels capa-
ble of navigating through the recently expanded Panama 
Canal. The majority of the company's focus at Pacific 
will be on pulse crops, with the upgrades supporting the 
efficient handling of delicate products. According to the 
statement of the company, this involves the use of a fully 
enclosed system with soft handling of products direct to 
the vessel. In addition to the new ship loader, other im-
provements include the installation of new bulk weighers, 
upgrades to shipping conveyors and rotary cleaners, and 
improved electrical and dust control systems.

viterra reopened its pacific terminal at the port of vancouver. 100 million dollar investment at the 
terminal includes a new ship loader and state of the art enhancements.

viterra, vancouver Limanı'ndaki pasifik terminali'ni yeniden açtı. terminale yapılan 100 milyon do-
larlık yatırım, yeni bir gemi yükleyiciyi ve ileri teknoloji iyileştirmeleri içeriyor.
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leştirdi. AHBİB, yılın ilk 9 ayında bakliyat ihracatını yüzde 
18 artırarak 185 milyon dolara çıkardı.

Birliğin ilk 9 aylık ihracat rakamlarına bakıldığında, ge-
çen yılın aynı döneminde 772 milyon 559 bin 697 dolar-
lık ihracat yapılırken, bu yıl ihracat yüzde 4 azalışla 738 
milyon 617 bin 819 dolar oldu. İhracata ürün bazında 
bakıldığında ise 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde ilk sırayı 
değer bazındaki 214 milyon 544 bin 341 dolarlık ihracat 
ve yüzde 29’luk payı ile pastacılık ürünleri aldı. Pastacılık 
ürünlerinde ise ilk sırayı yüzde 11 pay değeriyle ‘tatlı bis-
küvi ve gofretler’ aldı. Ürün grupları bazında ikinci sırayı 
ise değer bazında 185 milyon 509 bin 162 dolarlık ihra-
cat ve yüzde 25’lik payı ile bakliyat ürünleri ihracatı takip 
etti. Bakliyat ürünlerinde en çok ihraç edilen ürün, yüzde 
19’luk pay ile kırmızı mercimek oldu.

September of 2016. AHBİB increased pulse export to 
185 million dollar by raising 18 percent in the first nine 
months of the year.

When the export figures of the association are exam-
ined for the first nine months, this year's export was 738 
million 617 thousand 819 dollars by 4 percent decrease 
while the export was 772 million 559 thousand 697 dol-
lars in the same period of last year. Looking at the export 
on a product basis, the bakery products were the first 
rank with the exports of 214 million 544 thousand 341 
dollars on the value basis and with a share of 29 percent 
and in the period of January-September of 2016. The 
first rank of the bakery products was 'sweet biscuits and 
wafers'' with a share of 11 percent. The second rank on 
a product basis followed the exports of pulses products 
with a share of 25 percent and with the exports of 185 
million 509 thousand 162 dollars on a value basis. The 
most exported product in pulses products was red lentil 
with a share of 19 percent.
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general Mills, avustralya’daki operasyonlarını değiştiriyor

general Mills changes australian operations
..................................................................................................................................

general mills is closing its manufacturing facility in victoria and consolidating manufacturing activ-
ity into an expanded production facility in australian supply chain network.

general Mills, victoria eyaletindeki imalat tesisini kapatıyor ve imalat faaliyetlerini avustralya teda-
rik zinciri ağında genişletilmiş bir üretim tesisi içinde birleştiriyor.

General Mills, Avustralya faaliyetlerini yeniden yapılan-
dıracağını duyurdu. Şirket, Victoria eyaletinin Mount Wa-
verley bölgesindeki imalat tesisini kapatıyor ve Avustralya 
imalat operasyonlarını New South Wales eyaletindeki Ro-
oty Hill bölgesinde bulunan genişletilmiş üretim tesisinde 
daha geniş bir Avustralya tedarik zinciri ağı biçiminde bir-
leştiriyor. Mount Waverley tesisinin kapatılması, Nisan ve 
Haziran 2018 tarihleri arasında netilecelendirilecek. Ma-
karna, sos ve hazır yemekler üreten Mount Waverly tesi-
sini kapatmaya ilişkin bu kararın, General Mills'in tedarik 
zincirini basitleştirmek ve işin gelecekte de büyümesini 
garantiye almak adına alındığı belirtiliyor.

General Mills announced its decision to restructure 
its Australian operations. The company is closing the 
manufacturing facility in Mount Waverley, Victoria and 
the consolidating its Australian manufacturing activ-
ity into an expanded production facility in Rooty Hill, 
New South Wales and broader Australian supply chain 
network. The closure of the Mount Waverley facility will 
occur between April and June 2018. The difficult deci-
sion to close the Mount Waverley facility, which makes 
pasta, sauce and ready-to-eat meals, was taken to sim-
plify General Mills’ supply chain and secure the future 
growth of the business.

grainsconnect canada, 
ikinci tahıl terminalini 
inşa ediyor

grainsconnect canada, 
building second 
grain terminal
......................................................................

grainsconnect canada is building a high-speed train loading terminal for grain and oilseed. the 30 
million dollar project will be located in saskatchewan and completed in July 2018.

grainsconnect canada, tahıl ve yağlı tohumlar için hızlı tren yükleme terminali inşa ediyor. saskatc-
hewan eyaletinde yer alacak 30 milyon dolarlık proje, 2018 yılının temmuz ayında tamamlanacak.

GrainCorp ve Zen-Noh Grain Corp. firmalarının ortak te-
şebbüsü GrainsConnect Canada, tahıl ve yağlı tohumlar 
için entegre bir tedarik zinciri yaratma planının parçası ola-
rak, ikinci hızlı tren yükleme terminali projesinin detaylarını 
duyurdu. Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde yer alacak 
30 milyon Kanada doları tutarındaki proje, 10 saatte 130 
vagon yükleme ve 35 bin ton depolama kapasitesine sahip 
olacak. İnşaatın hemen başlaması ve 2018 yılının Temmuz 
ayında tamamlanması bekleniyor.

GrainsConnect Canada, a joint venture of GrainCorp 
and Zen-Noh Grain Corp., announced details of its sec-
ond high-speed train loading terminal as part of its plan 
to create an integrated supply chain for Canadian grain 
and oilseed. The 30 million Canadian dollars project will be 
located in Saskatchewan, Canada, and will have 35,000 
tonnes of storage capacity with the ability to load 130 rail 
cars in 10 hours. Construction is expected to start im-
mediately with an expected completion date of July 2018.
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GrainsConnect Canada Genel Başkanı Warren Stow 
konuyla ilgili olarak; "Kanada'da ikinci tesisimizi kura-
biliyor olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Amacımız, 
Batı sahiline en verimli tedarik zincirini kurarak bölgenin 
tahıl üreticilerine ihtiyaç duydukları seçeneği vermek. 
GrainsConnect'in yüksek verimli tahıl terminali ve CN'nin 
demiryolu ağı, Batı Kanada'daki en verimli tahıl ağlarından 
birini sunmak üzere bir araya geliyor. Aynı zamanda des-
tekleri için Saskatchewan Yerel Yönetimine de teşekkür 
etmek istiyoruz."

"We are excited to be able to confirm our second fa-
cility in Canada," said Warren Stow, president of Grain-
sConnect Canada. "Our objective is to build the most 
efficient supply chain to the West coast, bringing much 
needed choice to the region’s grain growers. Grain-
sConnect’s high-throughput grain terminal and CN’s rail 
network will combine to deliver one of the most efficient 
grain networks in Western Canada. We would also like 
to thank the Saskatchewan Provincial Government for 
their support."

pirincin dna 
parmak izi çıkarıldı

rice’s dna fingerprint
revealed
.........................................................

İki yıldır Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik 
ve Biyomühendislik Bölümü tarafından yürütülen çalışmay-
la, Türkiye’de yetişen ve dünya piyasasında üretimi yapılan 
çeltik çeşitlerini kimliklendirme çalışması sonuçlandı. Yapılan 
kimliklendirme çalışmasıyla çeltik tohumu ve pirinçte hileli 
satışın önüne geçileceği ve market raflarından alınan pirincin 
kimliğinin artık vatandaşların elinin altında olacağı belirtildi.

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyo-
mühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Hasan-
çebi, yapılan detaylı çalışmalar sonucunda çeltik çeşitlerinin 
"DNA parmak izinin" çıkarıldığını söyledi. 

The work having been carried out for two years by the 
Department of Genetics and Bioengineering of the Faculty 
of Engineering of Trakya University has resulted in the iden-
tification of paddy cultivars grown in Turkey and produced 
in the world market. It has been stated that the identification 
of the rice will prevent the sale of fraudulent rice seeds and 
rice paddy and thus, the rice bought at the market shelves 
will be easily identified by the citizens. 

Department of Genetics and Bioengineering of the Facul-
ty of Engineering of Trakya University’s instructor Assoc. Dr. 
Semra Hasançebi has said that the "DNA fingerprint" of the 
rice varieties has been revealed as a result of detailed studies. 
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türkiye'nin bakliyatı, BM insani yardım paketinde

turkey's pulses in the un humanitarian aid package
.......................................................................................................................

Mediterranean grain, pulses and Oil seeds and products Exporters’ association (ahBİB) president 
Mahmut arslan said that the united nations preferred pulses in its aid packages because of its 
easier preservation and high nutritive value. 

akdeniz hububat Bakliyat yağlı tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birliği (ahBİB) Başkanı Mahmut 
arslan, kolay muhafaza edilmesi, besleyici yönünün yüksek olması nedeniyle Birleşmiş Milletler’in 
yardım paketlerinde bakliyatı tercih ettiğini söyledi. 

Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamul-
leri İhracatçı Birliği (AHBİB) Başkanı Mahmut Arslan, 
son yıllarda Türkiye’de bakliyat üretiminin azalmasına 
rağmen ihracattaki artışın devam ettiğini ifade ederek 
"Birleşmiş Milletler (BM), kolay muhafaza edilmesi, bo-
zulmaması, besleyici yönü ve proteinin yüksek olması 
nedeniyle gıda yardım paketlerinde bakliyatı tercih edi-
yor" dedi. Yakın coğrafyalarda yaşanan sıkıntı nedeniyle 
Türkiye'nin bu alanda önemli bir tedarikçi olduğunu vur-
gulayan Arslan, Türkiye'nin sadece kendi vatandaşını 
değil, yakın komşuları Suriye, Ürdün, Irak gibi ülkeleri 
de beslediğini kaydetti. 

Kuru fasulye, nohut ve mercimekte üretimin gittikçe 
azaldığına değinen Arslan, "Tarım Bakanlığı tarafından alı-
nan tedbirler de son 10 yıldır azalan üretimi artırmadı. Ak-
sine uzun yıllar kuru fasulye, nohut, mercimek gibi ürünler 
ihmal edildi" dedi.

Stating that despite the decrease in the production of 
pulses in Turkey in the last years, their export is increasing, 
Mediterranean Grain, Pulses and Oil Seeds and Products 
Exporters’ Association (AHBİB) President Mahmut Arslan 
expressed that "The United Nations (UN) prefers pulses in 
food aid packages because of its easy preservation, non-
deterioration, nutritional value and high protein content". 
Pointing out that Turkey is an important supplier in this re-
gard due to the challenges faced across this geography, 
Arslan stated that Turkey not only feeds its own popula-
tion but also those of Syria, Jordan and Iraq. 

Stating that the production of the dried beans, chick-
peas and lentils is constantly decreasing, Arslan said that 
"Measures taken by the Ministry of Agriculture have not 
boosted declining production in the last 10 years. On the 
contrary, products such as dried beans, chickpeas and 
lentils were neglected for many years". 

Bizim Mutfak, Japonların oldu

Bizim Mutfak purchased by Japanese firm 
.......................................................................................................................

yıldız holding chairman Murat ülker expressed via a statement on social media that they sold 
Örgen gıda (Bizim Mutfak) to ajinomoto, a producer of Japanese food and food products, for 220 
million turkish Liras.

yıldız holding yönetim kurulu Başkanı Murat ülker, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile 
bünyesindeki Örgen gıda(Bizim Mutfak)’yı Japon gıda ve gıda malzemeleri üreticisi ajinomoto’ya 
220 milyon türk Lirası karşılığında sattıklarını söyledi.

Son haftalarda Borsa İstanbul’da hisselerinde sert düşüş-
ler gözlenen Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Ülker, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Örgen 
Gıda (Bizim Mutfak)’nın tamamını Japon gıda ve gıda mal-
zemeleri üreticisi Ajinomoto’ya 220 milyon Türk Lirası kar-
şılığında sattıklarını söyledi. Bizim Mutfak kapsamında çor-
ba, bulyon, harçlar, ketçap, mayonez, makarna, kabartma 
tozu, vanilin, nişasta, pirinç unu, pudra şekeri, un ve bakliyat 
ürünleri yer alıyor. Satın alma işlemlerinin 2017 başlarında 
tamamlanması bekleniyor. 1981 yılında kurulan Örgen Gıda, 
2000’li yılların başında Yıldız Holding bünyesine katılmıştı.

Murat Ülker, Chairman of the Board of Directors of 
Yıldız Holding, whose shares recently fell sharply at 
Istanbul Stock Exchange, announced that they have 
sold all of Örgen Gıda (Bizim Mutfak) to Ajinomoto, a 
Japanese food and food manufacturer, for 220 million 
Turkish liras told. Bizim Mutfak includes soup, bullion, 
ketchup, mayonnaise, pasta, baking soda, vanillin, 
starch, rice flour, powdered sugar, flour and pulses. 
Procurement is expected to be completed by early 
2017. Founded in 1981, Örgen Gıda joined Yıldız Hold-
ing in the beginning of 2000's.
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champions in wheat yield increase, tunceli and Manisa

Buğday verimi artışında şampiyonlar, tunceli ve Manisa
..................................................................................................................................................

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi 
Bayraktar, 2006-2015 döneminde verim artışında ekmeklik 
buğdayda Tunceli’nin yüzde 95,8; makarnalık buğdayda yüz-

Union of Turkish Chambers of Agriculture (TZOB) Chair-
man Şemsi Bayraktar has said that the most yield increase 
in the bread wheat for the 2006-2015 period has been 

Mathews company, 
yeni kurutucu kontrol 
sistemini piyasaya sürdü

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

Dünyanın önde gelen tarımsal ekipman üreticilerinden 
Mathews Company, yeni tahıl kurutucu kontrol sistemi 
Pinnacle 20|20’yi piyasaya sürdü. Yeni tahıl kurutucu 
kontrol sistemi, 2010 yılında piyasaya sürülen Pinnacle 
kurutucu kontrol sistemleri ailesinin en yeni üyesi. Pin-
nacle 20|20'nin geliştirilme sürecinin iki yıl sürdüğü ve 
sistemin; verimli, kolay ve güvenilir bir tahıl kurutucusu 
deneyimi sağlamak adına en son teknolojiyle donatıldığı 
belirtiliyor. Pinnacle 20|20; Modular Tower Serisi, Com-
mercial Tower Serisi, EKO Serisi ve yeni Legacy Serisi 
kurutucuların 2017 modellerinden başlayarak standart 
kontrol sistemi olarak sunulacak.

Sistem, tamamen Programlanabilir Akıllı Kontrolör 
(PLC) tarafından çalıştırılıyor, ancak Pinnacle 20|20, ge-
leneksel tekli dokunmatik ekran yapılandırılması yerine 
eş zamanlı olarak çalıştırılan, iki yüksek çözünürlüklü 10" 
ekran içeriyor. Pinnacle 20|20, Mathews Company'nin 
2011 yılında geliştirdiği devrimsel M-C Trax uzaktan iz-
leme sistemi ile uyumluluğu sayesinde kullanıcının dün-
yanın her yerinden kurutucusunu uzaktan izlemesine de 
olanak tanıyor. 

One of the leading manufacturers of agricultural equipment 
around the world, Mathews Company launched a new grain 
dryer control system Pinnacle 20|20. The new grain dryer 
control system is the latest generation in the company’s Pin-
nacle" family of dryer control systems which was launched in 
2010. The development process of Pinnacle 20|20 took two 
years and the system boasts to have the latest technology 
to provide efficient, easy and reliable grain dryer experience. 
Pinnacle 20|20 will be offered as the standard control sys-
tem beginning with model year 2017 Modular Tower Series 
dryers, Commercial Tower Series dryers, ECO Series dryers 
and the new Legacy Series dryers.

The system is completely operated by a Programmable 
Logic Controller (PLC), however, instead of the traditional 
single touchscreen configuration, Pinnacle 20|20 fea-
tures two high definition 10" displays that are operated 
simultaneously. Pinnacle 20|20 also allows the user to 
remotely monitor their dryer anywhere in the world by 
integrating compatibility with the revolutionary M-C Trax 
remote monitoring system, a product that Mathews 
Company had previously developed in 2011. 

Mathews company launched a new grain dryer control system pinnacle 20|20. the new grain dryer 
control system has the latest technology available to facilitate the safe, simple and efficient opera-
tion of a Mathews company grain dryer.

Mathews company, yeni tahıl kurutucu kontrol sistemi pinnacle 20|20'yi piyasaya sürdü. yeni tahıl 
kurutucu kontrol sistemi, en yeni teknolojilerden faydalanarak Mathews company tahıl kurutucula-
rının güvenli, kolay ve verimli şekilde çalışmasını sağlıyor. 

Mathews company 
launches new dryer 
control system
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de 103,6 ile Manisa’nın ilk sı-
rayı aldığını belirtti. Genellikle 
kıraç arazide üretimi yapılan 
buğdayda son 10 yılda ger-
çekleşen verim artışının, buğ-
day üretimine önemli katkıda 
bulunduğunu açıkladı. 

Son 10 yılda ekim alan-
larında görülen yüzde 
7,33 azalmaya rağmen 
üretimdeki yüzde 13’lük 

artışın verim artışından kaynaklandığını vurgulayan 
Bayraktar, "Verimdeki artışın en büyük sebeplerinden 
biri sertifikalı tohum kullanımıdır. Bu dönemde, ekmek-
lik buğdayda ortalama verim yüzde 18,6, makarnalık 
buğdayda yüzde 38,8 arttı. 2006 yılında ekmeklik buğ-
dayda dekar başına 237 kilogram olan verim, 2015 yı-
lında 281 kilograma, makarnalık buğdayda 232 kilog-
ram olan verim, 322 kilograma yükseldi. Dekar başına, 
ekmeklik buğdayda verim 44, makarnalık buğdayda 
90 kilogram arttı. Dekar başına toplam buğday verimi 
2006-2015 döneminde yüzde 21,6 artışla 236 kilog-
ramdan 287 kilograma çıktı" diye konuştu.

seen in Tunceli with a 95,8% in-
crease and the province of Manisa 
has been the champion in the du-
rum wheat yield increase. It has 
been stated that the increase in 
yield in the last 10 years in wheat, 
which is generally produced in 
barren field, is an important con-
tribution to wheat production.

Pointing out that despite the 
7,33% decrease in the planting 
area in the last ten years, Bayraktar has added that "one of 
the biggest reasons for the yield increase is the use of certi-
fied seeds. During this period, the average yield of the bread 
wheat and durum wheat is 18,6% and 38,8% respectively. 
While the bread wheat yield per decare was 237 kilograms 
in 2006, it has increased to 281 kilograms in 2015 and the 
yield of durum wheat increased to 322 kilograms when 
compared to 232 kilograms in the same period. The yield 
of bread wheat per decare has increased 44 kilograms and 
the increase in the durum wheat has been 90 kilograms. The 
total wheat yield per decare has increased by 21,6%, from 
236 kilograms to 287 kilograms in the 2006-2015 period.
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trans cargo terminal, kapasitesini iki katına çıkarıyor

trans cargo terminal doubles capacity
..................................................................................................................

trans cargo terminal srL completed its grain export terminal expansion project in danube, Moldova. 
the expanded facility has a total grain storage capacity of 70,000 tons and increased the transshipment 
capacity from 300,000 tons to 800,000 tons per annum.

trans cargo terminal srL, Moldova-tuna'daki tahıl ihracat terminali genişletme projesini tamamla-
dı. genişletilen tesis, toplam 70 bin ton tahıl depolama kapasitesine sahip; tesisin yıllık yük aktarma 
kapasitesi ise 300 bin tondan 800 bin tona yükseldi.

Trans Cargo Terminal SRL, a Moldavian subsidiary 
of Trans-Oil Group, on November 10, announced the 

Trans-Oil Group’un (TOG) Moldova’daki iştiraki Trans 
Cargo Terminal SRL, 10 Kasım tarihinde, Tuna nehri 

anchor Ingredients, 
bakliyat tesisi satın aldı

anchor Ingredients to 
acquire pulse facility
............................................................

Gıda ve yem sektörünün ABD merkezli bileşen tedarik-
çisi Anchor Ingredients Co., ABD’nin Montana eyaletinde 
bir demir yolu yükleme ve depolama tesisi satın aldı. Şir-
ket, yeni tahıl tesisini Montana ve Kuzey Dakota'dan ge-
len mercimek ve bezelye gibi özel ürünler için kullanmayı 
planlıyor. Şirket aynı zamanda, yeni tesis için ek saha içi 
iyileştirmelere ve katma değerli işleme becerilerine yatırım 
yapmaya hazırlanıyor. 

Anchor Ingredients Direktörü Patrick Backowski ko-
nuyla ilgili olarak: "Anchor'da ilk öncelik her zaman üstün 
malzemeleri zamanında ve herhangi bir zorluk olmadan 
sağlayarak müşterilerimizle ilgilenmek olmuştur. Bu tahıl 
tesisi de müşteri hizmetlerini bir sonraki seviyeye taşıma-
mıza ve Anchor'u hammadde kaynağına daha yaklaştıra-
rak tekliflerimizi genişletmemize olanak tanıyor" dedi.

Anchor Ingredients Co., USA-based ingredients sup-
plier for the food and pet food industries, acquired a rail-
loading and storage facility in Montana, USA. The com-
pany is planning to use the new pulse facility to derive 
specialty crops, such as lentils and peas, from Montana 
and North Dakota. The company is planning to invest in 
additional on-site improvements and value-added pro-
cessing capabilities for the new facility. 

"At Anchor, our first priority has always been taking 
care of our customers by providing superior ingredients 
on time and without hassle," said Patrick Backowski, di-
rector of Anchor Ingredients. "This pulse facility allows 
us to take our customer service to the next level and ex-
pand our offerings by getting Anchor closer to the source 
of our raw materials."

anchor Ingredients acquired a storage facility in Montana, usa. the company is planning to use 
the new pulse facility to derive lentils and peas from Montana and north dakota.

anchor Ingredients, Montana-aBd'de bir depolama tesisi satın aldı. şirket, yeni bakliyat tesisini Mon-
tana ve kuzey dakota'dan gelen mercimek ve bezelye gibi bakliyat ürünleri için kullanmayı planlıyor.
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completion of its grain export terminal expansion project 
at Giurgiulesti International Free Port, which is located 
on the Danube river. With the expansion, Trans Cargo 
Terminal now is able to load more than 1,000 tonnes of 
grain per hour onto mari-
time vessels of up to 8,000 
tonnes, as well as river 
barges, giving it the fastest 
loading rate of any grain 
terminal in the region.

Vaja Jhashi, President of 
TOG stated: "The expan-
sion project consisted of 
the construction of an ad-
ditional berth on the Dan-
ube, the erection of a silo 
with a storage capacity of 
12,000 tons, a brand new 
deep water jetty as well as 
the installation of high-capacity loading equipment. In 
total about 6 million dollars were invested for the real-
ization of this project. The expanded facility has a total 
grain storage capacity of 70,000 tons and increased the 
transshipment capacity from 300,000 tons to 800,000 
tons per annum, which is equivalent to about 75% of the 
Republic of Moldova’s annual grain exports."

üzerinde yer alan Giurgiulesti Uluslararası Serbest Lima-
nı'ndaki tahıl ihracat terminalini genişletme projesinin ta-
mamlandığını duyurdu. Trans Cargo Terminal, genişleme 
çalışması sayesinde, artık 8 bin tona kadar kapasiteli de-

niz taşıtlarına ve nehir mav-
nalarına saatte bin tondan 
fazla yükleme yapabiliyor; 
bu oranın da bölgedeki 
tüm tahıl terminalleri ara-
sında en yüksek yükleme 
hızı olduğu belirtiliyor. 

TOG Başkanı Vaja Jhas-
hi: "Genişletme projesi; 
Tuna nehri üzerinde ek bir 
demirleme alanının inşası, 
12 bin tonluk depolama ka-
pasitesine sahip bir silonun 
kurulumu, yepyeni bir derin 
su iskelesi ve yüksek kapa-

siteli bir yükleme ekipmanının kurulumundan oluşuyor. Bu 
projeyi gerçekleştirmek için toplamda yaklaşık olarak 6 
milyon dolarlık yatırım yapıldı. Genişletilen tesisin, toplam 
tahıl depolama kapasitesi 70 bin tona ulaştı ve yıllık yük 
aktarma kapasitesi 300 bin tondan 800 bin tona çıktı; bu 
da, Moldova Cumhuriyeti'nin yıllık tahıl ihracatının yakla-
şık yüzde 75'ine denk geliyor."

petkus'tan 
yeni inovasyon programı

new innovation program 
from petkus 
.............................................................

Optoelektronik tahıl ayıklama alanında sektörün ta-
nınmış uzmanı olan Petkus’un AR-GE departmanı 
Roeber Institut GmbH, "Karlsruhe Ticari İnovasyon 
Programı"nı başarılı bir şekilde uygulamaya koydu. 
Program, laboratuvar ve testler için destek hizmeti, 
ofis alanı ve yeni kurulmuş şirketler ağına katılım gibi 
olanaklar sunuyor. Karlsruhe Ekonomik Kalkınma Bü-
rosu, "İnovasyon Programı" kapsamında, Sürdürülebilir 
Gelişim için Avrupa Örgütü (EOSD) ile iş birliği yapıyor. 
Roeber, civardaki araştırma ve geliştirme ortaklarına 
yakın olma avantajından yararlanmak adına yeni ofis-
lerine taşındı bile.

The Roeber Institut GmbH, the R&D department of 
Petkus and especially in the field of optoelectronic grain 
sorting a recognized expert in the industry, successfully 
applied for the "Karlsruhe Business Innovation Program". 
The program offers office space, support for laborato-
ries or test facilities and participation in the network of 
start-ups. Within the "Innovation Program", the office for 
economic development of the city of Karlsruhe cooper-
ates with the European Organization for Sustainable De-
velopment GmbH (EOSD). Roeber already moved into its 
new offices in order to take advantage of the proximity to 
nearby research and development partners.
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Express grain, Mississippi'de büyüyor

Express grain to expand in Mississippi
...............................................................................................................

Tahıl öğütme ve kurutma hizmetleri veren Express Grain 
Terminals, ABD’nin Mississippi eyaletindeki tarımsal ürün 
işleme faaliyetlerini genişletmek için 2 milyon dolar yatırım 
yapmayı planladığını duyurdu. Express Grain Terminals'in 
genişleme çalışmaları, Greenwood'da soya fasulyesi işle-
me tesisi açılmasını da içeriyor. Yeni tesis, yerel soya fa-
sulyelerini kabuğundan ayırarak soya küspesi üretecek ve 
daha sonra ülkenin hayvan yemi pazarlarına gönderecek. 
Dahası tesis, yenebilir sıvı yağ ve biyodizel rafinelerine sa-
tılmak üzere, soya fasulyesi yağı da üretecek.

Express Grain Terminals Genel Müdürü John Coleman, ko-
nuyla ilgili olarak, "Greenwood alanındaki faaliyetlerimizi soya 
işlemeyi içerecek şekilde genişletmekten heyecan duyuyoruz. 
Bu projenin başarılı olması için, satış vergisi ve diğer teşvikler 
konusunda yardım sağlayan Mississippi Kalkınma İdaresi’ne 
teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda da Mississippi tarım 
topluluğuna hizmet vermeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.

Express Grain Terminals, which provides grain crushing 
and drying services, announced that it is planning to invest 
2 million dollars to expand its agricultural product process-
ing operations in Mississippi, USA. Express Grain Termi-
nals’ expansion also involves the addition of a soybean 
processing plant in Greenwood. The new facility will pro-
cess local soybeans into soybean meal and hulls, which 
are then sent to the state’s animal feed markets. Moreover, 
the plant will produce soybean oil, which will be sold to 
edible oil and biodiesel refineries.

"We are excited to expand our operations in the Green-
wood area to include soy processing," said John Cole-
man, president of Express Grain Terminals. "We thank 
Mississippi Development Authority for helping us secure 
sales tax and other incentives, which helped make this 
project a success. We look forward to serving the Missis-
sippi agricultural community for years to come."

Express grain terminals is planning to spend 2 million dollars to add soybean processing plant in 
Mississippi, usa.

Express grain terminals, aBd’nin Mississippi eyaletinde soya fasulyesi işleme tesisi inşa etmek için 
2 milyon dolar harcamayı planlıyor.

Filipinler’in 
pirinç kısıtlaması sona eriyor

the philippines 
rice restrictions to expire
............................................................

ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA 
FAS), 2 Kasım 2016 tarihli raporunda verdiği bilgi-
ye göre, Ulusal Ekonomik Kalkınma Otoritesi (NEDA), 
Filipinler'de çiftçilere yardım sağlayan yerel destek 
programı Pirinç Miktar Kısıtlamasının (QR) süresinin 
uzatılmayacağını duyurdu. Ancak Filipinler Tarım Ba-
kanlığı, çiftçileri, diğer pirinç üreticisi ülkeleri temsil 
eden Güneydoğu Asya Ulusları Derneği (ASEAN) ile 
rekabet etmeye hazırlamak için, iki yıllık bir uzatma 
peşinde olduklarını duyurdu. Buna rağmen, Filipinler 
Hükümeti çoktan bir dizi paydaşa danışmaya başladı 
bile. 1 Temmuz 2017'den itibaren bu kısıtlama altında 
yapılan tarife imtiyazlarının, programın bitmesi ile birlik-
te kalkması ve tarife oranlarının, önceki yüksek seviye-
lerine geri dönmesi bekleniyor. 

The U.S. Department of Agriculture’s Foreign Agricul-
tural Service (USDA FAS) said in its report dated Novem-
ber 2, 2016; the National Economic Development Author-
ity (NEDA) announced that the Philippines will not seek to 
extend the Quantitative Restriction (QR) on rice, which is a 
domestic support program to help farmers. However, the 
Philippine Department of Agriculture (DA) stated that it will 
pursue a two-year extension on the QR to prepare farmers 
to compete with other Association of Southeast Asian Na-
tions (ASEAN) rice-producing countries. Despite this, the 
Government of the Philippines (GOP) has already initiated a 
series of stakeholder consultations. Starting July 1, 2017, 
tariff concessions made under the QR are expected to end 
along with the program’s expiration, and tariff rates are ex-
pected to revert back to their previous, higher levels.
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"the most important feature that separates us 
from our European competitors is our after-sales 
service. this is a constant phenomenon both 
in turkey and in the world. that is why akyürek 
technology refers to people's confidence. no 
matter where in the world we are, we will be able 
to solve the problem no later than 24 hours if our 
customers report a problem."

"Bizi özellikle avrupalı rakiplerimizden ayıran en 
önemli özellik satış sonrası servisimiz. Bu hem 
türkiye’de hem de dünyada sabit bir olgu. İn-
sanlara akyürek technology isminin güven ke-
limesini çağrıştırması da bundan kaynaklanıyor. 
dünyanın neresinde olursa olsun müşterilerimiz 
bize bir sorununu bildirirse en geç 24 saat sonra 
sorununu çözmüş oluyoruz."

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

"yenilik sizi her zaman 
ileriye götürür"

İlker akyürEk, akyurek technology: 

"InnOvatIOn aLWays 
MOvEs yOu FOrWard"

Bakliyat, kuruyemiş, tohum ve yağlı tohum sektörlerine hiz-
met veren Akyurek Technology, temizleme, sınıflandırma ve 
paketleme olmak üzere 3 ana bölümde üretim yapmaktadır. 
Amerika kıtasından Balkan ülkelerine, Rusya’dan Ortadoğu 
ve Afrika’ya uzanan satış ve pazarlama ağı ile 78 ülkeye ihra-
cat yaptıklarını söyleyen Akyurek Technology Uluslararası Sa-
tış ve Pazarlama Direktörü İlker Akyürek, Arge için şu dikkat 
çekici cümleyi kuruyor; "Departmanlar bazında bütçeleri açık-
larken en çok bütçeyi Ar-Ge departmanına ayırıyoruz. Çünkü 
biliyoruz ki yenilik sizi her zaman ileriye götürür. "

Bu ay Değirmenci Dergisi Teknoloji Platformu’nun ko-
nuğu olan Akyurek Technology Uluslararası Satış ve Pa-

Akyurek Technology, which provides services in the 
pulses, nuts, seeds and oil seed sectors, manufactures in 
3 main divisions: cleaning, sorting and packaging. Stating 
that they have been exporting to 78 countries with sales and 
marketing network extending from America to Balkan coun-
tries, Russia to Middle East and Africa, Akyurek Technol-
ogy International Sales and Marketing Director İlker Akyürek 
said this interesting words; "We allocate the most budget to 
the R&D department while allocating budgets. Because we 
know that innovation always takes you forward."

Akyurek Technology International Sales and Market-
ing Director İlker Akyürek, who is the guest of the Miller 
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zarlama Direktörü İlker Akyürek, firmasının başarıya ulaş-
ma hikâyesini, yeni tasarladıkları tütün hatlarını, AR-GE 
faaliyetlerini ve hedeflerini okuyucularımızla paylaştı.

İlker Bey, Akyürek Kardeşler Ltd. Şti, hububat, 
bakliyat, tohum ve yağlı tohum işleme teknolojileri 
sektöründe gerek Türkiye’de gerekse dünya genelin-
de öncü şirketlerden biri. Öncelikle bize bu başarıya 
ulaşma hikâyenizi anlatır mısınız?

Akyürek Technology firması, 43 yıl önce Akyürek Kar-
deşler Tarım Ürünleri adı altında kurulmuş ve markalaşma 
sürecinde Akyurek Technology ismini almıştır. Hasat son-
rası hububat, bakliyat, tohum eleme ve işleme makineleri 
üretiminde Türkiye’nin en büyük firmasıdır. Tarihsel gelişi-
minde hızla büyüyerek hem iş gücünü hem de kapasite-
sini arttıran firmamız, 16 bin metrekare kapalı alan olmak 
üzere toplam 45 bin metrekare arazi üzerine kurulan fab-
rikasında üretimini sürdürmektedir. 

Biraz da geliştirdiğiniz teknolojilerden ve çözüm-
lerden konuşalım. Akyürek olarak anahtar teslimi to-
hum tesisleri kurduğunuzu biliyoruz ancak bunu biraz 
daha ayrıntılı aktarabilir misiniz? Akyürek ne tür tesis-
ler kuruyor ve hangi sektörlere hizmet veriyor?

Akyurek Technology, kuru taneli gıdaları temizleme 
makineleri üretmektedir. Hasat sonrası alınan ürünlerin 
paketlemeye kadar olan tüm işlemleri gerçekleştiren ma-
kineler üretmekteyiz. Bakliyat, kuruyemiş, tohum ve yağlı 
tohum sektörlerine hizmet vermekteyiz. Kurduğumuz 
fabrikalarda bu ürünleri temizleme, sınıflandırma ve pa-
ketleme olarak 3 ana bölüme ayırabiliriz. AkyurekExcell 
eleme-boylama makineleri, hafif tane ayırma makinesi, 
taş ayırma makinesi, Yeni Nesil Sorturk renk ayırma ma-
kinesi, otomatik paketleme kantarı gibi ana makinelerimi-
zin yanında bunları destekleyen tüm ekipmanları anahtar 
teslim olarak müşterilerimize sunmaktayız. 128 çeşit ana 

Magazine Technology Platform this month, shared his 
success story, new tobacco lines, AR-GE activities and 
his targets with our readers.

Mr. Akyürek, Akyürek Kardeşler Ltd. Şti. is one of the big-
gest companies in Turkey and in the world in the cereals, 
pulses, seeds and oil seed processing technology sector. 
Could you tell us your story leading to this success?

Akyurek Technology Company was established under the 
name of Akyürek Kardeşler Tarım Ürünleri 43 years ago and 
in the branding process, it was renamed as Akyurek Tech-
nology. It is the biggest company of Turkey in the produc-
tion of post-harvest cereals, pulses, seed sifting and pro-
cessing machines. Our company which is growing rapidly 
in its historical development and increasing both its work 
power and its capacity, continues its production in a factory 
established on a total of 45 thousand square meters of land 
including 16 thousand square meters closed area.

Let’s talk about the technologies and solutions you 
have developed. We know that as Akyürek, you build 
turnkey seed facilities but could you give us details? 
What kind of facilities does Akyürek build and what 
services does it provide? 

Akyurek Technology produces dried granular food 
cleaning machines. We produce machines that perform 
all the processes from harvest to packaging. We provide 
services in pulses, nuts, seeds and oil seed sectors. In 
our factories, we can separate these products into 3 
main divisions as cleaning, sorting and packaging. As 
well as all the supporting equipment, we offer to our cus-
tomers on a turnkey basis AkyurekExcell screening ma-
chines, light sorting machines, stone sorting machines, 
New Generation Sorturk color sorting machines, and au-
tomatic packaging machines. There are 128 machines 
and equipment that we produce. In addition to these, we 
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kalem ürettiğimiz makineler ve ekipmanlar var. Bunların 
yanında tütün sektörüne de girmiş bulunmaktayız. Son 
dönemde tütün fabrikaları için hatlar kurmaya başladık. 
Fabrikamızda bu konu için bir yıldır ön hazırlık yapılıyor ve 
tüm makinelerin üretimi tamamlandı. Satış ve pazarlama 
ağını oluşturuyoruz, tüm dünyaya tütün tesisleri kurmaya 
başlayacağız.

Kurduğunuz bir tesiste kullanılan bütün teknolojiler 
sizin üretiminiz mi? Bir tesis kurarken hangi konu-
larda dışardan hizmet alıyorsunuz ve tamamen sizin 
üretiminiz olan teknolojiler neler? 

Akyurek Technology, kuru gıda sektöründe çalışan ma-
kineleri kendi bünyesinde üreten dünyadaki ilk firma özel-
liğini taşımaktadır. Makineler konusunda dışarıdan hizmet 
almıyoruz. Fakat müşterilerimizin isteğine göre ve proje 
gerektirirse bazı yan makineleri tedarikçilerden alabiliriz. 
Mesela kompresör, jeneratör gibi makineleri tedarikçile-
rimizden satın alıyoruz. Tedarik zinciri yönetimini kurulan 
ekibimiz profesyonelce yönetmektedir. Tedarikler için 
dünyanın kendi sektöründe en büyük teknoloji firmaları ile 
ortak çalışmaktayız.

Bizlere Türkiye ve dünya tohum işleme endüstrisin-
deki yeriniz ve pazar payınız hakkında bilgi verebilir 
misiniz? Kurulduğunuzdan bu yana kaç ülkeye ulaş-
tınız ve kaç ülkede Akyürek teknolojileri kullanılıyor? 

Firmamız 78 ülkeye yaptığı ihracat ile dünyayı Türk tek-
nolojisiyle tanıştırmaktadır. Amerika kıtasından Balkan ül-
kelerine, Rusya’dan Ortadoğu ve Afrika’ya uzanan satış 
ve pazarlama ağı ile denizaşırı ülkelere ulaşarak her ülke-
nin kuru gıda sektörüne katkı yapmaktadır. 

have also entered the tobacco sector. We have recently 
started to set up lines for tobacco factories. Our facto-
ry has been preparing for this sector for a year and the 
production of all machines has been completed. We are 
building sales and marketing network and we will start 
building tobacco facilities all over the world.

Have all the technologies used at your facilities 
been developed by you? When establishing a facility, 
what do you receive from outside and what are the 
technologies that are entirely your production?

Akyurek Technology is the first company in the world to 
produce machines that work in the dry food sector. We 
do not get service from outside about machines. But we 
can get some auxiliary machines from suppliers in accor-
dance with the expectations of our customers or as re-
quired by a project. For example, we purchase machines 
such as compressors and generators from our suppliers. 
Our team that manages supply chain management pro-
fessionally manages. We work with the largest technol-
ogy companies in the world in their respective fields. 

 
Could you tell us about your place and market 

share regarding the seed processing industry in Tur-
key and the world? How many countries have you 
been in since your company was established and 
how many countries are using Akyürek technologies?

Our company introduces the Turkish technology with its 
export to 78 countries. Through the sales and marketing 
network from America to the Balkan countries, Russia to 
the Middle East and Africa, it reaches the overseas coun-
tries and contributes to the dry food sector of each country.
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Yurt dışındaki yapılanmanız hakkında da bilgi vere-
bilir misiniz? Sanırım 10’a yakın ülkede temsilcilikle-
riniz var? Hangi ülkelerde temsilcilikleriniz, ortaklık-
larınız veya ofisleriniz bulunuyor ve Türkiye dışındaki 
çalışmalarınızı nasıl yürütüyorsunuz?

Rusya, Etiyopya, Bulgaristan ve Ukrayna’da bizzat ken-
di ofislerimiz var. Bu ülkelerde showroom açarak yapılan-
mamızı genişletiyoruz. Bunun haricinde Amerika, Cezayir, 
Hindistan, Özbekistan, Peru, İtalya, İspanya, Romanya, 
Nijerya ve Sudan’da temsilciliklerimiz bulunmaktadır. Ön-
celikle kendi bünyemizde profesyonel bir dış ticaret ekibine 
sahibiz. Her ülkenin ayrı bir sorumlusu var. Müşterilerimiz 
ile böylece 7/24 irtibat halinde olabiliyoruz. Satış ve pa-
zarlama stratejimizi planlayıp bu stratejiye uygun hedeflere 
ulaşıyoruz. Global dünyanın gelişmelerini takip edip ülke 
bazında pazar araştırmaları yapıp, ekibimizi yönlendiriyo-
ruz. Tüm bunların yanında en önemlisi yüzde 100 Türk tek-
nolojisini dünyadaki üreticiler ile tanıştırıyoruz.

Teknoloji kadar önemli olan bir diğer konu da hiz-
met. Akyürek’in müşterilerine sunduğu teknik hizmet, 
yedek parça, servis desteği ve eğitim gibi çalışmaları 
hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

Bizi özellikle Avrupalı rakiplerimizden ayıran en önemli özel-
lik satış sonrası servisimiz. Bu hem Türkiye’de hem de dünya-
da sabit bir olgu. İnsanlara Akyürek Technology isminin güven 
kelimesini çağrıştırması da bundan kaynaklanıyor. Dünyanın 
neresinde olursa olsun müşterilerimiz bize bir sorununu bil-
dirirse en geç 24 saat sonra sorununu çözmüş oluyoruz. 
Temsilciliklerimizin olduğu ülkelerde belirli sayıda ekiplerimiz 
oluyor ve her ay periyodik olarak müşteri ziyaretleri yapıyor. 

Could you also give us information about your 
overseas organization? I think you have representa-
tions in nearly 10 countries? In which countries do 
you have representations, partnerships or offices and 
how do you conduct your works abroad?

We have our own offices in Russia, Ethiopia, Bulgaria 
and Ukraine. We are expanding our structure by opening 
showrooms in these countries. In addition, we have rep-
resentatives in America, Algeria, India, Uzbekistan, Peru, 
Italy, Spain, Romania, Nigeria and Sudan. First of all, 
we have our own professional foreign trade team. Each 
country has a separate responsibility. So we can com-
municate with our customers 24/7. We plan our sales 
and marketing strategy and reach the targets that are 
appropriate for this strategy. We follow the developments 
of the global world and conduct market research on a 
country basis and accordingly direct our team. Most im-
portantly, we introduce 100 percent Turkish technology 
to producers around the world.

Another issue that is as important as technology 
is service. What can you tell us about Akyürek's 
technical service, spare parts, service support and 
training?

The most important feature that separates us from 
our European competitors is our after-sales service. 
This is a constant phenomenon both in Turkey and in 
the world. That is why Akyürek Technology refers to 
people's confidence. No matter where in the world we 
are, we will be able to solve the problem no later than 24 
hours if our customers report a problem. We have a cer-
tain number of teams in countries 
where our representatives are lo-
cated and make periodic customer 
visits every month. When we set up 
a factory, our expert teams provide 
train for each machine for a period 
of 1 week. This is how the system 
works for every product sold.

Today, it is a very important is-
sue to develop advantageous new 
technologies to meet customers' 
technology requirements and to 
increase competitive power in the 
market, which requires R & D. How 
does Akyürek allocate a budget 
for R&D studies and what are the 
subjects in R&D studies?

At the forefront of the departments 
we care about is our R&D depart-
ment. We work with specialized engi-
neers. We are looking for technology 
according to the needs of the sec-
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Fabrikanın kurulumunu gerçekleştirdi-
ğimiz zaman 1 hafta boyunca uzman 
ekiplerimiz, her makine için ayrı ayrı 
eğitimlerini veriyorlar. Satılan her ürün 
için sistem böyle çalışmaktadır.

Günümüzde müşterilerin tek-
nolojiyle ilgili taleplerini karşıla-
mak ve piyasadaki rekabet gü-
cünü arttırmak için avantajlı yeni 
teknolojiler geliştirmek oldukça 
önemli bir konu ve bu da Ar-Ge 
gerektiriyor. Akyürek, Ar-Ge ça-
lışmalarına nasıl bir bütçe ayırı-
yor ve Ar-Ge çalışmalarında han-
gi konular üzerine yoğunlaşıyor?

Bizim önem verdiğimiz depart-
manların başında Ar-Ge departmanı-
mız gelmektedir. Konusunda uzman 
mühendisler ile çalışmaktayız. Sek-

törün ihtiyaçlarına göre teknoloji arayışındayız. Hep daha 
yeni ve faydalı modeller üretmekteyiz. Müşterilerimizin ta-
lepleri doğrultusunda ve dünyadaki sektör araştırmaları so-
nucunda her yıl yeni model makinelerimiz tasarlanıp üretil-
mektedir. Departmanlar bazında bütçeleri açıklarken en çok 
bütçeyi Ar-Ge departmanına ayırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki 
yenilik sizi her zaman ileriye götürür. 

Ar-Ge çalışmalarından bahsetmişken 40 yılı aşkın 
tarihinizde tohum işleme endüstrisine kazandırdığınız 
yenilikler, farklı ve yenilikçi çözümler hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? Varsa biraz son geliştirdiğiniz yeni-
liklerden ve bu yeniliklerin endüstriye sağladığı artı-
lardan, kazanımlardan bahseder misiniz? 

Son dönemde tasarladığımız ve büyük bir gizlilik içe-
risinde çalışmalarını yürüttüğümüz tütün hatları özellikle 
tütün sektörüne büyük yenilikler getirecektir. Bunun mey-
velerini toplamaya başlıyoruz. İspanya’da ofisimizi açarak 
bu sektör için iddialı olduğumuzu gösterdik. Seri üreti-
me geçmeden birkaç tesis bile sattık. Bu sektörden çok 
umutlu olduğumu söylemeliyim.

İlker Bey, hububat, bakliyat, tohum, yağlı tohumlar 
gibi ürünleri işleyen üreticilerin, Akyürek Kardeşler’in 
teknolojilerini seçme nedenlerinin neler olduğunu dü-
şünüyorsunuz? Müşterilerinize firma olarak neler vaat 
ediyorsunuz? 

Yukarıda da bahsettiğim gibi Akyürek Technology, 43 
yıllık köklü bir şirket. Müşterilerimiz ile artık bizim dostane 
bir ilişkimiz var. Onlar bize sonsuz güveniyor ve biz de 
onların bu güvenlerini kalite ile boşa çıkarmıyoruz. Son 
teknolojiye sahip tesislerimiz ile dünyadaki diğer makine 
üreticileri yerine onlardan daha kaliteli bir Türk firmasını bu 
yüzden tercih ediyorlar. Onlara teşekkür ederiz.

tor. We always produce newer and useful models. New 
model machines are designed and produced every year 
in accordance with the demands of our customers and 
as a result of sector researches in the world. We allocate 
the most budget to the R&D department while allocating 
budgets. Because we know that innovation always takes 
you forward.

Speaking of R&D work, what can you say about in-
novations, innovative and innovative solutions that 
you have brought to the seed processing industry for 
over 40 years? If so, can you mention about the inno-
vations that you have developed and the gains that 
these innovations have made to the industry?

Tobacco lines that we have designed recently and car-
ried out with great confidentiality will bring great innova-
tions to the tobacco sector in particular. We are starting 
to collect these fruits. We opened our office in Spain and 
showed that we are ambitious for this sector. We even 
sold a few facilities before the serial production. I must 
say that I am very hopeful about this sector.

Mr. Akyürek, what do you think are the reasons why 
the producers who process products like cereals, 
pulses, seeds, greasy seeds, choose the technolo-
gies of Akyürek Brothers? What do you promise to 
your customers as a company?

As I mentioned above, Akyurek Technology is a well-es-
tablished company for 43 years. We now have a friendly 
relationship with our customers. They trust us endlessly 
and we do not let them down with our quality. Instead of 
our state-of-the-art facilities and other machinery manu-
facturers around the world, they prefer a better quality 
Turkish company. We thank them.
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demand for grains which are the basic nutrition-
al source for human being increases along with 
the increase in world population. so, efforts are 
made to reduce losses occurring during storage 
while works for increasing production intensify 
at the same time because grain loss occurring 
during storage is equal to 20 percent of total 
production. Itg-turkey turkey sales Manager 
hakan akaL, who informed us about the meth-
ods to reduce grain loss, summarize the subject 
with these words: "the more important the pro-
ductivity is in production, the more important it 
is to prevent wastes and losses in crops!"

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

 "tahılınızın ateşini 
söndürün"

hakan akaL, Infotech group: 

"cOOL 
thE OvErhEatEd 

graIns"

İnsanoğlunun en temel besin kaynağı olan tahıllara talep, artan dünya nüfusuyla birlikte gittikçe artıyor. 
Bu yüzden bir taraftan üretimi arttırmaya yönelik çalışmalar yoğunlaşırken bir taraftan da depolama es-
nasındaki kayıplar düşürülmeye çalışılıyor. Çünkü bugün depolama esnasındaki tahıl kaybı, tüm üretimin 
neredeyse yüzde 20’sine denk geliyor. depolama esnasındaki kayıpları azaltma yöntemlerini konuştuğu-
muz Itg-türkiye türkiye satış Müdürü hakan akaL, konunun önemli şu cümle ile özetliyor: "üretimde 
verimlilik ne kadar önemliyse, mahsulde zayiatı ve israfı önlemek o kadar önemlidir!"

Dünyadaki nüfus artışıyla birlikte çoğalan nüfusun bes-
lenme ihtiyacını karşılamak gittikçe daha önemli bir konu 
haline geldi. Beslenmede kullandığımız başlıca gıda ham-
maddeleri ise yüzyıllardan beridir tahıllardan oluşuyor. Bu 
kaçınılmaz nüfus artışı, tüm hububat ürünlerine yönelik bü-
yük bir talep oluşturuyor. Ancak uygun olmayan depolama 

Along with the increase in world population, meeting 
the nutritional demands of increasing population has 
become a critical issue. Primary raw materials for food 
which we use in nutrition have been made of grains for 
centuries. This inevitable population growth creates a 
huge demand for all types of cereals. However, improper 
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koşulları, talebin çok olduğu tahıllarda yüksek oranda kay-
ba neden oluyor. Bugün depolama esnasındaki tahıl kaybı, 
tüm üretimin neredeyse yüzde 20’sine denk geliyor.

Bu israfı önlemek ve tahılı sağlıklı bir şekilde depolamayı 
sağlamak adına neler yapılabileceğini sektörün uzman ku-
ruluşu haline gelmiş INFOTECH GROUP Tahıl ve Türevlerini 
Stoklama Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. (ITG-Türkiye) fir-
masının Türkiye Satış Müdürü Hakan AKAL’a sorduk.

Sayın Akal, öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1978 yılında Zonguldak’ta doğdum, daha önce ilaç ve 

reklam sektöründe satış ve pazarlama departmanlarında 
yöneticilik yaptım. Yolumun, değirmencilik sektörüyle ke-
sişmesi çok geçmişe dayanmasa da "Topraktan geldik, 
toprağa döneceğiz" felsefesine inanan biri olarak, ken-
dimi bu sektöre ait hissettiğimi içtenlikle söyleyebilirim. 
Topraktan gelen bereketi, teknoloji ve bilimle perçinleye-
bilirsek ülke olarak geleceği yönlendiririz. Bu bağlamda 
sektörümüzde bilim ve teknolojiyi yayma görevini üstlen-
miş TABADER’e de teşekkürü bir borç biliyorum, faaliyet-
lerini, seminerlerini çok yararlı buluyorum.

Depolama neden önemlidir? Değirmencilik endüst-
risi depolamayla ilgili konulara sizce gereken ilgiliyi 
gösterebiliyor mu, hangi konuları gözden kaçırıyor?

Çalışkan bir toplum olmamıza rağmen, konu tasarruf 
etmeye, elimizdeki değerlere sahip çıkmaya veya israfı, 
zayiatı önlemeye gelince çok da başarılı olmadığımız 
ezelden beri bilinir. Oysa değirmencilik sektöründe bu 
konular hayati önem taşır. Buna rağmen yoğun iş tem-

storage conditions cause high levels of grain losses for 
popular grains. Grain losses occurring during storage is 
equal to 20 percent of total production.

In order to find out more on how to prevent the grain 
wastes and ensure healthy grain storage, we talked to 
ITG-Turkey Turkey Sales Manager Hakan AKAL from In-
fotech Group Tahıl ve Türevlerini Stoklama Teknolojileri 
San. Tic. Ltd. Şti., an expert organization of the industry.

Mr. Akal, first of all, can you introduce yourself?
I was born in 1978 in the province of Zonguldak and I 

worked as a manager in the sales and marketing depart-
ments in such fields as pharmaceutical and advertising. 
As though it was not long ago that I started to work in 
the milling industry, as someone who believes in the phi-
losophy "we are from soil and will end up in the soil", I 
can frankly admit that I feel belonged to this sector. We 
can direct the future if we can integrate the fertility from 
the soil into the technology and science. In this context, 
I am very grateful to TABADER for undertaking the task 
of spreading science and technology in this sector and I 
find its activities and seminars very useful.

Why is storage so important? Do you think milling 
industry shows enough interest to the subjects related 
with storage? Which subjects are missing?

Though we are a hardworking society, it is a well-known 
fact for a long time that we are not very successful when 
it comes to saving, preserving our values or wasting and 
preventing loss and damage. However, these issues are 
of vital importance in the mill-
ing sector. Despite this, due to 
the heavy workforce, there is 
no an adequate level of inter-
est in these issues.

The first of these is the 
chain of rules which must be 
taken into consideration when 
the crop enters the storage 
process. A number of prepa-
rations must be made in silos 
and other warehouses before 
the grain storage process be-
gins. One of the most impor-
tant checks is whether the 
temperature control system 
is working or not. The lack of 
heat control systems or their 
inability to operate properly 
can cause incredible prob-
lems and damage to the busi-
ness owner.
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posu sebebiyle bu konulara 
gereken ilgi gösterilmiyor.

Dikkat edilmeyen konuların 
başında da mahsul, yani tahıl, 
depolama sürecine girdiğinde 
dikkat edilmesi ve takip edilmesi 
gereken kurallar zinciri gelmek-
tedir. Tahıl, depolama sürecine 
alınmadan önce silolarda ve 
diğer depolarda bir dizi hazırlık 
yapılması gerekiyor. En önemli 
kontrollerden birisi sıcaklık izle-
me sisteminin olup olmadığı ve 
çalışıp çalışmadığıdır. Isı kontrol 
sistemlerinin olmaması veya 
bunların sağlıklı çalışmaması, o 
işletme sahibine inanılmaz dert-
ler ve zararlar açabilir. 

Binlerce ton tahılı üretirken 
göstermiş olduğumuz özveriye 
ne oldu? Bir anlık bir rehavet, 

bir anlık bir boş vermişlik veya dikkatsizlik binlerce ton 
ürünün heba olmasına neden olabilir. Kimi işletmelerin yıl-
lar boyunca çalışarak sahip oldukları sermaye bir anda 
yanıp kül olabilir. Bu sistemler kelimenin tam anlamıyla 
hayat sigortası gibidir çünkü yerine göre hayat kurtarır. 
Bu konular kesinlikle ertelemeye gelmez! Biz diyoruz ki 
üretim için harcanan gücün bir kısmı da tahılı depolama 
sürecinde onun sağlıklı muhafazası için harcanmalıdır ki 
hasat verimli, mahsul emniyette olsun. 

Sağlıklı tahıl muhafazası derken neyi kast ediyorsu-
nuz? Bunu biraz açıklar mısınız?

Tahıl (buğday, arpa, mısır, çeltik, ayçiçeği, vb.), hasat 
edilip tarladan toplandıktan ve depolara döküldükten 
sonra da, depolama sürecinde de hala canlı bir varlık-
tır. Yani yapısı itibarıyla sapından koparılmasına rağmen 
birçok hayati fonksiyonu devam eder, nefes alıp verir. Sa-
yısız tanelerin bir arada bulunduğu bir tahıl deposunda, 
bu nefes alış verişinden dolayı nem oluşur. Buna ürünün 
kendi rutubeti de eklenir (yüzde 9 - yüzde 14) ve oldukça 
nemli bir ortam oluşabilir. Durum böyle olunca biliyorsu-
nuz ki nemin ve gıdanın yan yana bulunduğu her yerde 
zararlılar için uygun yaşam alanı oluşur. Bu zararlılar ço-
ğaldıkça, yani tahıl hastalandıkça aynı insan gibi ateşi, 
sıcaklığı yükselir. Dolayısıyla sıcaklığı takip ediyorsanız 
gerekli tedaviye de hızlıca başlayabilirsiniz.

Peki, tedavi yöntemleri nelerdir?
Kızışma tespit edilen tahılı fan ile havalandırmak, tahılı 

aktarmak ya da kısmen ilaçlamak tedavi yöntemlerinden-
dir. Bunlar çözüm olabilmektedir ancak en etkili yöntem 

What has happened to the self-sacrifice that we 
have shown in the production of thousands of tons 
of grain? A moment of lull, a moment of idleness or 
carelessness can cause thousands of tons of product 
to go to waste. The capital that some businesses strive 
for years can become a thing of past in the twinkle of 
an eye. These systems are literally like life insurance 
because they save lives. These issues must certainly 
be paid utmost attention! We contend that part of the 
effort spent on production must be spent for its healthy 
preservation so that the harvesting can be fruitful and 
the crops can be in safety.

What do you mean by healthy grain conservation? 
Could you give us some information about this?

When you put the grain (wheat, barley, corn, paddy 
rice, sunflower, etc.) into the warehouses after being har-
vested at the soil and when the grain is in the process 
of the storage process, the product is still a living entity. 
In other words, despite the fact that the grains are cut 
off from their stalks, many vital functions continue and it 
goes on breathing. Moisture builds up in a grain deposit 
where numerous grains are present together due to this 
breathing process. When you add the products’ own hu-
midity (9 to 14 percent), a very humid environment can 
occur. As such, you know that wherever the humidity and 
the food are together, there is a suitable living space for 
the harmful organisms. As these harmful effects multiply, 
that is to say, the grains will get ill, the temperature will 
increase and if you are following the temperature, you 
can start the necessary treatment quickly.
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tahıl soğutma cihazı ile depodaki tahılı soğutarak bir daha 
uzun süre kızışmamasını sağlamaktır.

Günümüz teknolojik imkânlarında, en sağlıklı tahıl mu-
hafaza yolu deponuzda olan biten sıcaklık değişimlerini 
anlık görebilmek ve raporlayabilmektir; ikinci çok önemli 
konu ise tahılı şartlandırılmış hava ile soğutmak, yani so-
ğukluğu ve nemi sizin tarafınızdan ayarlanmış bir hava ile 
tahılı soğutmaktır. Bu iki konuda hazırlığınız tam ise sağ-
lıklı tahıl depolama yapabilirsiniz demektir.

Sistem nasıl çalışıyor, biraz anlatabilir misiniz?
Sıcaklık izleme probları, genelde tahıl depolarının veya 

çelik siloların çatılarına monte edilmektedir. Probun mer-
kezine yerleştirilmiş sıcaklık sensörleri, büyük bir bölümü 
tahılın içerisinde kalmak sureti ile belli aralıklarla sıcaklığı 
ölçer. Ölçümler, online bir şekilde kontrol paneline veya 
bilgisayardaki programa aktarılır. Bilgisayarda depolanan 
bu veriler, kullanıcı silmediği sürece yıllar boyu muhafaza 
edilebilir. Geçmişe dönük silo, sonda ve sensör bazında 
çeşit çeşit raporlar alınabilir. Gerektiğinde kızışmayı bize 
haber verecek alarm sistemi de kurulabilir.

Tahıl depolamada ısı kontrol sistemleri gerçekten bu 
kadar önemli midir?

Hasta olup doktora gittiğinizde şikâyetinizi iyi bir şekilde 
ifade ederseniz, doktor sizin hastalığınızı daha net ve hızlı 
bir şekilde tespit eder. Böylece reçeteyi yazıp tedaviyi yap-
mak da bir o kadar etkili ve kolay olur. Bunun gibi binler-
ce ton tahılın içinde bulunduğu depo veya siloların da içini 
göremez, bölge bölge, metre metre içeride ne tepkimeler 
olduğunu, sıcaklığın hangi seviyede olduğunu bilemezse-
niz tahılınız büyük risk altında demektir. Sıcaklık düştü mü, 
çıktı mı, ne hızla ateşi yükseldi? Tüm bunlar için sağlıklı bir 
cevabınız olmalı. Bizim ürettiğimiz dijital bazlı ısı kontrol sis-

temleri, müşte-
rinin ürününü 
net derecelerle 
ölçer ve verile-
ri online olarak 
ofisindeki bil-
gisayara kadar 
iletir, işletme-
ciyi bilgilendi-
rir. Bu sayede 
müşteri doğru 
reçeteyi yazıp, 
doğru tedaviye 
başlayabilir. Bu 
sistemler saye-
sinde tahılda 
o luşab i l ecek 
riskleri minimi-
ze edersiniz.

So, what are the treatment methods?
These methods include aerating the overheated grain 

with a fan, transferring, or partly spraying it. These may 
provide the solutions but the most effective method is to 
cool the grain with a cooling device and prevent it from 
overheating for a longer period of time.

In today's technological possibilities, the most 
healthy grain conservation way is to instantly observe 
and report the temperature changes in the storage; the 
second very important issue is to cool the grain with 
conditioned air, in other words, cooling the grain with 
an air the coldness of which is adjusted by you. If you 
are ready in these two areas, it means you can ensure 
healthy grain storage.

Could you tell us how the system works?
The temperature monitoring probes are usually mount-

ed on the roofs of grain stores or steel silos. The temper-
ature sensors located at the center of the probe measure 
the temperature at certain intervals, staying in the large 
quantities of grain. The measurements are transferred 
online to the control panel or to the program in the com-
puter. This data stored on the computer can be kept for 
many years unless the user deletes it. Various reports 
can be obtained based on a silo, probe and sensor basis. 
An alarm system can also be set up to alert us regarding 
the overheating if it is necessary.

Are the temperature control systems in grain stor-
age really that important?

When you are sick and go to a doctor, if you ex-
press your complaint in a good way, the doctor will be 
able to detect your disease more clearly and quickly 
and it will also be as effective and easy to write and 
prescribe a prescription. If you do not see 
the inside of the warehouse or silos where 
thousands of tons of grains are kept and if 
you have not sound answers to such ques-
tions as what reactions are observed in the 
grain storages and what temperature is, 
whether it has fallen or risen rapidly, then 
it means your grain is at great risk. Did 
the temperature reduce or increase? How 
quickly did the temperature increase? Our 
digital-based heat control systems, which 
we produce, measure the customer's net 
product with net ratings and transmit it on-
line to the computer in the data office and 
inform the operator. In this way, the cus-
tomer can write the correct prescription 
and start the correct treatment. Thanks to 
these systems, you can minimize the risks 
regarding the grain.
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Tahıla soğutma işlemi yapmasak olmaz mı?
Doğru teşhisi koyup, "depoda kızışma yaşanıyor" de-

diyseniz, bundan sonraki tedavi yöntemleri yukarıda bah-
settiğimiz gibidir. Sorunu çözmek için ilaçlamak ya da 
fanla havalandırmak gibi geleneksel yöntemler yerine tahıl 
kliması ile soğutma işlemini yapar ve deponuzdaki tahı-
lı homojen olarak 13°C derecenin altına getirirseniz, en 
az 3 ile 6 ay boyunca tahılda bir daha böceklenme, küf, 
mantar ya da çimlenme olmaz. Bu teorik bir bilgi değil, bu 
yöntem pratikte de ispatlanmış bir yöntemdir; soğutma 
cihazı kullanan tesislere baktığımızda tahıl depolama ile 
ilgili sıkıntılarını ve riskleri sıfırladıklarını görüyoruz. 

Tahılın ısındığını nasıl fark ederiz?
Öncelikle tahılla uğraşan herkesin tahıl konusundaki 

bilgi birikimini en üst seviyeye taşıması gerekir. Tahıl, 5 
dakika veya 1 saat gibi kısa bir sürede, hızla kızışmaz. 
Sıcaklık yükselişi yavaş yavaş başlar ve günler sürer. 
Örneğin; ilgili bir bölgedeki bir sensör haftada 2 dere-
ce yükseliyor ve bu yükseliş her hafta devam ediyorsa, 
o bölgede kızışmadan bahsedebiliriz. Bunu normal sı-
caklık dalgalanmalarından ayırt etmek gerekir. Burada 
dikkat edilmesi gereken husus şudur; deponun diğer 
alanlarındaki tahılın ortalama sıcaklık değerleri ile kızış-
ma başlayan bölgedeki ortalamalar keskin farklılık gös-
teriyorsa, tehlike geliyor demektir. Müdahale edilmediği 
taktirde tüm tahılınız risk altına girer.

Tahıl soğutma cihazı dediniz, Infotech Group olarak 
bu cihazları da siz mi üretiyorsunuz?

Hayır, biz üretmiyoruz. Infotech Group sektörde, tahıl 
depolama hususunda yapılan yanlışları düzeltmeye yö-
nelik çalışmalar yapar. Bu konudaki danışmanlığımızın 
yanı sıra kendi entegre tesislerimizde sadece ısı kontrol 
sistemleri üretiyoruz. Tahıl soğutmada ise Alman ortak 
firmamızın (FrigorTec) makinelerinin Türkiye’de distribü-
törlüğünü yapıyoruz.

Hep teknik konular hakkında konuştuk, okurlarımız 
için biraz da firmanızı tanıtır mısınız?

Bulgaristan’ın başkenti Sofia’da 1997 yılında resmi 
olarak kurulan Infotech Group, sağlıklı tahıl depolama 
yapmaya yardımcı olacak sistemler üretmeye başlamış-
tır. Alanında fiili olarak 20 yılı aşan bir tecrübeye sahip 
olan şirketimiz, yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapıyor. Üret-
tiğimiz tüm sistemlerde mühendislik ön plandadır, sü-
rekli yenilik ve bilimden yana olduk. 2005 yılında Türkiye 
pazarına giren Infotech Group, Bursa’da kurduğu ofis 
ile müşterilerine daha hızlı ve kaliteli hizmet verecek ya-
pıdadır. Dünyada ve Türkiye’de sağlıksız depolama ko-
şulları yüzünden her yıl tonlarca tahıl heba olmaktadır, 
Infotech Group, bu sağlıksız koşulları bertaraf edecek 
bilgi, tecrübe ve yeteneğe sahiptir, yeter ki üreticilerimiz 
bizden bunu talep etsin.

What happens if we do not cool the grain?
If you say that you have a correct diagnosis and there is 

an "overheating problem in your storage", the treatment 
methods will be as we mentioned above. If you carry out 
the cooling process with a grain air conditioning instead 
of traditional methods such as spraying or fan ventila-
tion to solve the problem, if you homogenously bring the 
temperature in your storage below 13 °C, there will be no 
more insects, molds, fungus or germination in the grain 
for at least 3 to 6 months. This is not a theoretical knowl-
edge; it is a proven method in practice; when we look at 
the facilities that use the cooling devices, we can see that 
they have no problems or risks regarding grain storage.

How do we notice the grain is overheating?
First of all, anyone who deals with grains should carry 

the knowledge of grains to the highest level. Grain does 
not rapidly overheat in a short period of time like 5 minutes 
or 1 hour. The rise in temperature starts slowly and it may 
last for days. For example; if a sensor in a relevant zone re-
cords a 2-degree increase per week and if this is going on 
every week, then we might talk about overheating in that 
particular zone. It is necessary to distinguish it from normal 
temperature fluctuations. What should be noted here is 
that if the average temperature of grains in the other areas 
of the depot shows a sharp difference from the tempera-
ture of the overheated zone, then this is a sign for danger 
and if you do not intervene, then your whole grain is at risk.

You mentioned about the grain cooling devices, do 
you as Infotech Group produce these devices?

No, we don’t. The Infotech Group works in the sector to 
correct mistakes in grain storage. In addition to our con-
sultancy in this field, we only produce heat control sys-
tems in our integrated plants. In the case of grain cooling, 
we are engaged in the distribution of the machines of our 
German partner company (FrigorTec) in Turkey.

We mainly touched upon the technical issues; could 
you give us information about your firm?

The Infotech Group was formally established in 1997 in 
Sofia, the capital of Bulgaria and started to produce sys-
tems that help ensure healthy grain storage. The com-
pany has over 20 years of experience in its respective 
field and exports to about 40 countries. Engineering is 
at the forefront in all systems we produce; we always 
favor innovation and science. Entering the Turkish mar-
ket in 2005, Infotech Group can provide faster and more 
qualified service to its customers with its office in Bursa. 
Because of the unhealthy storage conditions in the world 
and in Turkey, tons of grains go to waste every year. In-
fotech Group has the knowledge, experience and ability 
to overcome these unhealthy conditions as long as the 
producers demand this expertise from us.
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Increased requirements in food safety have made opti-
cal sorters key machines in cleaning raw food materials in 
recent years. The optical sorters from Bühler SORTEX hold 
a top position when it comes to sorting quality and results. 
They have been providing 99.9% certainty in the optimal 
sorting of food and non-food applications for decades.

The different machines in the SORTEX build series have 
been mainly used for sorting seed, rice, pulses, fruits and 
vegetables in the past. But now, the milling industry has 
followed the trend and is using optical sorters as well. 

Bühler has responded to these changing market demands 
by steadily expanding its range of optical sorters for grain 
applications. Its SORTEX A series allows Bühler to offer a 
top-of-the-line sorter for comprehensive grain applications.

Gıda güvenliğinde artan gereksinimler, optik ayıklayıcıları 
son dönemde hammadde temizleme alanında olmazsa olmaz 
makineler haline getirdi. Konu ayıklama kalitesi ve sonuçları 
olunca Bühler SORTEX optik ayıklayıcısı, bu alanda rakipsiz 
bir konuma sahiptir. Yıllardan bu yana, gıda ve gıda dışı optik 
ayıklama uygulamalarında yüzde 99,9’luk bir kesinlik sağlıyor.

SORTEX serisi makineler, geçmişte daha çok tohum, pi-
rinç, bakliyat, meyve ve sebze ayıklama işlemlerinde kullanıl-
dı. Ama şimdi, değirmencilik endüstrisi bu trend karşısında 
sessiz kalmadı ve optik ayıklayıcıları kullanmaya başladı. 

Bühler, tahıl uygulamaları için optik ayıklayıcı ürün ga-
mını sürekli olarak genişleterek değişen piyasa taleplerine 
yanıt vermiştir. SORTEX A serisi, Bühler’in kapsamlı tahıl 
uygulamaları için sınıfının en iyisini sunmasını sağlamıştır. 

Nicholas TROUNCE

tahILLarIn Optİk OLarak 
ayIkLanMasI

OptIcaLLy 
sOrtIng graIn

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

Product Manager - Ürün Yöneticisi
Bühler AG

"While optical sorters were used mainly for sorting seed, rice, pulses, fruits and vegetables in the 
past, Bühler now offers a new generation of machines for the optical sorting of grains with the 
sOrtEX a series. this also increases food safety in grain milling".

"geçmişte tohum, pirinç, bakliyat, meyve ve sebze ayıklamak için optik ayıklayıcılar kullanılırken, 
Bühler sOrtEX a serisi bu amaca yönelik yeni nesil bir makine sunuyor. Bu makine, tahıl değirmen-
ciliğinde gıda güvenliğini de artırıyor".
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GENİŞLETİLMİŞ UYGULAMA
Bühler’in yeni ayıklayıcısı, tahıl ayıklama için özel ola-

rak tasarlanmış ve yumuşak buğday, makarnalık buğ-
day, mısır, çavdar, yulaf, arpa, darı/sorgum, karabuğ-
day ve hatta son zamanlarda, soya fasulyesi, ayçiçeği 
ve altın darı ayıklama işlemleri için uygundur. Bu du-
rum, Bühler’in SORTEX A ayıklayıcısının tahıl işlemede 
neredeyse bütün bir alanı kapsadığını göstermektedir. 
Yeni, sofistike tespit yeteneği ve aydınlatma sistemleri 
ile son teknoloji, bütün uygulamalar için en iyi tahıl ayık-
lama çözümleri sunuyor.

GIDA GÜVENLİĞİ 
Hastalıklı veya kontamine taneler, gıda güvenliğini ve 

son ürünün kalitesini etkiler. Bühler’in optik ayıklayıcısı, 
mantar enfeksiyonu belirtileri (örneğin Fusarium) gös-
teren her türlü tahılı ayıklar ve DON veya vomitoksin 
gibi küf toksinlerinde (Mikotoksinler) önemli bir düşüş 
sağlar. Ayrıca, yabancı madde, yabancı tohum ve diğer 
tahıl türlerinin yanı sıra renksiz, hasarlı ve böceklerin 
zarar verdiği tahılları, yüksek bir güvenirlik derecesi ile 
ayıklar. Böylece, mamul ürünün mükemmel görüntüsü-
ne katkıda bulunur.

Yüksek hassasiyetli ret sistemi, iyi tahılın ayıklanmasını 
minimize eder. Bu durum, ikinci bir ayıklamanın birçok uy-
gulamada gereksiz olduğu anlamına gelir.

EXTENDED APPLICATION
The new sorter from Bühler is specifically designed 

for sorting grain and is suitable for sorting soft wheat, 
durum, maize, rye, oats, barley, millet/sorghum and 
buckwheat and even recently, also soy beans, sun-
flower and gold millet. This means that Bühler covers 
almost the entire range of applications in grain pro-
cessing with its SORTEX A sorter. The state-of-the-art 
technology with new, sophisticated detection and light-
ing systems provides the best possible grain sorting 
solution for all applications. 

FOOD SAFETY
Diseased or contaminated grains impact food safety 

and the quality of the end product. Bühler’s optical sort-
ers remove any grains which show signs of fungal infec-
tions (e.g. Fusarium) and lead to a significant reduction 
in mold toxins (mycotoxins) such as DON or vomitoxin. 
Furthermore, they remove discolored, damaged or in-
sect infested grains as well as foreign material, foreign 
seeds and other types of grain from the product with a 
high degree of reliability. They thus also contribute to an 
excellent appearance of the finished products.

The high-precision rejection system minimizes the 
separation of good grain, which means that a secondary 
sorting is superfluous in the majority of applications.

Bühler now offers a new generation of machines for the optical sorting of grains with the SORTEX A series.
Bühler, SORTEX A serisi ile tahılların optik ayıklanması için yeni nesil bir makine sunuyor.
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MÜŞTERİYE ÖZEL 
Tahıl ayıklamasında kullanılan SORTEX ürün gamı, 

modüler yapılıdır. Konfigürasyon bireysel olarak ger-
çekleşmekte ve ayıklanacak olan tahıl, proses gerek-
sinimler ve istenilen performansa bağlıdır. Farklı ver-
siyonlar, ret sistemlerinin yanı sıra oluk sayıları (1’den 
5’e kadar), kamera ekipmanı ve tespit yazılımından 
kaynaklanır. Tabii ki, her bir versiyonla çok çeşitli uygu-
lamalar yapmak mümkündür.

SORTEX A, oluk ve saat başı sekiz tona kadar un ayık-
lama performansına sahiptir. Bütün versiyonlarda LED ay-
dınlatma, üst düzey InGaAs teknolojisi, entegre ilerleme 
kontrolü ve ATEX sertifikasyon bulunmaktadır.

SORTEX ayıklama hattı için total paket, tüm ayıklama 
prosesinin optimal entegrasyonunu garanti eden giriş haz-
nelerini ve dalgalanma koruma cihazlarını da içermektedir.

SORTEX PROSORTX
Ocak 2016 tarihinden bu yana, bütün SORTEX A ma-

kineleri, yeni işletim sistemi SORTEX ProSortX ile birlikte 
tedarik edilmektedir. Bu patentli yazılım, kullanım kolaylığı 
ve sezgisel kullanımı olan yeni bir ara yüze sahiptir ve her 
zamankinden daha fazla yapılandırılabilir seçenekleri bu-
lunmaktadır. Yeni nesil işlemciler ve inovatif parmak ucu 
kontrollü TM dokunmatik ekran teknolojisi sayesinde SOR-
TEX ayıklama sisteminin kullanımı artık çok daha kolay.

Bühler ayrıca bütün SORTEX A ayıklayıcılarını güçlen-
dirmek için kullanılabilecek olan yazılım ve yeni bir ekran 
başta olmak üzere bir güçlendirme paketi de sunmaktadır. 

CUSTOMIZED
The SORTEX product range for use in grain sorting is 

modularly structured. Configuration is done individually 
and depends on the type of grain to be sorted, the pro-
cess requirements and the desired performance. The 
various versions differ by the number of chutes (1 to 
5), the camera equipment and the detection software 
as well as the rejection system. Of course, multiple ap-
plications are possible with each version. 

The SORTEX A has a sorting performance of up to eight 
tons of wheat per chute and hour. All versions have LED 
lighting, state-of-the-art InGaAs technology, integrated feed 
control and CE and ATEX certification in common.

The total package for the SORTEX sorting line also in-
cludes the inlet hoppers and the surge bins, which guar-
antee optimal integration into the entire sorting process. 

SORTEX PROSORTX
Since January 2016, all SORTEX A machines are now 

delivered with the new operating software SORTEX Pro-
SortX. This patented software has a new user interface 
that is simple and intuitive to use and has more configu-
rable options than ever before. Thanks to the latest gen-
eration of processors and the innovative fingertip control 
TM touchscreen technology, the SORTEX sorting system 
is even easier to use.

Bühler also offers a retrofit package including software 
and a new display screen that can be used to retrofit all 
SORTEX A sorters.

All SORTEX A machines are now delivered with the new operating software SORTEX ProSortX consisting of a new 
user interface that is simple and intuitive to use.

Bütün SORTEX A makineleri, kullanım kolaylığı ve sezgisel kullanım özellikleri olan yeni bir ara yüze sahip, yeni işletim 
sistemi yazılımı SORTEX ProSortX ile birlikte tedarik edilmektedir.
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"croatia mainly produces all types of wheat flour, 
but also flour of other cereals. capacity for mill-
ing of wheat is 1.2 million tons with 520 working 
days. recently we have increased investment in 
the milling industry, which is accompanied by 
new technologies and modern equipment. un-
fortunately one part of the mills still needs ad-
ditional investments in their facilities."

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

 "En önemlisi, kaliteye 
yatırım yapmak"

drazen MILOLOza, 
croatian Flour Millers association: 

"It is the most 
important to invest

in quality"
"hırvatistan tüm buğday unu çeşitlerini üretme-
nin yanında diğer tahılların unlarını da üretmek-
tedir. Buğday değirmenciliğinde kapasitemiz 520 
gün için 1,2 milyon tondur. son dönemde başta 
yeni teknolojiler ve modern ekipmanlar olmak 
üzere değirmencilik sektörüne yatırımlarımızı 
artırdık. ancak, bazı değirmenlerin tesisleri için 
hala yatırıma ihtiyacı var."

Bu ay Hırvatistan Ekonomi Odası Temsilcisi ve Hırva-
tistan Un Değirmencileri Derneği Genel Sekreteri Drazen 
Miloloza ile bir röportaj gerçekleştirdik. Yılda 25 bin ve 
140 bin ton arasında değişen kapasitesiyle 58 endüstriyel 
değirmene sahip olan Hırvatistan değirmencilik endüstrisi 
daha çok iç tüketimi karşılamak amacıyla üretim gerçek-

This month, we have interviewed Drazen Miloloza, 
Representative of the Croatian Chamber of Economy and 
the Secretary of Croatian Flour Millers Association. Hav-
ing 58 mills with capacities of 25.000-140.000 tonnes 
per year, Croatian milling industry mostly produces for 
domestic use. Stating that many of Croatian flour mills 
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leştiriyor. Hırvatistan’daki birçok değirmenin modernizas-
yon adına ciddi yatırımlar yaptığını belirten Miloloza; "Hır-
vatistan, Avrupa Birliği’ne katılarak ekmek ve unlu mamul 
pazarını genişletmiştir. Bu durum, ekmek ve unlu mamul-
lerin ithalat ve ihracatında bir büyüme sağlamıştır" diyor. 

Drazen Miloloza ile Hırvatistan değirmencilik endüstri-
sinin faaliyetleri, değirmen firmalarının yatırımları, Hırvatis-
tan’daki un üretim ve tüketim miktarı hakkında konuştuk.

Sayın Drazen Miloloza, Hırvatistan Un Değirmencile-
ri Derneği’nde Genel Sekreter olarak görev almanızın 
yanında, Hırvatistan Ekonomi Odası Temsilcisi olarak 
da görev yapıyorsunuz. Okuyucularımız için Hırvatis-
tan Ekonomi Odası hakkında biraz bilgi verebilir mi-
siniz? 

Hırvatistan Ekonomi Odası (CCE), Hırvatistan Cum-
huriyeti içinde iş yapan tüm tüzel kişiler için bağımsız 
bir meslek ve iş örgütüdür. 1852 yılında Hırvatistan 
ekonomik çıkarlarını temsil etmek amacıyla oda siste-
mine zorunlu kayıt olup geleneksel Avrupa standartla-
rında örgütlenmiştir. 80 bin aktif üyemiz mevcut. Hırvat 
iş topluluğunun çatı örgütü olan CCE, Hırvatistan’da ya 
da yurtdışında Hırvat şirketlerinin çıkarlarını temsil edi-
yor ve onları destekliyor. CCE, Zagreb’deki merkezinin 
yanı sıra, 20 il odası ile Brüksel ve Moskova’da ise 2 
temsilcilik ofisine sahiptir. 

CCE üyelerinin faaliyet ve çıkarları, profesyonel dernek-
ler aracılığıyla gerçekleşiyor. Her bir CCE üyesi, kendi iş 
kolunu ilgilendiren bir derneğe kayıtlıdır. CCE, ekonominin 

have invested significantly in the modernisation of their 
facilities, Miloloza also said: "By joining the European 
Union, Croatia has opened the market for bakery and 
flour products, which resulted in growth of both imports 
and exports of bakery and flour products."

We have talked with Drazen Miloloza about the activities 
of Croatian milling industry, investments of milling compa-
nies, flour production and consumption amount of Croatia.

Mr. Drazen Miloloza, we know that you are one 
of the representatives of the Croatian Chamber of 
Economy and the secretary of Croatian Flour Mill-
ers Association. Could you give us some information 
about The Croatian Chamber of Economy?

The Croatian Chamber of Economy (CCE) is an inde-
pendent professional and business organisation for all 
legal entities engaging in business within the Republic 
of Croatia. It was established in 1852, organised along 
European tradition lines as an institution which repre-
sents Croatian economic interests and on the so-called 
continental chamber system, with compulsory member-
ship. We have more than 80,000 active members. As the 
umbrella institution of the Croatian business community, 
CCE represents and promotes Croatian companies’ in-
terests in Croatia and abroad. CCE consists, apart from 
the Headquarters in Zagreb, of 20 county chambers and 
2 representative offices in Brussels and Moscow.

The activities and interests of CCE Members are carried 
out through professional associations. Each CEE Member 
belongs to an association 
related to the registered ac-
tivity or the affiliation, which 
bind activities. Functionally, 
the CEE consists of 9 de-
partments dealing with the 
respective branch of the 
economy, and it includes 
56 professional associa-
tions and 33 affiliations. 
Apart from this, Permanent 
Arbitration Court, Concili-
ation Centre, and Court of 
Honour are also established 
within the CCE.

Millers are organized 
within Agriculture, Food 
Industry and Forestry De-
partment. Activities of the 
Department include incen-
tives and proposals relat-
ing to legislation and busi-
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ilgili alanları ile uğraşan 9 departman ve 56 profesyonel 
dernek ve ayrıca 33 bağlı birimden oluşuyor. Bunların yanı 
sıra, CCE bünyesinde Daimi Tahkim Mahkemesi, Uzlaş-
ma Merkezi ve Onur Mahkemeleri de kurulmuştur. 

Değirmenciler, Tarım, Gıda, Sanayi ve Orman Bakanlığı 
bünyesinde örgütlenmişlerdir. Bakanlık faaliyetleri arasında 
mevzuat ve iş koşullarına ilişkin teşvik ve öneriler için özel 
yasaların hazırlanması ve spesifik gereksinimlerin belirlen-
mesi, AB projelerine katılım, sektör bünyesindeki mevcut 
ekonomik trendlerin analizi, yurtiçinde ve yurtdışındaki sek-
törel gelişmelerin takibi, mevcut ve gelişimsel zorluklar için 
çözüm yollarının önerilmesi ve ilgili bakanlıklardaki uzman 
ekiplere katılım bulunmaktadır. Fuarlarda ticaret misyonları 
ve ortak katılım ve tanıtım broşürlerinin hazırlanması işleri 
de bakanlık tarafından gerçekleştirilir. Bizler, ICC, Euroc-
hambres, Avrupa Un Değirmenciliği Derneği, AEBIOM (Av-
rupa Biyokütle Örgütü) gibi derneklere ve örgütlere üyeyiz. 

Hırvatistan un değirmenciliği endüstrisi hakkında 
bilgi verebilir misiniz? Değirmen sayısı, değirmen ka-
pasiteleri, teknoloji kullanım düzeyi ve üretilen ürün 
grupları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

11 tanesi yıllık 25-140 bin ton kapasiteye sahip 58 tane 
değirmenimiz var. Toplam un üretimi 500 bin tondur. Hır-
vatistan tüm buğday unu çeşitlerini üretmenin yanında 
diğer tahılların unlarını da üretmektedir. Buğday değir-
menciliği kapasitesi 520 gün için 1,2 milyon tondur. De-
ğirmenlerimizden birçoğu, tesislerinin modernleşmesi için 
önemli yatırımlar gerçekleştirmişlerdir.

ness conditions, particularly when it comes to the drafting 
of special laws and defining specific requirements for an 
activity; participation in EU projects; analyses of current 
economic trends within a sector and sectoral monitor-
ing home and abroad; proposing solutions to current and 
development challenges; participation in expert teams of 
competent ministries. Trade missions and joint participa-
tion at fairs and production of promotional brochures are 
also arranged by the Department. We are members of 
ICC, Eurochambres, European Flour Milling Association, 
AEBIOM (European Biomass Association) etc.

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

We have 58 mills, 11 of which with capacities of 25.000-
140.000 tonnes per year. Total flour production is 500.000 
tonnes. Croatia mainly produces all types of wheat flour, but 
also flour of other cereals. Capacity for milling of wheat is 1.2 
million tons with 520 working days. Many of our mills have 
invested significantly in the modernisation of their facilities.

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

Recently we have increased investment in the milling 
industry, which is accompanied by new technologies and 
modern equipment. Unfortunately one part of the mills 
still needs additional investments in their facilities.



December • Aralık 2016 93

ıntervıew • röportaj

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Değirmencilik şirketlerinin yeni teknolojilere bakışı 
nasıl? Son dönemde değirmencilik sektöründe tek-
noloji yatırımlarında bir artış söz konusu mu?

Son dönemde başta yeni teknolojiler ve modern ekip-
manlar olmak üzere değirmencilik sektörüne yatırımları-
mızı artırdık. Ancak, bazı değirmenlerin tesisleri için yatı-
rıma ihtiyacı var.

Hırvatistan’da bulunan değirmenlerin tümü iç tü-
ketime yönelik mi üretim gerçekleştiriyor? Ülkenizde 
ihracat için değirmencilik faaliyetleri var mı?

Hırvatistan’ın üretimi genel olarak iç tüketime yöneliktir 
(yüzde 98). Yaklaşık 17 bin ton unu genellikle komşu ül-
kelere (Bosna Hersek, Slovenya ve Macaristan) satıyoruz. 

Ülkenizdeki hammadde seviyesi ne durumda? De-
ğirmenlerinizde işlenen hammaddelerin ne kadarı ül-
kenizde üretilmekte ve ne kadarı ithal edilmektedir? 
İthalat için hangi ülkeleri tercih ediyorsunuz?

Hammaddenin yaklaşık olarak yüzde 98’i Hırvatistan’da 
üretilmektedir. Buğday üretimi yıllık bazda 150 bin ile 180 
bin hektar arasındaki bir alanda 600 bin ile 900 bin ton 
arasındadır. Bu da ülkemizin ihtiyaçları için yeterli bir oran-
dır. Kalite çoğu zaman tatmin edici bir düzeyde olmasına 
rağmen, başta ekmek ve bazı gıda ürünleri (bebek ma-
ması) olmak üzere bazı sektörlerde iyileştirmeler gerek-
mektedir. 15 bin ton olan un ithalatı genelde Avusturya, 
Almanya ve Macaristan’dan gerçekleşmektedir. 

Hırvatistan’ın un tüketim miktarı ve tüketim kültürü 
hakkında bizlere biraz bilgi verebilir misiniz? Örne-
ğin, un hangi ürünler için kullanılmakta ve nasıl tü-
ketilmektedir? Unlu mamul tüketiminde tüketicilerin 
tercihleri nelerdir?

Un tüketimi kişi başı 101 kilogramdır. Ekmek ve unlu ma-
mul tüketimi yaklaşık olarak 70 kilogramdır ve genelde be-
yaz ekmek ve hamur işleri (İtalyan tarzı ekmek) tercih edilir. 
Ancak, tüm ekmek ve unlu mamul çeşitlerini tüketiriz. Un, 
genellikle ekmek endüstrisinde ve evlerde kullanılır.

Hem değirmencilik endüstrisi hem de tüketim mik-
tarı ve ülkenizdeki tercihler bakımından ülkenizin gele-
cekteki gelişimi hakkında neler düşünüyorsunuz? En-
düstriyle ilgili olarak gelecek beklentileriniz nelerdir?

Hırvatistan, Avrupa Birliği’ne katılarak ekmek ve unlu 
mamul pazarını genişletmiştir. Bu durum, ekmek ve unlu 
mamullerin ithalat ve ihracatında bir büyüme sağlamıştır. 
Şu anda Hırvatistan, AB’den kırsal gelişim ve sübvansi-
yon desteği almaktadır. Bu yardımlar, birincil sanayi ve 
hammadde gelişimi açısından büyük bir önem taşır.

Hırvatistan, tahıl üretimi için uygun bir ülkedir; bundan 
dolayı, gelecekte de üretimin yeterli olacağını düşünüyoruz. 
Ayrıca son yıllarda turizm alanındaki iyi sonuçlar bizi umut-

Do all of the mills in Croatia realize their production 
completely for the domestic consumption? Are there 
any export activities of the mills in your country?

The majority of Croatian production is intended for the 
domestic market (98%). We export about 17.000 tons, 
mainly in neighbouring countries such as Bosnia and 
Herzegovina, Slovenia, and Hungary.

What is the level of raw material in your country? 
How much of the raw material processed in the mills is 
produced in your country, and how much of it import-
ed? Which countries do you prefer for the imports?

Almost 98% of raw material is produced in Croatia. 
Wheat production is from 600 to 900.000 tonnes per 
year, on 150 to 180.000 hectares, which is more than 
sufficient for the country’s needs. The quality is mostly 
satisfactory, but not with all the parameters such as the 
level of proteins, so we need improvers in some sectors, 
particular for the bakery and some food products (baby 
food). We import flour mostly from Austria, Germany and 
Hungary, in the amount of 15.000 tonnes.

Could you please give us some information about 
the flour consumption amount and consumption cul-
ture of Croatia? For instance; for which food prod-
ucts the flour is used and how is it consumed? What 
are the preferences of your consumers in bakery 
products consumption?

Flour consumption is 101 kg per capita, consumption 
of bread and bakery products around 70 kg per capita, 
mainly white bread and pastry (Italian type of bread), but 
we use all kinds of bread and pastry, rolls etc. Flour is 
mainly used in the baking industry, and in the household.

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 
preferences of your country? What are your future 
expectations about your industry?

By joining the European Union, Croatia has opened the 
market for bakery and flour products, which resulted in 
growth of both imports and exports of bakery and flour 
products.Croatia now has on disposition funds for sub-
sidies and rural development from the EU, which is very 
important for the development of primary industry and 
raw materials. 

Croatia is suitable for the production of grain, therefore we 
expect sufficient production in the future, we are also encour-
aged by good results in tourism in recent seasons and we 
expect a stable consumption of bakery and flour products.

What do you think about your position when you 
compare your country to other European countries in 
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landırıyor. Ekmek ve unlu 
mamullerin tüketiminde 
stabil bir gelişim beklen-
tisi içerisindeyiz.

Ülkenizi, değirmen-
cilik bakımından diğer 
Avrupa ülkeleri ile kı-
yasladığınızda pozis-
yonunuzu nasıl görü-
yorsunuz? Ülkenizin 
gelecekte dünya çapın-
daki bu pozisyonunu 
güçlendirmek için nele-
ri hedefliyorsunuz?

Tahıl, un üretimi ve Hırvat ekmek endüstrisinin kalite 
seviyesinden gayet memnunuz. Ürünlerimizin rekabet-
çi olabilmesi ve iç tüketimi sürdürmek için ürünlerimizin 
kalitesini geliştirmek için sürekli olarak çalışmak ve yeni 
teknolojiler kullanmak zorundayız.

Bir dernek olarak, şu anda gerçekleştirdiğiniz ya da 
gelecekte gerçekleştirilecek olan herhangi bir proje-
niz var mı?

Ekonomi Odası olarak, tarım ve gıda endüstrisindeki 
sektör temsilcileri ile birlikte gerçekleştirmekte olduğu-
muz bir dizi yerel ve AB projemiz var. Uluslararası fuarlar-
da (Iba Münih, Südback Stuttgart vs,) Hırvat ekmek en-
düstrisinin desteklenmesine aktif olarak katılıyoruz. Hırvat 
derneklerinin çalışmaları sayesinde, değirmencilerimize 
danışmanlık hizmetleri sunuyor ve Avrupa Un Değirmen-
ciliği Derneği’nden yararlı bilgiler sağlıyoruz.

Son olarak, derneğiniz ve ülkenizdeki un değirmen-
ciliği hakkında eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?

Hırvat ürünlerinin artan kalitesinden oldukça memnunuz; 
gelecekte tahıl, un ve unlu mamullerin üretiminde stabil 
bir gelişme bekliyoruz. Özellikle, ürün rekabetini sağlamak 
için ürünlerimizin kalitesine yatırım yapmak çok önemlidir. 
Böylece, danışmanlık ve pazarlama faaliyetlerinde üretici-
lerimiz ve üyelerimiz için destek sağlamaya devam edece-
ğiz. Politika yapıcıları (Tarım Bakanlığı, Avrupa Komisyonu) 
nezdinde üreticilerimizin çıkarlarını korumak çok önemlidir. 
Derneğimiz son dönemde tahıl ve tahıl ürünleri hususunda 
yeni kuralların oluşturulmasında önemli bir rol oynamış-
tır. Kurallar, son kullanıcı için piyasaya çıkan tahıl ve tahıl 
ürünleri için genel kalite standartlarını belirler. Ayrıca, Hır-
vatistan Cumhuriyeti’nde aşırı tuz alımının azaltılmasına 
yönelik 2015-2019 Stratejik Plan çerçevesinde benimse-
nen ekmekte maksimum tuz oranı ihtiyacını ortaya koyar. 
Hırvatistan, aşırı tuz tüketimi konusunun önemini benimse-
yen ülkelere katılmış ve Dünya Sağlık Örgütü ile Birleşmiş 
Milletler’in 2025 yılına kadar tuz alımını yüzde 30 oranında 
düşürme hedefini benimsemiştir.

terms of milling? What 
do you aim in order to 
strengthen the posi-
tion of your industry 
throughout the world 
in the future?

We are satisfied with 
the level of cereal pro-
duction, the produc-
tion of flour and qual-
ity of Croatian baking 
industry. We need to 
continually work on de-
veloping the quality of 
products and we need 
to use new technologies, in order to maintain the competi-
tiveness of products and maintain domestic production.

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 CCE, we have a number of domestic and EU proj-
ects that we carry out with sectors in agriculture and 
food industry. We are actively involved in the promotion 
of Croatian bakery industry at international fairs (Iba Mu-
nich, Sudback Stuttgart etc.). Through the work of the 
Croatian association we are also helping our millers with 
our advisory services and we provide them useful infor-
mation from the European Flour Milling association.

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

We are very content regarding the increasing quality 
of Croatian products; we expect a stable production 
of grain, flour and bakery products in the future. In 
particular, it is the most important to invest in quality 
of the products in order to achieve competitiveness; 
so we will support our producers and members in ad-
visory and marketing activities. It is particularly impor-
tant to represent the interests of our producers before 
policy makers (Ministry of Agriculture, European Com-
mission). Recently our organisation had a significant 
role in the development of new rules on cereals and 
cereal products. The Rules lay down the general qual-
ity standards for cereals and cereal products that are 
placed on the market intended for the end user. The 
Rules also lay down requirements for the maximum 
salt content of bread, which were adopted under the 
2015-2019 Strategic Plan for reducing excessive salt 
intake in the Republic of Croatia. Croatia has joined 
the countries that have recognised the importance of 
the excessive salt intake issue and adopted the World 
Health Organization and United Nations target to re-
duce salt intake by 30 % by 2025.
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Dünya arpa Pazarı

2013/14 sezonunda 144,2 milyon ton olan dünya arpa üretimi, 2014/15 sezonunda 141,8 milyon tona 
gerilemiş, 2015/16 sezonunda ise 148,7 milyon tona yükselmiştir. dünya arpa tüketiminde, en büyük 
pay üretimde olduğu gibi avrupa Birliği ülkelerine aittir. avrupa Birliği, 2012/13 ve 2015/16 sezonları 
arasında 51 ve 53 milyon ton arasında arpa tüketimi gerçekleştirmiştir. son üç sezonda dünya ticare-
tine konu olan arpa miktarı ise 22 ile 29,2 milyon ton arasında seyretmiştir.

Barley production in the world was 144,2 million tons in 2013/14 season and this amount has de-
creased to 141,8 million tons in 2014/15 season. the greatest share of world barley consumption, 
as in its production, belongs to European union countries. European union has consumed around 
51-53 million tons of barley between 2012/13 and 2015/16 seasons. the amount or barley subject 
to world trade within the last three seasons was between 22 and 29,2 million tons.

BarlEy MarkET 
in ThE WorlD
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Barley was consumed as an important food source by 
millions of people since the Neolithic period, but today it 
is mostly used as animal fodder and for beer production. 
In 1980s, its nutritive value was understood in Europe 
and America, so it had appeared in food sector again. 
But, the importance of barley for food did not change 
for some cultures in Asia and North Africa since the first 
ages. Also, in Polar Regions and in mountainous areas 
where wheat cannot be cultivated, barley is produced 
and used as a food product. Today, 65 percent of world-
wide barley production is used as animal fodder, 33 per-
cent for malt beer, whiskey and biodiesel production and 
2 percent is used in food industry. In Turkey, 90 percent 
of the consumption is as fodder, while the remaining part 
is used in beer and food industry. The amount used in 
food industry is very low, as the amount used for beer 
industry gradually increases.

Arpa neolitik dönemden itibaren milyonlarca insan tara-
fından önemli bir besin kaynağı olarak tüketilmiş olsa da, 
bugün daha çok hayvan yemi ve bira yapımında kullanıl-
maktadır. 1980’lerde Avrupa ve Amerika’da besin değerinin 
anlaşılmasıyla gıda sektörüne yeniden girmiştir. Ancak, Asya 
ve Kuzey Afrika’daki bazı kültürlerde arpanın gıda sektörün-
deki yeri eski çağlardan beri değişmemiştir. Bunun yanı sıra 
buğdayın ekilemediği kutup bölgelerinde ve yüksek dağlık 
bölgelerde arpa ekilerek besin maddesi olarak kullanılmak-
tadır. Bugün dünyada ekimi yapılan arpanın yüzde 65’i hay-
van yemi olarak, yüzde 33’ü maltlık olarak bira ve viski yapı-
mı ile biyodizel üretiminde, yüzde 2’si de insan besini olarak 
gıda endüstrisinde kullanılmaktadır. Türkiye’de ise tüketimin 
yüzde 90’ı hayvan yemi olarak, kalan kısmı maltlık olarak 
bira sanayinde ve gıda endüstrisinde kullanılmaktadır. Gıda 
endüstrisinde kullanılan oran çok düşük olup, bira sanayin-
de kullanılan oran her geçen yıl artmaktadır.
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BARLEY PRODUCTION IN THE WORLD 
AND MAJOR PRODUCERS 
According to the data of United States Department of Ag-

riculture Foreign Agriculture Service (USDA FAS) that was 
published in September, barley production that was 128,7 
million tons in 2012/2013 in the world, has reached 144,2 
million tons in 2013/14 season with record rise. Barley pro-
duction that is dropped 141,8 million tons in 2014/15 sea-
son, has risen 148,7 million tons by increasing again. On the 
report, USDA has made a prediction of 143,7 million tons of 
barley production for 2016/17 season. 

According to USDA data, European Union countries 
take the lead in world barley production for 2015/16 sea-
son with 61,5 million tons. It is assumed that the bar-
ley production of European Union countries will drop in 
2016/17 season and be realized as 60 million tons. The 
biggest producer as a single country is Russia. Russia 
has produced 17 million tons of barley in 2015/16 sea-
son and it is predicted that this amount will be 18 million 
tons for 2016/17 season. Ukraine follows Russia with 
8,7 million tons in 2015/16 season. It is assumed that 
the barley production will rise in Ukraine, on the contrary 
in European Union and in Russia, for 2016/17 season 
(9,7 million tons). Australia has the 4th place, following 

DÜNYA ARPA ÜRETİMİ VE 
BAŞLICA ÜRETİCİ ÜLKELER
ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi'nin (USDA FAS) 

Ekim ayında yayınladığı raporda, dünya genelinde arpa üre-
timine bakıldığında, 2012/13 sezonunda 128,7 milyon ton 
olan arpa üretimi 2013/14 sezonunda 15,5 milyon tonluk 
rekor bir artışla 144,2 milyon tona ulaştığı görülmektedir. 
2014/15 sezonunda ise 141,8 milyon tona gerileyen arpa 
üretimi 2015/16 sezonunda yeniden yükselerek 148,7 mil-
yon tona çıkmıştır. Raporda 2016/17 sezonunda dünya arpa 
üretimi için 143,7 milyon tonluk bir öngörüde bulunuluyor. 

USDA verilerine göre, 2015/16 sezonunda dünya arpa 
üretiminde ilk sırayı 61,5 milyon tonla Avrupa Birliği ülke-
leri almaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinin arpa üretiminin 
2016/17 sezonunda bir miktar gerileyeceği ve 60 milyon 
ton civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir. Tek ülke 
bazında en büyük üretici ise Rusya’dır. 2015/16 sezonun-
da 17 milyon tonluk arpa üretimi gerçekleştiren Rusya’nın, 
2016/17 sezonunda 18 milyon ton üretim gerçekleştirece-
ği öngörülmektedir. Rusya’yı 2015/16 sezonunda 8,7 mil-
yon tonla Ukrayna takip etmektedir. AB ve Rusya’nın aksi-
ne Ukrayna’da 2016/17 sezonunda arpa üretim miktarının 
artması (9,7 milyon ton) tahmin edilmektedir. Ukrayna’nın 
ardından 4. sırada alan Avustralya’da ise 2015/16 se-
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Ukraine. Australia has produced 8,5 million tons of barley 
in 2015/16 season, and it is assumed that this amount 
will increase to 9,9 million tons in 2016/17 season, there-
by the country will have the second place as a single 
country in world barley production. Canada (8,2 million 
tons) and Turkey (7,4 million tons) follow these countries. 
USA has the eighth place in world barley production with 
4,6 million tons of production. But, the USDA data on the 
barley production in Turkey do not match with the data 
provided by Turkish Statistical Institute. There is a differ-
ence between the TUIK and USDA data.

WORLD BARLEY CONSUMPTION AND 
MAJOR CONSUMER COUNTRIES
When we consider the barley consumption worldwide, 

we see that world consumption was always a little bit more 
than the production, except for 2013/14 and 2015/16 
seasons. According to USDA data, the global barley con-
sumption was 147,5 million tons in 2015/16 season. But it 
is predicted that the total consumption will realized 146,7 
million tons with a little decrease in 2016/17 season. 

According to USDA data, the highest rate of barley con-
sumption, as in its production, belongs to European Union 
countries. European Union has consumed 51-53 tons 

zonunda 8,5 milyon ton arpa üretimi gerçekleştirilirken 
2016/17 sezonunda 9,9 milyon tonluk arpa üretimine ula-
şacağı ve dünya üretiminde tek ülke bazında ikinci sıraya 
yerleşeceği öngörülmektedir. Bu ülkeleri 8,2 milyon tonla 
Kanada ve 7,4 milyon tonla Türkiye takip etmektedir. ABD 
ise 4,6 milyon tonluk üretimleriyle dünya üretiminde 8. sı-
rada yer almaktadırlar. Ancak Türkiye’deki arpa üretimine 
ilişkin USDA verileri, Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle 
tamamen örtüşmemektedir. TÜİK verileri ile USDA verileri 
arasında bir miktar farklılık söz konusudur.

DÜNYA ARPA TÜKETİMİ VE 
BAŞLICA TÜKETİCİ ÜLKELER 
Dünya genelinde arpa tüketimine bakıldığında, 2013/14 

ve 2015/16 sezonları hariç, son yıllarda toplam dünya tüke-
timinin, üretimin bir miktar üstünde seyrettiği gözlenmekte-
dir. ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA) veri-
lerine göre, 2015/16 sezonunda dünya arpa tüketimi 147,5 
milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2016/17 sezonunda ise 
tüketimin bir önceki sezona göre çok az bir düşüşle 146,2 
milyon ton civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir. 

USDA verilerine göre; üretimde olduğu gibi dünya arpa 
tüketiminde de en büyük pay Avrupa Birliği ülkelerine aittir. 
Avrupa Birliği 2012/13 ve 2015/16 sezonları arasında 51 ve 
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of barley between 2012/13 and 2015/16 seasons. Rus-
sia continues to take the lead as single country in world 
barley consumption. Russia’s barley consumption rate for 
2015/16 season is 13,6 million tons. In the same season, 
Saudi Arabia (10,2 million tons), China (8,2 million tons), 
Canada (6,95 million tons) and Turkey (6,90 million tons) 
are continued Russia. It is assumed that barley consump-
tion of EU, Russia and Saudi Arabia will increase and bar-
ley consumption of China will decrease in 2016/17 sea-
son; as the greatest decrease in consumption will be for 
Turkey with 1,4 million tons.

BARLEY TRADE IN WORLD
According to USDA data, world barley trade was 22,1 mil-

lion tons in 2012/13 season, and it reached to 23,8 million 
tons in 2013/14, then 30 million tons in 2014/15 and finally 
it is decreased to 28,7 million tons in 2015/16 season. The 
assumption of USDA for 2016/17 season is 27,8 million tons.

According to USDA data, 10,1 million tons of total 
world barley trade (29,2 million tons) in 2015/16 season 
was done by European Union countries. Australia has 
the second place with 5,2 million tons. Ukraine has fol-
lowed with 4,6 million tons after Australia. In the same 
season, Russia (3,7 million tons), Argentina (2,8 mil-
lion tons) and Canada (1,1 million tons) are followed. It 
is assumed that the export amounts of EU, Argentina 
and Kazakistan will drop as the amounts of Australia, 
Ukraine and Russia will increase for 2016/17 season.

Saudi Arabia has long been in the first place for world 
barley import. China has imported between 2,1-4,8 mil-

53 milyon ton arasında arpa tüketimi gerçekleştirmiştir. Ancak 
tek ülke bazında Rusya, dünya arpa tüketiminde ilk sırada 
yer almaya devam etmektedir. Rusya’nın 2015/16 sezonun-
daki arpa tüketim oranı 13,6 milyon tondur. Aynı sezonda 
Rusya’yı 10,2 milyon tonla Suudi Arabistan, 8,2 milyon tonla 
Çin, 6,95 milyon tonla Kanada ve 6,90 milyon tonla Türkiye 
takip etmektedir. 2016/17 sezonunda AB, Rusya ve Suudi 
Arabistan’ın arpa tüketiminin bir miktar artacağı ve Çin’deki 
tüketimin ise gerileyeceği öngörülürken, tüketimde en büyük 
düşüşün 1,4 milyon tonla Türkiye’de gerçekleşeceği öngö-
rülmektedir.

DÜNYA ARPA TİCARETİ 
USDA verilerine göre 2012/13 sezonunda 22,1 milyon 

ton olan dünya arpa ticareti, 2013/14 sezonunda 23,8 mil-
yon tona; 2014/15 sezonunda 30 milyon tona; 2015/16 se-
zonunda ise 28,7 milyon tona ulaşmıştır. USDA’nın 2016/17 
için öngördüğü ticaret miktarı ise 27,8 milyon tondur.

USDA verilerine göre; 2015/16 sezonunda 28,7 milyon 
ton olan dünya arpa ihracatının 10,1 milyon tonunu Avru-
pa Birliği ülkeleri tek başına gerçekleştirmiştir. AB ülkelerini 
5,2 milyon tonla Avustralya takip etmektedir. Ukrayna ise 
4,6 milyon tonluk ihracat miktarıyla Avustralya’nın hemen 
ardından gelmektedir. Aynı sezon Ukrayna’yı 3,7 milyon 
tonla Rusya; 2,8 milyon tonla Arjantin ve 1,1 milyon tonla 
Kanada takip etmektedir. 2016/17 sezonunda AB, Arjantin 
ve Kazakistan’ın arpa ihracat miktarlarının düşeceği, Avust-
ralya ve Rusya’nın ihracatının ise artacağı öngörülmektedir.

Dünya arpa ithalatında ise Suudi Arabistan uzun süredir 
ilk sırada yer almaktadır. 2012/13 ve 2013/14 sezonları ara-
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lion tons of barley between 2012/13 and 2013/14 sea-
sons; and this amount has increased to 9,8 million tons in 
2014/15 season, placing the country on the first place in 
world barley import. But, then China has decrease second 
place with 3,6 million tons in 2015/16 season. Saudi Ara-
bia that has decreased in 2014/15 season, has increase 
amount of import by 9 million tons. This amount has risen 
to 10,7 million tons in 2015/16 season. It is placed on the 
first place again. Saudi Arabia is followed by Iran (1,9 mil-
lion tons), Japan (1,1 million tons), Libya (1 million tons) 
and Algeria (900 thousand tons). It is assumed that Saudi 
Arabia, China, Iran's barley import will decrease a little 
in 2016/17 season. But, it will remain at the first place in 
world barley import. The assumptions for other countries 
are almost at the same level with 2015/16 season.

BARLEY PRODUCTION IN TURKEY
Barley can be produced almost in all regions of Turkey 

and it has the second place after wheat in terms of cul-

sında 2,1 ve 4,8 milyon ton arasında arpa ithalatı yapan Çin, 
2014/15 sezonunda büyük bir artışla 9,8 milyon ton arpa 
ithal etmiş. Fakat 2015/16 sezonunda yaşanan yaklaşık 3,6 
milyon tonluk düşüş nedeniyle Suudi Arabistan’ın gerisinde 
kalarak dünya sıralamasında 2. sıraya gerilemiştir. 2014/15 
sezonunda Çin’in arkasında kalıp ikinci sıraya gerileyen Su-
udi Arabistan, ithalat miktarını 9 milyon tona ve 2015/16 se-
zonunda ise bu miktarı 10,7 milyon tona çıkararak ilk sıraya 
yerleşmiştir. Dünya arpa ithalatında Çin’i 1,9 milyon tonluk 
ithalatla İran; 1,1 milyon tonluk ithalatla Japonya; 1 milyon 
ton ithalatla Libya; 900 bin tonluk ithalatla Cezayir takip 
etmektedir. 2016/17 sezonunda Suudi Arabistan, Çin ve 
İran'ın arpa ithalatının çok az gerileyeceği ancak dünya arpa 
ithalatında aynı sıralarda kalmaya devam edecekleri öngö-
rülmektedir. Diğer ülkeler için yapılan öngörüler, 2015/16 
sezonuyla hemen hemen aynı seviyelerdedir.

TÜRKİYE’DE ARPA ÜRETİMİ 
Arpa Türkiye’nin neredeyse her bölgesinde üretilebil-
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tivated area and production. Barley is produced in all re-
gions of Turkey; but the Central Anatolian region (Konya, 
Eskisehir, Ankara and Kirsehir) and Southeastern Anatolia 
(Sanliurfa, Diyarbakir and Mardin) are the two important 
regions for barley production.

There is a fluctuation in the cultivated area, produc-
tion and productivity of barley in Turkey. Highest rate of 
production was in 2006 between the years 2004-2014. 
The highest cultivated area between the same years was 
reached in 2005 and the highest productivity rate was in 
2013.

According to Turkish Statistical Institute (TUIK) data, 
Turkey has cultivated barley in 36 million decare of 
area in 2004, with 9 million tons of production. The 
cultivated area has reached to its highest level for the 
last 10 years in 2005 by 36,5 million decares, and the 
production has risen to 9,5 million tons. In 2006 the 
production has increased even more. But, in the fol-
lowing years, both the production and the cultivated 
area have decreased. Turkey had 27,2 million decares 
of barley cultivation in 2013 with 7,9 million tons of 
production. In 2015, it can be seen that Turkey has 
produced 8 million tons of barley on 27,8 million dec-
ares of cultivated land. The productivity in the same 
year is 287 kg per decare.

The reason of low rate of productivity of barley in Tur-

mektedir; öyle ki tarla ürünleri içinde ekiliş alanı ve üre-
tim açısından buğdaydan sonra ikinci sırada gelmektedir. 
Arpa, Türkiye’nin tüm bölgelerinde yetiştirilmekle birlikte 
özellikle Konya, Eskişehir, Ankara ve Kırşehir başta olmak 
üzere Orta Anadolu Bölgesi ile Şanlıurfa, Diyarbakır ve 
Mardin başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 
arpa yetiştiriciliği konusunda önemli iki bölgedir.

Türkiye’de arpanın ekim alanı, üretimi ve verimi yıllar iti-
bariyle dalgalanma göstermektedir. 2005 ve 2015 yılları 
arasında en yüksek üretim 2006’da gerçekleşmiştir. Aynı 
yıllar arasında en yüksek ekim alanına 2005’te, en yüksek 
verim oranına ise 2013’te ulaşılmıştır. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2004 yı-
lında 36 milyon dekarlık alanda arpa ekimi yapan Türkiye, 
9 milyon tonluk üretim gerçekleştirmiştir. Ekim alanı 2005 
yılında son 10 yılın en yüksek seviyesi olan 36,5 milyon 
dekara ulaşmış, üretim de aynı dönemde 9,5 milyon tona 
çıkmıştır. 2006 yılında üretim 51 bin ton artarak son 10 
yılın en yüksek noktasına ulaşmıştır. Ancak sonraki yıllarda 
ekim alanı da, üretim miktarı da düşüş göstermiştir. Tür-
kiye, 2013 yılında 27,2 milyon dekarlık alanda arpa ekimi 
yapmış ve 7,9 milyon tonluk üretim miktarında kalmıştır. 
2015 yılında ise Türkiye’nin 27,8 milyon dekarlık alanda, 8 
milyon tonluk üretim gerçekleştirdiği görülmektedir. Aynı yıl 
elde edilen verim ise dekar başına 287kg’dır. 

Türkiye’de arpadan elde edilen verimin üretimin kuru ko-
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key is the dry production conditions. The productivity rate 
rises and drops depending on climate. The productivity 
rate in recent years has increased to almost 250 kg. per 
decare; but the cultivated area has dropped, causing 
lower production rates.

Turkey consumes almost all of its barley production. In 
Turkey, 90 percent of the consumption is as fodder, while 
the remaining part is used in beer and food industry. The 
amount used in food industry is very low, as the amount 
used for beer industry gradually increases.

BARLEY TRADE IN TURKEY
According to the data of TUIK, highest amount of bar-

ley export in Turkey between the years 2005-2015 was in 
2010 with 500 thousand tons. The value of this export is 
74,8 million dollars. There are fluctuations in barley tarde 
of Turkey. Turkey has exported only 3.221 tons of barley 
in 2011, and this amount has increased to 100 thousand 
tons in 2012, and decreased to 110 tons in 2013. The 
amount of exported barley in 2015 is 134 tons. The value 
of this amount is 55 thousand dollars.

The barley import of Turkey was 256,811 tons in 2013 
and this amount has increased to 675,993 tons in the 
following season. Between 2005 and 2012, the import 
amount was above 100 thousand tons only in 2008 (253 
thousand tons), but remained below 100 thousand tons 
in the rest. But, import amount is risen by 2013 and 
reached 675 thousand tons with a new record in 2014. 
Amount is decreased 199,5 thousand tons in 2015.
When we examine the barley import of Turkey on a val-
ue-based level, it is seen that the highest import amount 
was reached in 2014 by 164 million dollars. 

şullarda yapılması nedeniyle düşüktür. İklime bağlı olarak 
verimde artışlar, düşüşler meydana gelmektedir. Son yıllar-
da verimde artış yaşanmasına ve verim miktarı 250 kg sevi-
yesine ulaşmasına rağmen, ekim alanın daralması, üretimin 
önceki yıllara kıyasla düşük kalmasına neden olmaktadır.

Türkiye, arpa üretiminin tamamına yakınını iç tüketim-
de değerlendirmektedir. Türkiye’de arpa üretiminin yüzde 
90’ı hayvan yemi olarak, kalan kısmı maltlık olarak bira ve 
gıda sanayinde kullanılmaktadır. Gıda sanayinde kullanı-
lan oran çok düşük olup, bira sanayinde kullanılan oran 
her geçen yıl artmaktadır.

TÜRKİYE’DE ARPA TİCARETİ 
TÜİK’in verilerine göre, Türkiye 2005 ve 2015 yılları ara-

sında en yüksek arpa ihracatını 500 bin tonla 2010 yılında 
gerçekleştirmiştir. Bu ihracat miktarının değer karşılığı ise 
74,8 milyon dolardır. Türkiye’nin arpa ihracatında dalga-
lanmalar görülmektedir. 2011 yılında 3 bin 221 ton arpa 
ihraç eden Türkiye, 2012 yılında bu miktarı 100 bin tona 
çıkarmış; 2013 yılında ise 110 tona düşürmüştür. 2015 
yılında gerçekleştirilen ihracat miktarı ise 134 tondur. Bu 
ihracat miktarının değer karşılığı ise 55 bin dolardır. 

Türkiye’nin arpa ithalatına bakıldığında; 2013 yılında 256 
bin 811 ton olan arpa ithalatının, bir sonraki sezon artış 
göstererek 675 bin 993 tona ulaştığı görülmektedir. İthalat, 
2005 ve 2012 yılları arasında, sadece 2008 yılında 100 bin 
tonun üzerine (253 bin ton) çıkılmıştır. Ancak 2013 yılından 
itibaren ithalat miktarı artmış ve 2014 yılında rekor ile 675 
bin tona yükselmiştir. Bununla birlikte 2015 yılında ise tekrar 
düşerek 199,5 bin tona gerilemiştir. Türkiye’nin arpa ithalatı 
değer bazında incelendiğinde, en yüksek ithalat değerine 
164 milyon dolarla 2014 yılında ulaşıldığı görülmektedir.
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the grains that Bulgaria and greece produce the most are wheat 
and corn. While Bulgaria produced 4.4 million tons wheat in 2012, 
this amount increased up to 5.3 million tons in 2014. and the corn 
production in greece was around 2.2 million tons in 2012 and 2013, 
but dropped to 2.1 million tons in 2014. 

Bulgaristan ve yunanistan’ın en çok üretimini gerçekleştirdiği tahıl 
ürünü buğday ve mısırdır. Bulgaristan 2012 yılında 4,4 milyon ton 
buğday üretmiş ve bu miktarı 2014 yılında 5,3 milyon tona çıkarmıştır. 
yunanistan’ın mısır üretimi ise 2012 ve 2013 yıllarında 2,2 milyon ton 
dolaylarında seyretmiş, 2014 yılında ise 2,1 milyon tona gerilemiştir.

Bulgaristan ve yunanistan’da 
Tahıl ve un Pazarı 

Bulgaria that is located on the 
shores of Black Sea is between Roma-
nia and Turkey in Southeast Europe. 
With its capital Sophia, the country 
imports more than 70 percent of its 
gross power consumption. It is fully 
dependent to Russia in crude oil and 
natural gas. 

And the capital of Greece that is the 
neighbor of Bulgaria, Macedonia, Al-
bania and Turkey is Athens. The most 
important products that are produced in 
the agriculture sector that employs 11.8 

Karadeniz kıyısında yer alan Bulga-
ristan, Güneydoğu Avrupa’da Türkiye 
ile Romanya arasında yer almaktadır. 
Başkenti Sofya olan ülke, gayri safi 
enerji tüketiminin yüzde 70’ten fazlası-
nı ithalattan sağlamaktadır. Ham petrol 
ve doğal gaz ithalatında Rusya’ya tam 
bir bağımlılık söz konusudur. 

Bulgaristan, Makedonya, Arnavut-
luk ve Türkiye ile sınır komşusu olan 
Yunanistan’ın başkenti ise Atina’dır. 
İşgücünün yüzde 11,8’ini istihdam 
eden tarım sektöründe üretimi yapılan 

grain anD Flour MarkET
 in Bulgaria anD grEEcE
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percent of the total labor force are fresh fruits and vegeta-
bles, olives, tobacco, sugar, rice, wheat, processed fruits 
and vegetables, canned peach and tomato, and olive oil.

GENERAL ECONOMIC VIEW
Bulgarian economy is an economy that is managed 

based on free market conditions, outward-oriented, and 
has moderately developed private sector, limited number of 
strategic public organizations. The economic performance 
of Bulgaria seem to increase after they became a member 
of the EU in 2007. The average GDP increase from 2004 to 
2007 was around 6.1 percent. Again in the same period, 
there had been significant increases in the amount of capital 
and loan that entered in to the country. Since 2009, Bul-
garia economy is slowly recovering from recession.

Whereas the share of the state in the Greek economy 
is around 40 percent. Greece that is a service-oriented 
economy cannot compete in sectors other than ship 
transportation, tourism and banking. The growth of Greek 
economy slowed down since 2008, and it shrunk around 
3.1 percent in 2009, 5.4 percent in 2010, 8.9 percent in 
2011 and 6.6 percent in 2012. The economy continued 
shrinking in 2013, and shrunk 3.9 percent.

POSITION AND IMPORTANCE 
OF AGRICULTURE 
According to the 2013 data, Bulgaria has a total agri-

cultural land of almost 5.26 million hectare. And the used 
agricultural field is around 5 million hectare. The total ag-
ricultural production for the year 2013 is 4.39 billion eu-
ros. Grains and pulses took the first place in the agricul-
tural production of 2013. And the industrial agricultural 
products are ranked second. If the raw material and low 
labor costs can be obtained, the growth of the food sec-
tor is possible in the country.

Greek economy, mostly, depends on agriculture. Al-
most 29 percent of its land is arable. Since most of the 
regions are mountain regions, wide and productive ar-
able flatlands and rivers required for irrigation are limited. 
Despite of this, almost 30 percent of the population is 
involved in agriculture and stockbreeding. The most im-
portant agricultural products are grains, tobacco, cotton, 
rice, olives, grape, fruits and vegetables.

GRAIN PRODUCTION IN BULGARIA 
According to data of United Nations Food and Agri-

culture Organization (FAO), wheat is the most produced 
grain in Bulgaria. According to the wheat production data 
between the seasons of 2005 and 2014, it can be seen 
that approximately 2 million tons to 5.5 million tons were 
produced. This amount of 4.4 million tons wheat in 2011 
stayed the same in 2012. This figure increased slightly in 

önemli ürünler taze meyve-sebze, zeytin, tütün, şeker, pi-
rinç, buğday, işlenmiş meyve sebze, konserve şeftali ve 
domates ve zeytinyağıdır.

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
Bulgaristan ekonomisi, serbest piyasa şartlarına göre 

işleyen, dışa açık, özel sektörü orta düzeyde gelişmiş, 
az sayıda stratejik devlet işletmesi olan bir ekonomidir. 
Bulgaristan’ın 2007 yılında AB’ye üyeliğiyle birlikte eko-
nomik performansının arttığı görülmektedir. 2004-2007 
yılları arasında ortalama GSYİH artışı yüzde 6,1 olarak 
gerçekleşmiştir. Yine aynı dönemde ülkeye giren serma-
ye ve kredi miktarında önemli artışlar yaşanmıştır. 2009 
yılından beri Bulgaristan ekonomisinin durgunluktan kur-
tulma süreci yavaş sürmektedir.

Yunanistan’da devletin ekonomideki payı yüzde 40 ora-
nındadır. Hizmet ağırlıklı ekonomiden oluşan Yunanistan 
gemi taşımacılığı, turizm ve bankacılık dışındaki sektörler-
de rekabet edememektedir. 2008 yılından itibaren Yunan 
ekonomisinin büyümesi daralmış olup, ekonomi 2009 
yılında yüzde 3,1, 2010 yılında 5,4, 2011 yılında yüzde 
8,9 oranında, 2012 yılında yüzde 6,6 oranında daralmış-
tır. Ekonomi 2013 yılında da daralmasını sürdürmüş olup, 
yüzde 3,9 oranında gerilemiştir.

TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ 
Bulgaristan’da 2013 yılı verilerine göre tarımsal arazi-

lerin toplam büyüklüğü yaklaşık 5,26 milyon hektardır. 
Kullanılan tarımsal araziler yaklaşık 5 milyon hektardır. 
2013 yılı toplam tarımsal üretimi yaklaşık 4,39 milyar 
Euro’dur. 2013 yılı tarım üretiminde birinci sırayı hubu-
bat-bakliyat üretimi almıştır. İkinci sırada endüstriyel ta-
rım ürünleri gelmektedir. Hammadde ve düşük işgücü 
maliyetleri kullanımı etkinleştirildiği takdirde, ülkede gıda 
sektörünün büyümesi olasıdır.

Yunanistan ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanır. Top-
raklarının yüzde 29’una yakın bir bölümü tarıma elverişlidir. 
Çoğu bölgeler dağlık olduğundan tarım için müsait geniş 
ve verimli ovalar ve sulama ihtiyacı için gerekli akarsu mik-
tarı azdır. Buna rağmen nüfusun yüzde 30’una yakını tarım 
ve hayvancılıkla uğraşır. En önemli tarım ürünleri; tahıl, tü-
tün, pamuk, pirinç, zeytin, üzüm, meyve ve sebzedir.

BULGARİSTAN’DA TAHIL ÜRETİMİ 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) ve-

rilerine göre; Bulgaristan’ın en fazla üretimini gerçekleş-
tirdiği hububat ürünü buğdaydır. 2005 ve 2014 sezonları 
arasında gerçekleştirilen buğday üretim verilerine bakıldı-
ğında, yaklaşık olarak 2 milyon ton ile 5,5 milyon ton ara-
sında üretim gerçekleştirildiği görülmektedir. 2011 yılında 
4,4 milyon ton buğday üretilirken bu miktar 2012 yılında 
aynı kalmıştır. 2013 yılında üretim bir miktar artarak 5,5 
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2013 and became 5.5 million tons, and decreased slight-
ly in 2014 and became 5.3 million tons. 

Another important grain product in Bulgaria is corn. 
From 2005 to 2013, it is seen that the corn production 
was at variable amounts between 300 thousand tons and 
3 million tons. The corn production that was recorded as 
2.2 million tons in 2011 increased and became 2.7 million 
tons in 2013. And the corn production amount in 2014 
was 3.1 million tons. Another important product after corn 
is barley. The barley production in Bulgaria was around 
400-850 thousand tons in 2011-2014. And the barley pro-
duction amount in 2014 was 852 thousand tons. 

GRAIN PRODUCTION IN GREECE 
According to FAO data, the mostly produced product 

in Greece is corn. Corn production is recorded as 1.7-
2.5 million tons between 2005 and 2014. And the pro-
duction that was recorded as 2.1 million tons in 2011 
was around 2.2 million tons in 2012 and 2013, and 2.1 
million tons in 2014. 

milyon tona ulaşmış, 2014 yılında da çok az düşüş gös-
tererek 5,3 milyon tona gerilemiştir. 

Bulgaristan’ın üretimini gerçekleştirdiği bir diğer önemli ta-
hıl ürünü ise mısırdır. 2005 ila 2013 yılları arasında mısır üre-
timinin 300 bin ton ile 3 milyon ton arasında değişen miktar-
larda gerçekleştiği görülmektedir. 2011 yılında 2,2 milyon ton 
olarak kaydedilen mısır üretimi, 2013 yılında artış göstermiş 
ve 2,7 milyon tona yükselmiştir. 2014 yılında gerçekleşen 
mısır üretimi ise 3,1 milyon tondur. Mısırdan sonra bir diğer 
önemli ürünse arpadır. Bulgaristan’ın arpa üretimi, 2011 ve 
2014 yılları arasında 400 ile 850 bin ton arasında seyretmiş-
tir. 2014 yılında kaydedilen arpa üretimi ise 852 bin tondur. 

YUNANİSTAN’DA TAHIL ÜRETİMİ 
FAO’nun verilerine göre; Yunanistan’da en çok üretimi 

gerçekleştirilen tahıl ürünü mısırdır. Mısır üretimi 2005 ve 
2014 yılları arasında 1,7 ila 2,5 milyon ton arasında kayde-
dilmiştir. 2011 yılında 2,1 milyon ton olarak kaydedilen üre-
tim, 2012 ve 2013 yıllarında 2,2 milyon ton civarında seyret-
miş, 2014 yılında ise 2,1 milyon ton üretim gerçekleşmiştir. 
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Another important grain product in Greece is 
wheat. Wheat production in 2011 was 1.7 million 
tons. The production that increased up to 1.8 million 
tons in 2012 stayed the same in 2013. The wheat 
production that only decreased a little in 2014 was 
recorded as 1.6 million tons. And the barley produc-
tion in Greece was never higher than 395 thousand 
tons. 

GRAIN TRADE IN BULGARIA 
The grain trade of Bulgaria is dominated by corn and 

wheat. As the domestic demand for these products in-
crease, wheat and corn import of Bulgaria also increases. 
According to FAO data, while the wheat import of Bulgar-
ia was 21 thousand tons in 2012, this amount increased 
and rose up to 26 thousand tons in 2013. This amount of 
92 thousand tons corn import in 2012 weakened to 41 
thousand tons in 2013. The import amounts of Bulgaria 
in rice was 17 thousand tons and 27 thousand tons re-
spectively in 2012 and 2013. 

And the leading product in grain export of Bulgaria is 
wheat. While an export volume of 1.7 - 2.4 million tons 

Yunanistan’ın üretimini gerçekleştirdiği bir diğer 
önemli ürün buğdaydır. 2011 yılında buğday üretimi 
1,7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında 1,8 
milyon tona çıkan üretim, 2013 yılında da aynı miktar-
da kalmıştır. 2014 yılında ise çok az düşüş gösteren 
buğday üretimi 1,6 milyon ton olarak kaydedilmiştir. 
Yunanistan’ın arpa üretiminde ise 395 bin tonu geçme-
yen rakamlar söz konusudur. 

BULGARİSTAN’DA TAHIL TİCARETİ 
Bulgaristan’ın hububat ticareti mısır ve buğday ağırlık-

lıdır. Bu ürünlere yönelik iç talep arttıkça Bulgaristan’ın 
buğday ve mısır ithalat miktarı da artmaktadır. FAO’nun 
verilerine göre; Bulgaristan’ın buğday ithalatı 2012 yılında 
21 bin ton iken, bu miktar artış göstermiş ve 2013 yılında 
26 bin tona yükselmiştir. 2012 yılında 92 bin ton olarak 
gerçekleşen mısır ithalatı ise 2013 yılında düşerek 41 bin 
tona gerilemiştir. Bulgaristan’ın pirinç ithalatında 2012 ve 
2013 yıllarında gerçekleştirilen ithalat miktarları sırasıyla 
17 bin ton ve 27 bin tondur. 

Bulgaristan’ın tahıl ihracatında ise önde gelen ürün 
buğdaydır. Buğdayda 2008 ve 2012 yılları arasında 1,7 



December • Aralık 2016 111

COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

was recorded from 2008 to 2012 in wheat, this amount 
increased up to 3.6 million tons in 2013. The corn export 
amount of Bulgaria that is strong in corn production was 
in 572-938 thousand tons range from 2009 and 2012, 
and 2.1 million tons in 2013. 

GRAIN TRADE IN GREECE
Grain trade of Greece is mainly wheat and corn weight-

ed. According to FAO data, wheat import that increased 
up to 939 thousand tons in 2011 dropped down to 848 
thousand tons in 2013. And the second important im-
ported product is corn. The corn import of Bulgaria was 
around 175-670 thousand tons in 2005-2013. Greece 
recorded the highest corn import amount in 2007 with 
668 thousand tons, and this amount dropped down to 
238 thousand tons in 2012 and increased to 396 thou-
sand tons in 2013.

And the leading product in grain export of Greece is 
wheat. 337 thousand tons of wheat in 2012, 208 thou-
sand tons of wheat in 2013 was exported. Rice, another 
product that is exported, achieved an export volume of 
97 thousand tons in 2013.

ila 2,4 milyon ton civarında ihracat kaydedilirken 2013 yı-
lında bu miktar 3,6 milyon tona yükselmiştir. Mısır üretimi 
güçlü olan Bulgaristan’ın 2009 ve 2012 yılları arasında 
572 ila 938 bin ton olarak gerçekleşen mısır ihracat mik-
tarı, 2013 yılında 2,1 milyon tona ulaşmıştır. 

YUNANİSTAN’DA TAHIL TİCARETİ
Yunanistan’ın hububat ticareti buğday ve mısır ağırlık-

lıdır. FAO’nun verilerine göre; buğday ithalatında 2011 
yılında 939 bin tona yükselen buğday ithalatı, 2013 yı-
lında ise 848 bin tona gerilemiştir. İthalatı gerçekleştirilen 
ikinci önemli ürün ise mısırdır. Yunanistan’ın mısır ithalatı 
2005 ve 2013 yılları arasında 175 ila 670 bin ton arasında 
seyretmiştir. Yunanistan, 668 bin tonla 2007 yılında en 
yüksek mısır ithalatı miktarına ulaşmış ve bu miktarı 2012 
yılında 238 bin tona düşürmüştür; 2013 yılında ise 396 
bin tona çıkarmıştır.

Yunanistan’ın tahıl ihracatında önde gelen ürün buğ-
daydır. 2012 yılında 337 bin, 2013 yılında ise 208 bin ton 
buğday ihraç edilmiştir. İhracatı gerçekleştirilen bir diğer 
ürün olan pirinçte ise 2013 yılında 97 bin ton ihracat ger-
çekleştirilmiştir.
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FLOUR TRADE IN BULGARIA AND GREECE
The number of members of Union of Bulgarian Mill-

ers (UBM) is 215. Production capacity of the largest mill, 
which is located on Sofia, is 750 tons per day. 13 of all 
the mills have a capacity of more than 150 tons per day. 
According to FAO's data, the wheat flour export of Bul-
garia was around 18-49 thousand tons in 2008-2013. 
In Bulgaria that exported 49 thousand tons wheat flour 
in 2012, this amount decreased to 43 thousand tons in 
2013. There are ups and downs in the wheat flour import 
of Bulgaria, too. The import volume that was 6 thousand 
tons in 2011 increased to 27 thousand tons in 2012 and 
decreased to 12 thousand tons in 2013. 

According to the research of Professor Subra-
manyam Bhadriraju from Kansas State University, 
there are 212 mills in Greece. Their daily capacity 
is of around 13.095 tons. Most of the mills process 
wheat. Among 212 mills, more than half of them 
produce less than 50 tons of flour per day. Around 
14 mills have production capacity of more than 100 
tons. There are only two mills processing wheat with 
a capacity of more than 500 tons per day. While two 
of the mills are owned by cooperatives only 7 percent 
of all the mills process corn, oats, barley, rice and 
feed. The wheat flour export of Greece decreased 
after 2009. Wheat flour export that is recorded as 
30 thousand tons in 2011 was 25 thousand tons in 
2012. And it increased up to 31 thousand tons in 
2013. The wheat flour import of Greece is around 
16-32 thousand in the last five years. Wheat flour 
import that is recorded as 23 thousand tons in 2011 
was 32 thousand tons in 2013. 

BULGARİSTAN VE YUNANİSTAN’DA UN TİCARETİ
Bulgaristan Değirmenciler Birliği’ne (UBM) üye 215 değir-

men bulunmaktadır. Sofya’da bulunan ve Bulgaristan’ın en 
büyük değirmeni olan tesiste üretim kapasitesi günlük 750 
ton olmakla birlikte, 215 değirmenin 13’ü günde 150 tonun 
üzerinde üretim kapasitesine sahiptir. FAO’nun verilerine göre; 
Bulgaristan’ın buğday unu ihracatı ise 2008-2013 yılları ara-
sında 18 ila 49 bin ton arasında seyretmiştir. 2012 yılında 49 
bin ton buğday unu ihraç eden Bulgaristan, bu miktarı 2013 
yılında yaklaşık 43 bin tona düşürmüştür. Bulgaristan’ın buğ-
day unu ithalatında ise iniş ve çıkışlar söz konusudur. 2011 yı-
lında 6 bin ton olarak gerçekleşen ithalat miktarı, 2012 yılında 
27 bin tona yükselmiş, 2013 yılında ise 12 bin tona gerilemiştir. 

Kansas State Üniversitesi’nden Prof. Dr. Subramanyam 
Bhadriraju’nun araştırmasına göre Yunanistan’da 212 de-
ğirmen bulunmaktadır. Söz konusu değirmenlerin günlük 
toplam kapasitesi 13 bin 95 tondur ve çoğu buğday iş-
lemektedir. 212 değirmenin yüzde 50’den fazlası günlük 
50 tondan daha az un üretirken yaklaşık 14 değirmen 
ise günlük 100 tondan fazla üretim kapasitesine sahiptir. 
Yunanistan’da günlük 500 tondan fazla üretim kapasitesi-
ne sahip yalnızca iki değirmen bulunmaktadır. Değirmen-
lerin ikisi kooperatifler tarafından çalıştırılmakta olup, tüm 
değirmenlerin yüzde 7’si mısır, yulaf, arpa, pirinç ve yem 
işlemektedir. Yunanistan’ın buğday unu ihracatı ise 2009 
yılından sonra gerilemiştir. 2011 yılında 30 bin ton olarak 
kaydedilen buğday unu ihracatı, 2012 yılında 25 bin ton 
olarak kaydedilmiştir. Ancak 2013 yılında 31 bin tona yük-
selmiştir. Yunanistan’ın buğday unu ithalatı ise 2009- 2013 
yılları arasında 16 bin ila 32 bin arasında gerçekleşmiştir. 
2011 yılında 23 bin ton olarak gerçekleşen ithalat miktarı, 
2013 yılında 32 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 
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tahILLar İÇİn 
BEtOn sİLO

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

CONCRETE TYPE SILO OF WHEAT
SUMMARY 
The aim of storage is to preserve properties of pro-

ducts and their freshness. If suitable storage conditions 
are not supplied; consistency product variety, quality and 
quantity losses increase. Decreasing these losses is pos-
sible with providing suitable storage condition and stora-
ge management.

INTRODUCTION 
The grains which are used food for humans since prehis-

toric times and is considered one of the most important eco-
nomic crops in the present day. Today, the process of sto-
ring grain is one of the main economic weapons for the great 
powers. Incorrect storage conditions cause weight losses in 
grains up to 50 % in some countries, (AlSaaidy, 1983).

Because of the nourishment necessity of population in 
the world, sources in the world must be used sustainably. 
Recently, increased farm production is based on obtai-
ning more products from a unit area. However, storage 
safety processing and evaluating of these products are 
more important. Storage of products after the harvesting 

BETON BUĞDAY SİLOSU
ÖZET 
Depolamanın amacı, ürün özelliğinin ve tazeliğinin ko-

runmasıdır. Uygun depolama koşulları sağlanamazsa, 
ürün çeşitliliği, kalitesi ve miktarında kayıplar yaşanır. Bu 
kayıpların azaltılması, uygun depolama koşulları ve depo-
lama yönetimiyle mümkündür. 

GİRİŞ 
Tarih öncesi zamanlardan bu yana insanlar tarafından 

gıda olarak kullanılan tahıllar, günümüzün de en önemli 
ekonomik ürünlerinden kabul edilmektedir. Günümüzde, 
tahıl depolama prosesi, büyük güçlerin en önemli eko-
nomik silahlarından bir tanesidir. Bazı ülkelerdeki yanlış 
depolama koşullarından dolayı tahıllarda % 50’ye varan 
kayıplar yaşanmaktadır (AlSaaidy, 1983). 

Dünya nüfusunun beslenme ihtiyacından dolayı, dünya 
kaynaklarının sürdürülebilir bir biçimde kullanılması esas-
tır. Son dönemde artan tarımsal üretim, birim alandan 
daha fazla ürün elde edilmesine dayanmaktadır. Ancak, 
bu ürünlerin depolama ve işleme durumları çok daha 
önemlidir. Ürünün hasadından işlenmesine kadar depo-
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lanması bir gerekliliktir. Tahılların depolanmasının temel 
amacı, tahılları hava, kuş, kemirgen ve böcek etkisinden 
korumaktır. ABD’de, tahıllar genellikle metal depolarda, 
düz depolarda ve beton silolarda korunmaktadır; bazen, 
kısa ya da geçici bir süreliğine yerde istiflenmekte ve plas-
tik ile kaplanmaktadır. 

Afrika ya da dünyanın gelişen ülkelerinde ise tahıllar, yer 
altında ve toprak depolarda depolanmaktadır. Drenaj ve 
güvenlik için depolama sisteminin özelliklerinin ve büyük-
lüğünün yanı sıra lokasyonu da büyük bir önem taşımak-
tadır (Brooek, ve ark., 2009). 

Hem sebze hem de hayvan kaynaklı gıdalar, uzun süre 
depolandıklarında yapısında bazı değişimler gösterirler. 
Bundan dolayı, gıda ve hammaddelerin bozulmadan mu-
hafazasını ve ürünün temel özelliği ile tazeliğinin korun-
masını sağlamak depolama işlemlerinin temel amacıdır. 
Depolamanın amacı, hasat edilen ürünün özelliklerini 
korumaktır; geliştirmek değildir. Depolama koşullarında 
tohumun bozulması doğal bir olaydır. Uygun depolama 
koşullarının sağlanamaması durumunda, ürün çeşidi, ka-
litesi ve miktarında çeşitli kayıplar yaşanmaktadır (Nasre-
en, 2000; Sisinan, 2005; Sisinan ve Albut, 2010). 

Depolama sırasında tahıl kalitesini etkileyen temel un-
surlar entomoloji, mikrobiyolojik ve çevresel faktörlerdir. 
Bu faktörler, üründe nicel kayıplara neden olan fizikokim-
yasal ve organoleptik değişiklikler ile sonuçlanır (Icono-
mou ve ark., 2006). Bozulmalar, filizlenme, ısınma, böcek 
ve küften kaynaklanan tahıl kaybı, hasat, nakliye ve depo-
lama sırasında her yıl milyonlarca dolara mal olmaktadır. 
Depolama sırasında yaşanan bu bozulma ve kayıplar, uy-
gun depolama yöntemleri ve depolama yönetimi aracılığı 
ile düşürülebilir ve bu durum, ülke ekonomisine katkı sağ-
layacaktır. Sisman ve ark. (2004), depolama koşullarına 
etki eden farklı depolama tesislerinin, depolama sırasında 
bu kayıpları artırdığı tespitinde bulunmaktadır. 

Tohum, yaşamını sürdürmek için hasattan sonra da so-
lunuma devam eder. Solunum, atmosferik oksidasyonun, 
tohum bileşenlerini karbon dioksite dönüştürmesidir. To-
humdaki bu fizyolojik prosesten dolayı, tohumda bulunan 
karbonhidratlar parçalanmakta, su ve ısı açığa çıkmak-
tadır. Bu olaydan dolayı, tohumda yapısal bozulmalar ve 
ısınma oluşabilir (Gumuskeserv 1999). Tohum devamlılığı, 
nem ve sıcaklık gibi depolama koşullarınca etkilenmekte-
dir ve bu parametrelerin düşürülmesi, tohumun depolama 
ömrünü önemli ölçüde artırmaktadır (Sharmaetal, 2007). 
Depolama koşulları olarak adlandırılan depo sıcaklığı ve 
tohumun nem içeriği, kayıpları etkileyen en önemli faktör-
lerdir. Uygun depolama koşullarının sağlanamaması duru-
munda, ürün çeşidi, kalitesi ve miktarında çeşitli kayıplar 
yaşanmaktadır. 

until processing is a necessity. The object of grain sto-
rage to protect the stored grain from weather, birds and 
rodents, and insects. In the U.S, grain is generally stored 
in around metal bins, flat storage, and concrete silo; oc-
casionally grain is plied on the ground and covered with 
plastic for short-time or temporary storage.

In Africa and elsewhere in the developing world, grain is 
also stored underground and in clay bin. In addition to the 
proper selection and size of a storage system, its location 
is important with respect to drainage traffic patterns, and 
safety (Brooek, et al., 2009).

Food both vegetable and animal origin undergoes 
some changes because of its structures when kept for 
long time. Therefore, storage or keeping food and food’s 
raw materials without spoiling is vital the aim of storage 
is to preserve properties of products and their freshness 
until. Storage is done to maintain harvesting quality of 
products, not to improve it. The seed deterioration under 
storage condition is the natural phenomenon. If suitable 
storage conditions are not supplied according to product 
variety, quality and quantity losses increase (Nasreen, 
2000; Sisinan, 2005; Sisinan and Albut, 2010).

The quality of grains during storage is affected by ento-
mological, microbiological and environmental factors, re-
sulting in physicochemical and organoleptic changes that 
lead to significant product quantitative losses (Iconomou 
et al., 2006). The losses of grain because of spoilage, 
sprouting, warming, insect and mold damages cost mil-
lions of dollars per year during harvesting, carrying and 
storing. These losses and spoilage during storage can 
only be reduced by suitable storage and storage mana-
gement and this leads to contribute to country economy. 
Sisman et al. (2004) reported that different storages bu-
ildings which are affected to storage condition lead to 
increase of losses during storage.

The seeds continue the respiration after harvest in order to 
sustain their life. The respiration is the transformation of seed 
components into carbon dioxide by atmospheric oxidation. 
During this physiological process in the seed, the carbohy-
drates in the seed are disintegrated and, water and heat are 
released. As a result of tins, structural deterioration and hea-
ting in the seed can be occurred (Gumuskeserv 1999). Seed 
longevity is greatly influenced by storage conditions, such 
as relative humidity and temperature, and lowering of these 
parameters significantly increases the storage life of seeds 
(Sharmaetal, 2007). The temperatures in the store and mo-
isture contents of the seed which are called as storage con-
ditions are the most important factors affecting the losses. 
If suitable storage conditions are not supplied according to 
product variety, quality and quantity losses increase.
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DIFFERENT METHOD FOR GRAIN STORAGE 
Different methods of storage of grain from one country 

to another from one region to another, according to the 
financial possibility and necessary to finance and the cre-
ation of silos and accessories. The most important met-
hods used for the storage of wheat:

• Open storage above the ground (temporary storage)
• Roofer: In this method either wheat grain stored in bulk 

and the walls here consolidate and strengthen, especially if 
it was based on stacks grain, and also stored in bags.

• Modern silos: The most advanced and sophisticated 
than the technical aspects and technical apparatus, equ-
ipped with the mechanism for mobilization and discharge 
control with varying degrees of technical.

The stores vary according to size, function and capacity: 
A - Small silos: The storage capacity ranging between 
5 to 100 tons and built of galvanized iron sheets, wood 
or concrete.
B – Terminal Silo: The range is between 500 to 500,000 
metric tons.

The normal shape of the silos is a ring where the inter-
nal forces generated due to grain within the store pus-
hing horizontally on the walls as well as vertically on the 
bottom (floor of the store).

Either in silos, which are made of sheet iron, where the 
wall thickness slightly when compared to a thickness of 
the concrete walls of the silo, the walls to absorb these 
forces be better than the silo concrete.

Different factors which are seen in the selection of 
building materials for silos including:
• Cost
• Speed
• Ease of maintenance
• Ease of instruction
• Construction time
• Cleaning 
• Surface smoothness
• Availability of technology to construct the silo 
• Construction cost
• Service life
• Storage capacity
• Methods of loading and discharging

CONCRETE SILOS FOR GRAIN STORAGE 
A search found that the silos in the Middle East is the 

concrete silos because of availability of raw materials to 
create a silo and thus the lack of cost and age of the silo 
tobe long compared to the rest of the types of silos. 

In addition, the concrete silo is characterized by pres-
sure to unaffordable transportation, cleaning and most 

TAHIL DEPOLAMA İÇİN FARKLI BİR YÖNTEM
Finansal imkânlar, silo ve yardımcı tesislerin inşa edilme 

imkânlarından dolayı tahılların depolama metotları, ülke-
den ülkeye ve bölgeden bölgeye farklılık arz eder. Buğ-
day depolama için kullanılan en önemli metotlar şu 
şekildedir: 

• Yer üstü açık depolama (geçici depolama) 
• Üstü kapalı depolama: Tahılların özellikle torbalarda 

depolandığı bu depolama metodunda duvarlar konsolide 
edilir ve güçlendirilir. 

• Modern silolar: Teknik yönler ve aletler bakımın-
dan en gelişmiş ve sofistike yöntemdir ve farklı teknik 
özellikleri ile birlikte gerekli olan mekanizmalarla dona-
nımlıdır. 

 
Depolar, büyüklük, fonksiyon ve kapasite bakımından 
farklılık gösterir:
A – Küçük Silolar: Depolama kapasitesi 5 ile 100 ton ara-
sında değişmektedir ve galvanizli demir levhalar, ahşap 
veya betondan yapılmaktadır. 
B – Terminal Silo: Kapasite 500 ile 500 bin ton arasında 
değişmektedir. 

Normal silo şekli, duvarlara karşı yatay olarak ve teme-
linde (depo temeli) dikey iç güçlerin söz konusu olduğu 
halka şeklindedir. 

Beton silo duvarlarının kalınlığı ile kıyaslandığında duvar 
kalınlığının az olduğu demir sacdan yapılan bu siloların 
duvarları, beton siloların absorbe ettiğinden daha fazla 
güç absorbe edebilir. 

Silolar için yapım malzemelerinin seçiminde kullanı-
lan farklı faktörler şunlardır: 
• Maliyet 
• Hız 
• Bakım kolaylığı 
• Yapım kolaylığı
• İnşaat zamanı
• Temizlik
• Yüzey düzgünlüğü
• Silo inşası için gerekli teknolojinin varlığı 
• İnşaat maliyeti
• Kullanım ömrü 
• Depolama kapasitesi 
• Yükleme ve boşaltma metotları 

TAHIL DEPOLAMA İÇİN BETON SİLOLAR 
Yapılan bir çalışma, silo inşa etmek için hammaddenin ko-

lay bulunmasından dolayı Orta Doğu’daki siloların çoğunluk-
la betondan yapıldığını ve diğer silo türlerine göre daha uzun 
kullanım ömürlerine sahip olduklarını göstermiştir.

Ayrıca, beton silonun, en önemli yeri binanın en bü-
yük bölümüdür ve taşıma ve temizlik basınçlarına daya-
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nabilme özelliklerine sahiptir. 

Beton siloları dış koşullara ve olumsuz koşullara kar-
şı daha dayanıklıdır. 
• Yağmur, kar ve sıcaklık gibi olumsuz hava koşullarından 
dolayı, tahıl nemini etkileyebilir ya da nem içeriğini azal-
tabilir ve bundan dolayı depolama sırasındaki kayıplara 
neden olabilir. 
• Beton siloların çatlayan duvarlarının en önemli deza-
vantajlarından bir tanesi, önemli oranda tahıl miktarı kaybı 
yaşanması ve bu çatlakların, böceklerin saklanması için 
elverişli yerler olmasıdır. 
• Beton siloların bakım prosesi, diğer türlerle kıyaslandı-
ğında çok zordur, pahalıdır ve çok zaman alır. 

Beton silolara oranla metal siloların daha fazla kulla-
nılmasını sağlayan bazı avantajları da vardır: 
• Beton siloları, genelde metal silolardan daha düşük ma-
liyetlidir.
• Beton silolarının, korozyona karışı direnci yüksektir. Bu, 
depolanan büyük miktarda üründen kaynaklanan iç duvar 
korozyonu ve nemden kaynaklanan dış korozyonu içer-
mektedir. 
• Korozyondan dolayı siloların yüksek maliyetli boya ile 
boyanmasına gerek yoktur ve böylece, operasyonel ma-
liyetler azalmaktadır. 
• Kaynak noktalarında ve bağlantılarında elektrolitik etki-
lerden kaynaklanan kaygı yoktur.
• Metal duvarların özensiz detayları, içe bakan çıkıntı ve 
kaynaklara neden olabilir ve bu durum, duvar basıncını 
artırabilir. Bu durum, betonda görülmez. 
• Beton, birçok metale göre aşınmaya karşı daya dirençlidir. 
• Beton daha güçlüdür ve bundan dolayı, iç basınç yük-
lerine daha iyi dayanır. 
• Beton, birçok metale göre daha yüksek duvar sürtün-
me açılarına sahiptir. Bu, silindir duvarlarda daha yüksek 
sürtünme ile sonuçlanırken, silindir ve hazne duvarlarına 
daha düşük basınç anlamına gelir. 
• Cıvatalı bağlantılar gibi kaynak kalitesi ya da stres nok-
taları ile ilgili kaygıya gerek yoktur. 
• Çevreye sızıntı ile ilgili kaygılara gerek yoktur.

important hoist of which is the largest part in the building. 

Concrete silos are more resilient to external conditi-
ons and more solid.
• Foreign weather conditions such as rain, snow and 
temperatures and thus, it may affect the moisture grain 
stored up or dismiss moisture content and therefore los-
ses during storage.
• Cracked walls one main disadvantages of the concrete 
silos where the loss of a large amount of stored grain 
addition, these cracks are good insects shelter.
• The process of maintenance of concrete silos is very 
difficult and expensive compared to other species and 
take a long time.

There are also some advantages of concert silo 
make it more widely used metal silo:
• Concrete silos are typically lower in cost than metal silos.
• Concrete silos have good resistance to corrosion. This 
includes both corrosion of internal walls due to the stored 
bulk solid and also external corrosion caused by moistu-
re. Metal corrosion is a well-known problem.
• No need for expensive painting of silos due to corrosion 
thus lowering operational cost.
• There is no concern about electrolytic effects at welds 
or liner connections.
• Careless detailing of metal walls may leave inward fa-
cing ledges or welds, which can obstruct flow and incre-
ase wall pressures. This is avoided with concrete.
• Concrete is better able to resist abrasive wear than 
most metals.
• Concrete is more robust and thus better able to with-
stand internal pressure loads and impact loads.
• Concrete has higher wall friction angles with most 
bulk solids than most metals. This results in higher fric-
tional drag down the cylinder walls and hence lower 
pressures acting normal (i.e. perpendicular) to cylinder 
and hopper walls.
• There is no concern about weld quality or stress risers, 
such as bolted connections.
• There is no concern about leakage to the environment.
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