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Arşivimizi ve farklı 
dillerdeki basımlarımızı 

cep telefonunuzdan 
görüntüleyebilirsiniz!
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COMMERCIAL BINS
• 48 m Diameter Bins (20321-48262 mt)
• Peak Load Rating (6804-45360 kg)
• Hopper Bins (3.7 m-14.6 m)

COMMERCIAL SWEEPS
• Auger & Paddle sweeps available
• Capacity includes 141-281 t/h
• Patented Pivot Point 
• Industrial Grade Pushers

COMMERCIAL DRYERS
• Tower Dryers (23-281 t/h)
• QuadraTouch ProTM Controls
• Balanced Moisture Content

BUCKET ELEVATORS
• Low Impact Head Design
• Heavy Gauge Trunking
• Patented Squaring Plates
• Support Towers

COMMERCIAL CONVEYORS
• Capacity includes (984-1688 t/h)
• Dust-tight and waterproof
• Patented hip-style weather-tight cover
• Catwalks

STEEL BUILDINGS
• Industrial Strength
• Built To Last
• Higher Elemental Resistance
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Sukup Europe A/S
Hedensted, Denmark

Tel +45 75 68 53 11 • Fax +45 75 68 54 70
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For service in Europe contact:
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Pnömatik ve mekanik gemi yükleyicileri ve boşaltıcılar 
Yükleyiciler için saatte 2500 tona ve boşaltıcılar için saatte 1200 tona kadar.  

Ulaşılabilecek düşük gürültü ve toz emisyonlu makine  
Tahıllar, soya unu, gübre, peletler ve daha fazlası için anahtar teslimi çözümler ...

İle toplu işlemek
verimlilik ve güvenilirlik
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OF GRAIN MACHINERY
★ INTEGRATED MILLING SOLUTION PROVIDER
★ ISO 9001:2015 CERTIFIED

Аdd: Zhengding, Shijiazhuang,Hebei,China
Tel: +86-311-88268111 Fax: +86-311-88268777
E-mail:pingle@pingle.cn / www.plflourmill.com
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ANALİZÖR

Mısırın ve bitmiş ürünlerin hız ve 
hassasiyetle ölçülmesi
Mısır üretim miktarı açısından dünyadaki 
en önemli tahıl tanesidir. Mısır, kaliteli 
irmik ve un gibi çok çeşitli değerli 
ürünlerin yapımında kullanılır. 
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SODYUM DİFORMAT

Diyetteki sodyum diformatın sağlık ve 
performans üzerindeki etkisi
Yumurtaların mikrobiyolojik bütünlüğü önemli bir 
konudur; öte yandan, yemlerde ve yumurtlayan 
kanatlıların ortamında bulunan bakteriyel 
patojenler de kanatlı sağlığı ve üretkenliği 
açısından ciddi sonuçlar doğurabilir.

SAYFA 60

ELEVATÖR KOVALAR

Türkmenistan için 1 milyon tonluk tahıl 
depolama tesisi
70’den fazla ülkeye ihracat yapan küresel bir 
silo üreticisi olan Çukurova Silo, devasa bir tahıl 
depolama tesisinin yapımı için imza attı.

SAYFA 88

Milling and Grain has a 
cooperative partnership with 

COFCOET

Değirmencilik diplomasına 
sahip ve 1978’de İsviçre 
Değirmencilik Okulu’nda 
yılın en iyi öğrencisi seçilen 
Bühler’den Martin Schlauri’nin 
dünya çapında değirmencilerle 
yaptığı çalışmalar sayesinde 
artık uluslararası alanda artık 
tanınan bir kişi olduğunu 
ilk kez burada duyurma 
ayrıcalığına sahibiz.

Çünkü Schlauri, 2021’nin Değirmencilik Onur Listesi’ne seçildi. 
Schlauri, 1970’lerin ortalarından bu yana Bühler’de çalışıyor. 

Gerçekleştirdiği küresel tahıl değirmenciliği faaliyetleri ve dünya 
çapında değirmencilerin eğitimine yönelik çabalarıyla biliniyor. 
Schlauri, geçtiğimiz 45 yıl boyunca değirmencilik endüstrisine önemli 
katkılarda bulunda. Değirmencilik Onur Listesi’ndeki yerini çoktan hak 
etmişti. Kendisini tebrik ediyoruz.

Bu ay aynı zamanda her yıl 20 Mart’ta kutlanan Dünya 
Un Günü de kutluyoruz!

“Şirketiniz veya kurumunuz bu günü kutlamak için ne yaptı?” 
diye sormak istiyorum. Burada, Milling and Grain’de, o günde 
Değirmencilik Onur Listesi’ne 2021 yılında seçilen kişiyi 
açıklayacağız. Bu yüzden bu yıl sektörümüzün gelişimine yaptığı 
katkılardan dolayı kimin onurlandırıldığını öğrenmek için lütfen 20 
Mart’tan sonra sosyal medyamıza veya derginin bu sayısındaki ilgili 
sayfalara göz atmayı unutmayın.

Kimin seçildiğini açıklamak için o gün derginin çevrimiçi baskısını 
güncelleyeceğiz, bu nedenle 20 Mart’tan sonra derginin çevrimiçi 
olarak baskısına tekrar baktığınızdan emin olun.

Dünya Un Günü’nde sektöre yaptığımız bir diğer katkı da bireysel 

MAG uygulamalarımızın tanıtımı. MAG uygulamaları, tercih 
ettiğiniz dile göre ayrı uygulamalar olarak mevcut ve bu uygulamaları 
bulunduğunuz yerden indirmeniz mümkün. Böylelikle, dergimizi ve 
diğer içerikleri seçtiğiniz dilde okuyabilirsiniz. Sizin de bildiğiniz gibi, 
dergimizi 6 farklı dilde yayınlıyoruz!

Son olarak, dergimizi düzenli olarak katkı sağlayan Emtia 
Bölümümüzün editörü John Buckley’den yazılarını ek olarak beş dile 
daha tercüme edilmesi için istekte bulunduk.

Bağlılığımız
Milling and Grain, un takviyesinin küresel olarak benimsenmesini 

destekleyerek 2021 Dünya Un Günü için çalışmalarda bulunuyor. Bu 
sayımızda, MAG Muhabirimiz James Cooper, un üretimine folik asidin 
eklenmesiyle ilgili Birleşik Krallık’taki durumu gözden geçiriyor, 
Birleşik Krallık’ın değerlendirilmesi daha geniş endüstri için de 
sonuçlar çıkarmamızı sağlayacak.

Yem endüstrisindeki değirmenciler, hayvan sağlığını iyileştirmek 
için hayvan ve su rasyonlarını mikro katkı maddeleriyle zaten 
güçlendiriyorlar. Bu nedenle hükümetlerin bu ve başka herhangi 
bir katkı maddesinin dâhil edilmesine karar vermesi durumunda, 
değirmencilerin ürünleri teslim edecek ileri teknolojiye sahip olduğunu 
düşünebiliriz. Bu bir ölüm kalım meselesi, ancak bu sefer gelişimlerinin 
en erken aşamalarında olanların hayatlarını ilgilendiriyor.

Son olarak, bu yılın ilerleyen dönemlerinde sektör ile ilgili yüz yüze 
etkinlikler için ileriye dönük planlar yapıldığını duyduk. Birçoğunun 
hem yüz yüze hem de çevrimiçi erişim olmak üzere iki şekilde de 
erişim sunan etkinliklere dönüşme olasılığı var.

Bu durum, sergicilerin ve katılımcıların beklentilerinin karşılanması 
açısından uluslararası kitlelerin ilgisini çeken bu değerli etkinlikler 
için iyi haber demek. Sonraki sayılarda bununla ilgili daha fazla bilgi 
vermiş olacağız!

Tabii 2021’nin Mart’ı da gerçekten çok güzel haberler ve kutlamalarla 
dolu geçecek.

2021 DÜNYA UN GÜNÜ

Dolu paletler ve yığınlar teslim eden 
baretli kahramanlara selam!
For 2021, World Flour Day will be 2021 
Dünya Un Günü, bu yılki sloganı “Beyaz 
Altın: Dünyadaki tüm un kahramanlarına 
bir övgü” ile 20 Mart'ta kutlanacak.  

SAYFA   44

Bu ay nasıl geçti?

Roger Gilbert

GIDA DEPOLAMA

SÜREÇ YEM





gfmt.blogspot.com

Dünya Un Günü’nün bu ay kutlandığı 
düşünüldüğünde, bu köşe yazısına bundan bahsederek 
başlamak makul olacaktır. Öncelikle, bu vesileyle, 
sektörümüzde işleri ilerleten pek çok kadın ve erkeğin 
nihayet hak ettikleri takdiri görmelerinin ne kadar 
umut verici olduğunu söylemek istiyorum.

Geçtiğimiz yıl gösterdikleri kahramanlıklardan birini, burada 
Birleşik Krallık’ta pandeminin ilk günlerinde gösterdiler. 
Süpermarketlerin satışlarında büyük bir artış yaşandı, önceki 
yılların aynı dönemine göre un satışı yüzde 92 oranında arttı. 
Bunun sonucunda tedarikte bir kıtlık yaşandı, çünkü 
pandemiden önce İngiltere’de un yalnızca yüzde 4 oranında 
dükkân ve süpermarketlerde satılıyordu. Unun büyük 
bir bölümü dökme olarak üretiliyor ve tankerlerde ve 16 
kilogramdan da fazla çuvallar içerisinde fırınlara ya da diğer 
gıda üreticilerine gönderiliyordu. 
O zamanlar BBC ile yaptığı görüşmede Birleşik Krallık 
Un Değirmencileri Genel Müdürü Alex Waugh, sorunun 
yeterince un öğütülmemesinden değil, unun perakende 
satış için küçük torbalara yerleştirilmesindeki sıkıntılardan 
kaynaklandığını söylemişti. 
Waugh, buna cevaben un endüstrisinin günün 24 saati, 
haftanın yedi günü, üretimi ikiye katlamak için un öğütmeye 
başladığını belirtti. İnanılmaz talep artışı karşısında hâlâ 
tedarik sıkıntısı yaşansa da, endüstri yine de birlik içerisinde 
çalıştı ve zor koşullar altında kendinden beklenenin ötesine 
geçti. 
Dünyada halihazırda pek çok şeyin yaşandığı ve modern 
yaşamın büyük bir kısmının sayılara ve hedeflere odaklandığı 
düşünüldüğünde, onlar olmadan bu endüstrinin ani ve yıkıcı 
bir durma noktasına ulaşacağı kişiler çoğu zaman göz ardı 
ediliyor.
Bu nedenle değirmencilere, fırıncılara, unu bize ulaştıranlara 
ve alanlara, hepimize ekmek, kek ve büyük ölçüde un ile 
yapılan diğer günlük temel gıdaları ulaştırdıkları için teşekkür 
ederiz.
Statista’nın bu yıl dünya un pazarının değerinin 261.72 milyar 
dolara çıkacağını tahmin etmesiyle, bu takdiri göstermek için 
daha iyi bir zaman olamazdı.
Sektörümüzdeki Covid-19 kahramanlarını ödüllendirmeye 
çalışırken, sektör bilincinde hâlâ çok belirgin bir şekilde öne 
çıkan bir başka konu daha var.
Bu köşe yazısının sıkı takipçilerinin fark edeceği üzere, 
geçtiğimiz ay un takviyesinin ne kadar önemli olduğunu 
anlattık. Bu konu bu sayıda yine aynı önemde işlenecek. 
Takviyeyi zorunlu kılan herhangi bir mevzuatın olmaması, 
adeta yavaş yavaş gözler önüne serilen bir skandal. Yine de 
çok geç olmadan barışçıl ve ortaklaşa bir şekilde mantıklı bir 
çözüme ulaşabilmeyi umuyoruz.
 

See more videos from all 
aspects of the industry at 

millingandgrain.com/videos

Haberler
Değirmencilik
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Sizin ülkenizde değirmencilik tarihine kim sahip çıkıyor? 
Birleşik Krallık’ta bu konuda çok şanslıyız, kendini 
değirmenciliğe adamış iki kişiye, değirmenci Mildred 
Cookson ve eşi Ron Cookson’a ve Mills Archive Vakfı’nda 
bir grup mütevelliye ve çalışanlardan ve gönüllülerden 
oluşan bir destek ekibine sahibiz. Önemli bir arşive 
sahip olan Vakıf, en eski zamanlarından başlayarak 
değirmencilikle ilgili belgeleri ve hatıraları toplamak ve 
kataloglamak için 2002 yılında kuruldu. Vakfı’n odağında 
çoğunlukla rüzgâr ve suyla çalışan değirmenler ile buhar ve 
elektrikle çalışan değirmenler vardı. Arşiv, özellikle geçen 
yıl Rex Wailes Koleksiyonu’nun eklenmesinin ardından 
uluslararası alanda daha çok ilgi görmeye başladı. 

Yaklaşık 150 yıl önce döküm merdanelerin ortaya 
çıkması ve Birleşik Krallık’ta değirmen taşlarının hızla 
değiştirilmesiyle, Vakıf, gelecek nesillerin bunu sağlayan ve 
şu anda da endüstrimizde gerçekleşen teknolojik değişimi 
büyük bir ilgiyle keşfetmek isteyeceklerinin farkında. Hem 
valsli değirmencilikle hem de rüzgâr ve su değirmenleriyle 
ilgili gelişmeler arşivde hak ettiği yeri bulurken, vakfın 
bu yıl 20 Mart’taki Dünya Un Günü’nünde küresel olarak 
endüstri adına Değirmencilik Onur Listesi’nin tarihini 
kaydetmeye karar verdiğini bildirmekten mutluluk 
duyuyoruz. Değirmencilik Onur Listesi, geçen yıl Milling 
and Grain dergisi tarafından kuruldu.

Ron ve Mildred Cookson, Değirmencilik Onur Listesi’ni 
evraklarını ve görsellerini gelecek nesil için arşive eklemeye 
ve fiziksel konum itibariyle Almanya’nın Wittenburg şehrinde 
bulunan FlourWorld Müzesi’ndeki Değirmencilik Onur 
Listesi’ne seçilen her bireyin kaydını tutmaya davet etti.

Mildred ve Ron Cookson ile Mills Archive Vakfı’na 
sektörümüz adına içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 mymag.info/e/
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Bühler and Vyncke form strategic partnership to 
offer low-carbon-emissions food plants

B ühler Group ve Vyncke, biyokütle yan akım 
ürünleri temiz bir süreç enerjisine dönüştürülürken 
müşterilerin karbon ayak izini azaltan entegre 
çözümler sunmak amacıyla stratejik bir ortaklık 

kurdu. 
Fosil yakıtlara ve bununla birlikte CO2 emisyonlarına olan 

bağlılık, hammadde ve yan akım ürünlerine bağlı olarak 
yüzde 20 - 100 arasında bir oranda azalabilir. Bu da bazı 
durumlar için gıda bitkilerinin tamamen karbon nötr hale 
gelebileceği anlamına gelir. Bühler ve Vyncke’nin ortaklığının 
ilk odak noktası, kakao, yulaf ve malt işleme segmentleridir.

“Bu ortaklık, müşterilerimizin değer zincirlerinde CO2’i 
büyük ölçüde azaltma stratejimizin temellerinden birini 
oluşturuyor.” diyor, Bühler Tahıl & Gıda Bölümü’nün 
CEO’su Johannes Wick. 

“Birçok endüstri, fosil yakıt tüketimini azaltmak için 
çözümlerimize güveniyor. Bühler ile birlikte artık gıda 
endüstrisinin CO2 ayak izini azaltmak için de bir standart 
olmayı hedefliyoruz.” diyor, Vyncke’in sahibi Peter Vyncke. 
“Bühler ve Vyncke ortaklaşa hem ekonomik hem ekolojik 
faydalara sahip entegre ve optimize edilmiş çözümler 
sunabilir.”

Biyokütleden iklime nötr enerji yaratmak
Biyokütle yan ürünleri, hemen hemen tüm gıda işlemlerinde, 

tahıl, pirinç, mısır ve kakao ürünlerinin işlenmesinde üretilir. 
Günümüzde yan ürünler genellikle ya hayvan yemi olarak 
kullanılır ya da doğrudan imha edilir. Gıda üreticileri, 
biyokütleden yan ürünlerine kadar iklime nötr bir enerji 

biçimi üretebilir.
Fosil yakıt yakıldığında oluşanın aksine, biyokütle 

enerjisinin kullanımı sera gazı emisyonlarının kontrol 
edilmesine yardımcı olur, çünkü salınan tek fraksiyon, 
bitkilerin büyümeleri sırasında daha önce atmosferden 
aldıkları kadardır ki bu da yan akım ürünlerinin yem veya atık 
için kullanılacakları bir yere taşınmasından çok daha azdır. Bu 
nedenle doğal bir CO2 döngüsü meydana gelir. 

Bühler, yeni ekipmanı, dijital hizmetleri ve iyileştirme 
teklifleriyle sunduğu çözümleri daha fazla enerji verimli hale 
getirme konusunda şimdiden büyük bir ilerleme kaydetti. 
Johannes Wick şöyle diyor: “Vyncke’nin enerji geri kazanım 
süreçlerini portföyümüze ekleyerek müşterilerimize düşük-
sıfır karbonlu gıda çözümleri sunabiliyoruz.”

Belçikalı teknoloji tedarikçisi Vyncke, endüstriyel veya 
belediye atıkları da dâhil olmak üzere çeşitli biyokütle yan 
ürünlerinden enerji üretimi konusunda uzmandır. Enerji 
üretimi için kullanılabilen biyokütle bazlı yakıtlar, tarımsal ve 
odun kalıntılarından endüstriyel işlemlerden çıkan çamurlara, 
geri dönüştürülmüş odunlara ve özel olarak yetiştirilmiş enerji 
mahsullerine kadar çok çeşitlidir.

Vyncke, 1-100 megawatt saatten (Mwh) ısıl işlem enerjisi ve 
0.5-15 megawatt elektrikten (Mwe) elektrik enerjisi üretmek 
için biyokütle ve atıkları yakan yeşil ve temiz enerji sistemleri 
tasarlayıp inşa etmektedir.

Enerji yoğun endüstrilerin dışında kalan çoğu şirket, 
enerji tedarikini değer zincirindeki stratejik bir alan yerine 
yönetilmesi gereken bir maliyet olarak görme eğiliminde 
olmuştur. Yine de günümüzde enerji, iş başarısı için en önemli 
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araçlardan biri haline geldi.
Harici enerji tüketiminin ve enerji maliyetlerinin 

azaltılabilmesi için enerji geri kazanımının entegre edildiği 
bütünsel işlem zincirleriyle, Bühler Group ve Vyncke, işbirliği 
içerisinde daha sürdürülebilir gıda üretimi için çözümler 
geliştirmek amacıyla bu konuyu ele alıyor. Bu sadece 
sürdürülebilirlik konusunda daha fazla katkı sağlamaz, aynı 
zamanda enerji verimliliğini arttırarak gıda üreticileri için 
rekabet avantajları da sağlar.

“Bugün, yan akım ürünlerinden enerji geri kazanımı 
tam olarak sağlamaktan çok uzağız. Herhangi bir gıda 
fabrikasının enerji tüketimini yüzde 70’e varan oranda 
azaltmayı hedefliyoruz. Sunduğumuz çözümlerin iyi yönü, 
sürdürülebilirlik ve ekonomik kriterlerin bir arada olmasıdır.

Şu anda müşterilerimize emisyonlarını yılda 2.5 milyon 
ton CO2 azaltma imkânı tanıyoruz. Bühler ile ortaklaşa 
çalışarak çok daha büyük bir pozitif etki yaratmak için bu 
çözümleri entegre bir yaklaşımla daha da iyileştirebilir ve 
ölçeklendirebiliriz” diyor Peter Vyncke.

Biyokütleden termal enerjinin geri kazanılması
Ortaklaşa gerçekleştirilen projeler arasında öne çıkan bir 

proje de Bühler’in uzun süredir iş ortağı olan Malteria 
Oriental S.A.’nın Uruguay’ın Montevideo şehrindeki malt 
üretim tesisinin genişletilmesi olacak. Malteria Oriental 
S.A., Brezilya’nın en büyük bira üreticilerinden biri olan 
Grupo Petrópolis’e ait. Güney Amerika’daki bira tüketimi 
son yıllarda istikrarlı bir şekilde arttığından, bira üretimi 
için daha fazla malt gerekiyor.

Maltın üretildiği tesislerde maltı kurutmak için büyük 
miktarda termal enerji tüketilir. Bu proje ile Vyncke, 
malt üretiminin bir yan ürünü olan biyokütleden termal 

enerjinin geri kazandırılmasını sağlayacak. Sahada enerji 
denetimi yaparak Vyncke, enerji sisteminin boyutunu 
yüzde 30 oranında küçültmek için bir sistem geliştirdi, 
toplam yatırımda ve operasyonel maliyetlerde de tasarruf 
sağladı.

Vyncke, dış kaynaklı odun yongaları ile tamamlanan, iç 
arpa kabuklarını ve bitki ıskartalarını yakan çift yanma 
sistemine sahip anahtar teslimi 20 megawatt’lık bir su 
kazanı inşa edecek. Bu kazan, Uruguay’daki standart 
operasyonel uygulamalara kıyasla her yıl 35.000 ton CO2 
emisyonu tasarrufu sağlayacak.

Yeni malt üretme tesisi, parti büyüklüğü 260 ton arpa 
için tasarlandı ve yıllık 77 bin ton malt kapasitesine 
sahip. Sipariş alımının ve üretimin 2022 yılı Mart ayında 
yapılması planlanıyor.

“Beraber çalışarak müşterilerimiz için projelerimizi 
koordinasyon için daha az çaba göstererek yürütmeyi 
hedefliyoruz. Yenilik konusunda sahip olduğumuz 
ortak güç bizi geleceğe götürecek ve müşterilerimiz her 
zamankinden daha iyi ve verimli çözümlere sahip olacak” 
diyor Johannes Wick.

Hem Vyncke hem de Bühler, tüm yeni gıda fabrikalarında 
enerji tüketimini 2025 yılına kadar en az yüzde 50 
oranında azaltmayı hedefliyor. Her iki ortak da malt üretme 
tesislerini CO2 nötr hale getirmeyi mümkün kılmak istiyor.

Uruguay’daki proje sadece bir başlangıç. İleride her iki 
ortak da çözümlerini teknolojik olarak hedeflenen şekilde 
koordine etmeyi planlıyor.

Bühler ortaklıkları ve ürün tanıtımları hakkında daha 
fazla bilgi için Bühler Virtual World 2021’in İnternet 
sitesini aşağıdaki bağlantıdan ziyaret edebilirsiniz: 
https://virtualworld.buhlergroup.com/agenda
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Fas, ekmeklik buğday 
ithalatına uygulanan 
vergileri değiştirdi

Fas hükümeti, son zamanlarda düşük yağışların 
neden olduğu kuraklık ve sonrasında buğday 
üretimindeki düşüş nedeniyle, buğday ithalatı 
vergilerinde bir değişiklik yapacağını açıkladı. 

Stok oluşturmak ve fiyat rekâbetini sağlamak için 
hükümet daha önce ekmeklik buğday üzerindeki 
gümrük vergilerini 31 Aralık 2020 tarihine kadar 
askıya almıştı. Bu durum 31 Mayıs 2021 tarihine kadar 
uzatıldı.

Fas Tarım Bakanlığı’na göre 2019-2020 sezonu için 
tahıl üretimi, bir önceki sezona göre yüzde 39 azalarak 
3.2 milyon tona geriledi. Durum buğday üretimi 790 
bin tona, yumuşak buğday tanesi üretimi 1.7 milyon 
tona ve arpa üretimi 640 bin tona ulaştı.

Fas hükümeti, üreticilerin hasatlarını satmalarına 
yardımcı olmak için ekmeklik buğday için ton başına 
280 ABD dolarlık sabit bir referans fiyat belirledi. 
Bunun yanı sıra, hükümet, ülkedeki tüccarlar ve tahıl 
kooperatifleri için iki haftada bir depolama primi verdi 
ve değirmencilere ton başına 5 ABD doları değerinde 
sübvansiyon sağladı.

Özpolat opens new 
Istanbul office

Ösektördeki 55. yılını bu yıl biri İstanbul’da 
diğeri de Irak, Bağdat’ta olan iki ofis açarak 
kutluyor. 

Tahıl işleme teknolojileri geliştirmede 55 
yıllık deneyimiyle şirket, İstanbul’daki yeni ofisinin 
hizmet vermeye başladığını bildirmekten mutluluk 
duyuyor.

İstanbul'daki ofis, yönetici toplantılarına ev sahipliği 
yapacak ve mühendislik amaçlı kullanılacaktır.

Geçtiğimiz günlerde, Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Özpolat, şirketin, yüksek kalitedeki makinelerini 
Gaziantep'te üretmeye devam edeceğini söyledi.
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GMach Haberleri: 
Sırbistan'da 300 TPD 
kapasiteli un değirmeni 
faaliyete geçti 

Sırbistan’da yüksek kapasiteli yeni bir anahtar 
teslimi değirmen projesine imza atan Genç 
Değirmen, Balkanlar’daki başarılı serüvenine 
devam ediyor. 

Bu başarının ilk örneği olarak Genç Değirmen - 
Gmach, günlük 300 ton buğday işlemesine sahip bir 
un değirmeni geçtiğimiz aylarda Zitopromet Mlinpek 
D.O.O. firmasına teslim etti. Köklü bir firma olan 
Zitopromet Mlinpek D.O.O., uzun yıllardır Sırbistan’da 
un ticareti yapıyor ve tarımsal alanda faaliyet 
gösteriyor.

  Merkezi Sırbistan’ın Mitrovica şehrinde bulunan 
Zitopromet Mlinpek D.O.O. için Genç Değirmen 2018 
yılında günlük 200 ton buğday işleme kapasitesine 
sahip bir anahtar teslimi değirmeni başarıyla teslim 
etmişti. Genç Değirmen, aynı şirket için iki yıl sonra, 
2020’de, günlük 300 ton buğday işleme kapasitesine 
sahip bir un fabrika projesini de başarıyla tamamladı.

Tahılın emeğe, emeğin ekmeğe dönüştüğü topraklar
Genç Değirmen, toprağın meyvelerinden alınan 

ilhamla 1990’da kuruldu. Şirketin 30.000 m2 alan 
üzerine kurulu tesisi, un ve irmik üretim tesisleri için 
geniş bir yelpazede çözümler sunmaktadır.

Değirmencilik sektörünün önde gelen şirketlerinden 
Genç Değirmen, satış ve satış sonrası destek 
aşamasında yatırımcılarının ihtiyaçlarına çözüm 
üretmeye devam ederken, kaliteli ürün ve hizmet 
sağlıyor. 

Genç Değirmen’in sektörüne, müşterilerine ve işine 
saygı duyan deneyimli ekibi, sizin isteklerinizi duymak 
için sabırsızlanıyor.
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Symaga, 10 binin 
üzerinde büyük silo 
projesi gerçekleştirdi

P andeminin gölgesinde geçen bir yılda, Symaga 
10 bininci depolama projesini tamamlayarak beş 
kıtadaki 145 ülkede toplam 42 milyon m3’ten 
fazla depolama alanı inşa etti. 

2020, Symaga kuruluşunun 35. yılıydı. Tamamlanan 
projeler arasında Symaga, Polonya’nın Lasin şehrinde 
bulunan bir değirmenin depolama tesisini öne çıkarmayı 
seçti. Polonyalı değirmenci Mlyny Szczepanki, konik 
taban için özel bir korumaya sahip SCE0993/15T45 beş 
konik tabanlı silonun tasarımı ve üretimi için Symaga’yla 
çalıştı. 

Symaga, 2020’nin son aylarında aldığı çok sayıda 
yeni sipariş ile 2021’e hızlı bir giriş yapmış oldu. 
Önümüzdeki yıllarda beklenen talep artışını karşılamak 
adına Singapur’da kurulan yeni ofis ile hizmetlerini 
ve çözümlerini sunacak olan şirket için Asya hedef 
pazarlardan biri hâline geldi.  

Bu devamlı büyümeyi korumak için Symaga hem yeni 
pazarlara odaklanmayı hem de Avrupa, Rusya ve Ukrayna 
gibi hâlihazırda hizmet verdiği pazarlardaki varlığını 
güçlendirmeyi hedefliyor. 
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ABD Tahıl Konseyi, 
İngiltere’nin E10 
standardıyla 
ilgili duyurusunu 
memnuniyetle karşıladı

Birleşik Krallık’ın bu yılın Eylül ayına kadar ülke 
çapında yüzde onluk bir etanol karışım standardı 
(E10) getireceğini duyurmasının ardından, ABD 
Tahıl Konseyi, Büyüme Enerjisi ve Yenilenebilir  

 “Birleşik Krallık, E10 etanol karışım standardını 
uygulamaya başladığını, ulaşım sektörünün karbondan 
arındırılması ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına 
yönelik küresel bir girişimin ortasında açıkladı. Bu, 
İngiltere’de yaşayanların sağlığını olumlu etkileyecek, 
daha fazla istihdam yaratacak ve ülkenin sıfır emisyonlu 
gelecek hedefine ulaşmasını hızlandıracak çok memnun 
edici bir duyuru oldu. 

Bu duyuru ayrıca ülkelerin etanol gibi biyoyakıtları iklim 
hedeflerine ulaşmalarına sağlamak için nasıl kullandığına 
dair bir başka örnektir. E10’nun yalnızca Birleşik Krallık'a 
değil, dünya çapındaki tüm karbondan arınma çabalarına 
sağlayacağı çevresel katkıları görmeyi dört gözle 
bekliyoruz.”  
Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı bu 
açıklamada, yüksek etanol içeren karışımların çevre için 
hemen fayda sağladığını vurguladı. 

“Şu anda trafikte bulunan milyonlarca aracın neden 
olduğu emisyonu azaltmak için atabileceğimiz adımlar var. 
Daha iyiyi inşa ederken (BBB), E10 benzin türüne geçerek 
ülke genelinde sürücüler yaptıkları her yolculuğun çevre 
üzerindeki etkisini azaltabilecek.” diyor, Shapps. 
İngiltere’deki mevcut benzin karışımları yüzde beşten fazla 
etanol (E5) içermez. Duyuruda, E10’a geçişin ulaşımdan 
kaynaklı karbondioksit emisyonlarını yılda 750 bin ton 
kadar düşürebileceği vurgulandı, bu da trafikten 350 bin 
aracın çıkarılmasına eş değer. 

2018’de Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanlığı, ülke 
çapında E10 etanol karışımı uygulamayı düşünürken, ABD 
Tahıl Konseyi, Büyüme Enerjisi ve Yenilenebilir Yakıtlar 
Derneği etanolün hem çevre üzerindeki hem de mali 
faydalarını paylaşarak konu hakkında yorum yapmıştı. 
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Geçen ayki yazımda the Miller dergisinde (6 
Haziran 1892) anlatıldığı gibi 1892 yılındaki 
nabim Konferansı’nda görülen değirmenlerden 
ikisini konu aldım. Şimdiyse değirmenciler 
tarafından beğenilen 10 kadar yerel değirmencilik 

işletmelerinden iki tanesini da anlatacağım.

Priday, Metford & Co. City Mills (Şehir Değirmenleri) 
Gloucester delegeleri, bu değirmeni saatte 15 çuvallık bir 

vals tesisine sahip bu değirmeni tam çalışır durumda görmüştü. 
Değirmenler, Londra’da Thames Caddesi’ndeki City Mills’e 
taşınana kadar orada ortaklık kurmuş olan Hadley Kardeşler’e 
aitti. Gloucester değirmeninde şu an bulunan ortaklardan biri, 
çıraklığını Hadley ile birlikte yapmış.

Değirmen iki ayrı bölümden oluşuyordu: yedi katlı değirmen 
merkez kısmı ve değirmenden yangına dayanıklı bir duvarla 
ayrılmış buğday temizleme bölümü. Değirmenin ayrıca kendine 
ait değirmen imalat ve tesisat bölümü de vardı.

Simon valsli fabrika 1890 yılında firma tarafından 
iyileştirilmişti. Değirmenin zemin katında üç adet değirmen taşı, 
21 elevatör tabanı ve makineyi yukarıdaki katlarda sürmek için 
gerekli şaftlar bulunuyordu.

Birinci katta, beş kırma sistemindeki buğdayı öğütmek için 
yedisi çift katlı tipte olmak üzere 18 vals vardı. Unu paketleme 
işlemi, birinci katta ayrı bir yeri kaplıyordu.

Kırma işlemi yedi vals ile yapılıyordu, ilk kırma 60 x 23 
cm’lik dişli, su soğutmalı vals topları ile donatılmış bir valsli 
değirmende ve diğer yarısı ise 50 x 23 cm ile donatılmış olan 

bir valsli değirmende gerçekleştiriliyordu. İkinci kırma ise 60 
x 23 cm’lik dişlere sahip bir döküm vals üzerinde yapılıyordu, 
diğer yarısında ise 50 x 23 cm’lik valsler vardı. Üçüncü ve 
dördüncü kırma işlemi, yine 60 x 23 cm’lik dişli vals toplar ile 
gerçekleştiriliyordu. Beşinci kırmada da aynı dişli vals topları. 

Yazan: Mildred Cookson, Mills Archive, Birleşik Krallık

2. Bölüm: 1892 yılında Gloucester’daki Nabim Sözleşmesi

Mills Archive’daki geçmişe ait değirmencilik dergileri

Kimmins ve Drew'un Değirmeni, Dudbridge

Priday ve Metford’ın Değirmenleri 1892
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ve ayrıca dördüncü kırma işleminde kullanılmayan diğer yarı 
kullanılıyordu.

İkinci katta dört adet çift Reform sasör, iki boyutlandırma eleği, 
aspiratörlü bir kontrol eleği ve iki adet dörtlü elek vardı. Üçüncü 
katta beş Simon santrifüj ve Singleton’ın iki patentli un hazırlama 
makinesi bulunuyordu.

Dördüncü kattaki eleklerin geri kalanını, yedi santrifüj, un 
hazırlama makineleri, dördüncü ve beşinci kırma işlemi için iki 
santrifüjlü elek, bir sasör ve bir Stanier ayırıcı oluşturuyordu. 
Değirmenin en üst katına uzun bir ipek makara sabitlenmişti.

Kimmins, Drew & Co Roller Mills (Valsli Değirmenleri)
Bu değirmenler, Midland Railway’in Stroud şubesi üzerindeki 

Dudbridge’deki tren istasyonunun yakınında bulunuyordu, bu 
değirmenlerde sekiz çift değirmen taşı mevcuttu. Vals tesisi, 
Thomas Robinson & Sons of Rochdale tarafından kurulmuştu ve 
saatte 5 çuval üretim kapasitesine sahipti. Tesis, değirmenin bir 
ucunda bulunan düşük bir breastshot su çarkı ile ve değirmenin 

orta kısmına yakın bir yerde bir başka binada bulunan ve ana 
şafta düz dişli ile bağlı bir buhar motoru ile tahrik ediliyordu.

Ana şaft değirmenin uzunluğu boyunca gidiyordu, tüm tesisi 
33 cm genişliğinde güçlü bir çift deri kayış ile sürüyordu. 
Motorları çalıştırmak için gereken buhar, 7.3 metreye ve 2 metre 
boyunda bir çift Lancashire kazanından geliyordu. Değirmen 
binası ise taştan yapılmıştı, 27 metre yüksekliğinde ve 10 metre 
genişliğindeydi, zemin ve diğer beş katı ortalama 3 metre 
yüksekliğindeydi.

Değirmenin yakınında, Midland Railway’in yan cephesinde 
tahıl depolamak için başka bir büyük bina vardı. Bu binanın 
bir ucunda 1890 yılı civarında inşa edilmiş güzel ofisler vardı. 
Buğday, demiryolu vagonlarından indirildikten sonra depoya 
girer, bantlı konveyör ve elevatörlerden oluşan bir sistem 
aracılığıyla değirmenin tepesine taşınırdı. Burada, buğday 
temizleme makinesinin hemen yukarısında bulunan çeşit çeşit 
büyük buğday ambarlarına helezoni konveyörlerle dağıtılıyordu.

Değirmen beş kırma işlemi gerçekleştiriyordu, irmik ve 

Avery'nin otomatik tahıl kantarıYeni Simon Reform sesörü
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or for replacing or enhancing older, less efficient dryers.  
Email us at info@wenger.com today. 

PHONE: 785.284.2133   |   EMAIL: INFO@WENGER.COM   |   WENGER.COM

USA      |      BELGIUM      |      TAIWAN      |      BRASIL      |      CHINA
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www.millsarchive.org

middlings gibi ürünler birinci katta 
bulunan bir hatta yerleştirilen sekiz vals ile 
öğütülüyordu. İkinci, üçüncü, dördüncü ve 
beşinci kırma işlemleri için 23 x 38 cm’lik 
silindirli üç adet vals, 23 x 76 cm’lik 
silindirli iki adet çift vals ile donatılmış bir 
ilk kırma valsi kullanıyordu.

Bir makinede iki kırma valsi ve her 
biri 23 x 60 cm’lik düz demir valslerle 
donatılmış üç çiftli valsli değirmen vardı. 
Ayrıca, her valsli değirmende iki işlem 
gerçekleşmek üzere, 23 x 45 cm’lik düz 
vals topları ile donatılmış bir çift vals, sekiz 
kırma işlemiyle ilgileniyordu. Bu katın bir 
ucunda buğdayı hazırlamak için bir fırça 
makinesi yer alıyordu. Öğütme işi için dört 
çift değirmen taşının da bulunduğu bu katta 
un ve artıklar da paketleniyordu. 

İkinci katta tek bir hat üzerine yerleştirilmiş en son Diamond 
<R> tasarımına sahip iki adet Robinson sasörü ve yeni patentli 
bir adet “Koh-i-nor” sasörü mevcuttu. Ayrıca bir yardımcı fan, 
büyük bir kırma silindiri ve ilk kırılma işleminden önce buğdayın 
boyutlandırılması için bir döner buğday derecelendirme makinesi 
ve bir Eureka marka is temizleyici de vardı. Bu kata bağlı depoya 
giden bir viyadük ve bir demiryolu hattı bulunuyordu.

Üçüncü katta ise dört adet döner elek ve birinci, ikinci, üçüncü 
ve dördüncü kırma işlemleri için düzeltici, beşinci kırma 
işlemi için bir eleme santrifüjü, bir çerçevede üç ayırıcı elek, 
iri taneciklerin tozunu almak için bir santrifüj, Avery patentli 
otomatik bir tahıl kantarı, orta büyüklükteki middlings’in tozunu 
almak için bir ipek makara, küçük bir elek ve iki “Ince” patentli 
toz toplayıcı vardı.

Dördüncü katta iki adet düzeltici, bir karıştırıcı, 68 cm’lik üç 
santrifüj ve 68 cm’lik dört santrifüj bulunuyordu. Bunlar, şaft 

sistemine dik açılarla sabitlenmişti ve çeyrek dönüşlü kayışlarla 
tahrik ediliyordu. 15 elevatör başlığı, neredeyse değirmenin tam 
merkezine yerleştirilmişti.

En üst kat ise tamamen depolamaya ayrılmıştı, bulunan 
tek makine manyetik ayırıcıydı. Bu katta ayrıca helezoni 
konveyörlerin buğdayı çeşitli büyüklüklerde silolara dağıtmak 
için kullandığı iki elevatör başlığı da vardı. 

Değirmen gezisi, William Gardner’ın değirmenci mühendislik 
firmasına yapılan bir ziyaret ile sona erdi. Ülkenin her yerine 
erişimi olan bu güçlü yerel şirketi Milling and Grain’in 2017 yılı 
Aralık baskısında anlatmıştım.

Gardner’in Son İşlem Atölyesi, 
Gloucester Mühendislik İşleri

Avery un kantarı ve 
paketleyici
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Rex Wailes Koleksiyonu

Rex’in bir danışman olarak 20. yüzyıldaki geleneksel yel ve 
su değirmenleri konusuna ne kadar hâkim olduğunu, bir önceki 
makalemden, yani bir öğretmen, yel değirmeni meraklısı ve yetenekli 
amatör bir sanatçı olan Karl Wood’u anlattığım makalemden 
anlamışsınızdır. 

Wood’un yaptığı işler o kadar başarılıydı ki sanatını satarak mütevazı 
bir iş kurdu. Rex’e göre, bu ilişki, Wood’un önde gelen 

sanatçılar ve fotoğrafçılarla kurduğu 
bağlantılardan çok daha az önemliydi. 

Bu bağlantılardan birini de Thomas 
Hennell (1903-1945) ile kurmuştu, 
Wood ve Hennell yakın arkadaş oldular. 
Hennell’ın sanatsal mirası, rüstik el 
sanatlarından oluşan portföyünden ve 
İngiltere’nin kırsal kesimiyle ilişkili 
eserlerden, resmî bir savaş sanatçısı 
olarak yaptığı çalışmalara ve birçok 
ulusal kurumun koleksiyonunda yer 
alan parçalara kadar uzanıyor. 

Savaş çalışmaları nedeniyle 
İzlanda’dan Hindistan ve Burma’ya 
kadar birçok ülkeye gitti. Java’da 
Endonezyalı teröristler tarafından 
yakalandı, 42 yaşında arkasında 
hiçbir iz bırakmadan ortadan 
kayboldu.

Neyse ki Wood’un yel değirmeni 
çalışmalarının çoğu, Mills Archive Mütevellilerinden biri 

olan Alan Stoyel tarafından yayınlandı, Rex’in koleksiyonunun büyük 
bir bölümünü kurtarıp kurutan da Stoyel’di. “Rex’in ölümünden sonra, 
Hennell’ın bazı çalışmaları Rez’in bahçesinde bulunan çok sayıdaki 
barakalardan birinde bulundu” diye hayıflanmıştı, Stoyel. 

“Ne yazık ki resimlerin çoğu kalitesiz kâğıda basılmıştı. Nemli 
koşullarda yıllarca saklanmalarından dolayı üzerlerinde izler vardı, 
bazıları ise artık kurtarılamaz haldeydi. Maalesef, bulundukları ıslak 
ortamdan çıkarılmaları mümkün olmamıştı.”

Yine de Rex sayesinde, özellikle makine düzenlemelerinin 
ayrıntılarına ilişkin geniş bir eskiz portföyüne sahibiz, bu eskizlerin 
kayda değer olduğu Rex tarafından da sık sık dile getirildi. Bunların 
arasında, makine düzenleme ve işlevlerinin bölgeden bölgeye nasıl 
farklılık gösterdiğini görebileceğimiz paha biçilemez bir kayda 
sahibiz. Stoyel da kitabında çizimlerin ne kadar önemli olduğunu 
anlatıyor.

Bu çizimler, ayrıntıları ve dönemin ruhunu bir fotoğraf makinesiyle 
elde edilebileceğinden çok daha iyi yakalamışlar, bazısında bir ayrıntı 

öne çıkarılmış veya yumuşatılmıştı, belirli bir açı seçilmiş veya görüş 
açısı büyük bir etkiye sahip olacak şekilde değiştirilmişti.

Lancashire’da doğmuş ve büyümüş biri olarak, bu yazımda örnek 
olarak en sevdiklerimden bazılarını seçtim. Rex’in savaştan sonra 
yayınlamayı planladığı iki büyük yel değirmeni kitabının resimlerini 
hazırlaması için Hennell ile birlikte çalışmak istemesi şaşırtıcı değildi. 

Ancak bu gerçekleşmeyecekti, bu ayrıcalık Hennell’ın bir arkadaşı 
olan Vincent Lines’a kısmet olmuştu. Onu da bir sonraki makalemde 
anlatacağım. 

Bölüm 1: Sanatsal Bir İşbirliği
Yazan: Mildred Cookson, Mills Archive Vakfı, 
Birleşik Krallık

internationalmilling.com
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A PART OF BRUKS SIWERTELL GROUP

bruks-siwertell.com

Your challenge might be finding a dry bulk handling solution that ensures the
profitable, sustainable growth of your business. 
Our expertise can provide just that. A totally enclosed Bruks Siwertell solution that 
ensures operations are efficient, reliable, and free from dust and spillage.

INCREASE YOUR 
PROFITS WITH 
INTELLIGENT 
SOLUTIONS



Güçlü hava temizleyicisi sayesinde Covid-19 virüsünün yüzde 
99.99’u ortadan kalkıyor

FrigorTec, mobil bir hava temizleyicisi olan Deviro'yu 
piyasaya sundu. Deviro, seçilebilir üç filtre aşamasının 
en üst aşamasında, ortam havasından H14 HEPA filtre ile 
koronavirüsün ve partiküllerin yüzde 99.995'ini çıkarıyor.

 49dB'lik bir gürültü emisyon seviyesi ile Deviro çok sessiz, bu 
nedenle ofislerde ve atölyelerde kullanım için uygun. 
FrigorTec, Almanya'da Ravensburg yakınlarındaki Amtzell 
merkezli bir şirkettir. Şirket, son derece karmaşık endüstriyel 

ve ticari uygulamalar için klima ve filtreleme alanında 
uzmanlaşmıştır. FrigorTec, mühendislerinin bu güçlü hava 
temizleyiciyi sekiz aylık bir dönemde geliştirdiğini söylüyor. 
Uzun süreli koruma 

Profesyonel hava temizleyicileri, SARS-CoV-2 de dâhil 
olmak üzere aerosoller yoluyla oluşan virüs 
enfeksiyonu riskini önemli ölçüde azaltır. 
Bu, birçok farklı araştırmada kanıtlandı. 
Bu temizleyiciler ayrıca diğer virüsleri ve 
parçacıkları da ortadan kaldırıyor. 

Hava temizleyicisi satın alırken, iki kriter özellikle 
önemlidir.

İlk olarak, 2021 yılı Şubat ayında Almanya’daki 
Münster Üniversite Hastanesi (UKM) 
tarafından gerçekleştirilen araştırmaya benzer 
araştırmalarda ortaya çıktığı üzere, etkili koruma 
için hava temizleyicilerinin H14 HEPA filtreler 
ile donatılması gerekmektedir. İkinci olarak, 
cihaz, kullanıldığı odada saatte beş defadan fazla 
hava değişim oranına sahip olmalıdır.

Deviro, FrigorTec’in Genel Müdürü Ralph Kolb’e göre bu iki 
kriteri de karşılıyor:

“Yeni hava temizleyicimiz Deviro’da, üç filtre aşaması vardır. 
En üst aşamada 100 metrekübün biraz üzerindeki odalarda saatte 
altı kez hava değişim oranına sahiptir, böylelikle H14 filtreleri için 
geçerli standardı karşılar.”

Sonuç olarak, çok sessiz çalışması nedeniyle, Kolb'un dediği gibi 
“Büyük konferans odaları, eğitim odaları, şalt ve teknik odaları, 
kantinler ve sınıflarda kullanım için idealdir.”

Hava temizleyicileri için başka bir kriter de işletme maliyetleridir.
Kolb’a göre, orta vadede profesyonel bir cihaz satın almak 

her zaman karşılığını verir: “Maliyet açısından cihazın filtre 
hizmet ömrü çok önemlidir. H14 HEPA filtresinin değiştirilmesi 

ucuz olmadığından, Deviro gibi profesyonel bir hava 
temizleyicinin fiyatı, sözde daha uygun fiyatlı cihazlara 
kıyasla, 24 ay içinde kendini amorti edecektir.”

Yeni Deviro hava temizleyici, frigortec-shop.com 
adresinden satın alınabilir. Bunun yanı sıra, FrigorTec, 
ilgilenen şirketlere, yetkililere ve okullara planlama ve 
hizmete sokma için ücretsiz danışmanlık sunar.

FrigorTec, tahıl soğutma, vinç havalandırması, saman 
kurutma, böcek ısıl işlemi ve hava temizleme için 
çözümler üretip satar. Almanya’daki ve uluslararası yan 
kuruluşlarındaki servis ve satış yerleri ile üretici dünya 
çapında faaliyet göstermektedir. Sulzer AG’nin soğutma 
ürünleri segmentinden 2005 yılında ayrılan şirket, yılda 
yaklaşık 18 milyon Euro üretiyor ve şu anda 60 çalışana 
sahip.

A PART OF BRUKS SIWERTELL GROUP

bruks-siwertell.com

Your challenge might be finding a dry bulk handling solution that ensures the
profitable, sustainable growth of your business. 
Our expertise can provide just that. A totally enclosed Bruks Siwertell solution that 
ensures operations are efficient, reliable, and free from dust and spillage.
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Filizlenmiş buğday, fırıncılar için sorun yaratmaya devam ederken, bu 
makale pişirme sırasında meydana gelen bu durumu düzeltmeye yardımcı 
olacak bazı noktaları anlatıyor. Ayrıca, üretim sürecinden sonra unların 
olgunlaşma sürecinin ne kadar önemli olduğundan da bahsediyor.

Filizlenmiş buğday unları
Ekinler doğru zamanda hasat edilmediğinde, nem ve sıcaklık doğru 

seviyede olmadığında, tahıllar olması gerekenden önce filizlenebilir. 
Önceden filizlenme hem görünür hem de görünmeyebilir. Görünmez 
filizlenme, tahılın içerisinde meydana gelir; enzimler nişastanın şekere 
ayrışmasına neden olur ya da bunu hızlandırır. 

Alfa-amilazlar da nişastayı dekstrine dönüştürebilir, bu da hamurun 
hazırlanması sırasında tatlandırıcı bir etki yaratabilir, bu etki 
fermantasyon sırasında ekmek fırına girene kadar artar. Alfa-amilazlar 
70-75 santigrat derecede devre dışı kalır ve bu derecede dekstrin üretimi 
de duracaktır.

Nasıl düzeltilir?
• Hamurun sıcaklığı normal sıcaklığın altında olmalıdır (22-24 santigrat 

derece)
• Hamurun ön fermantasyonu veya dinlendirilmesi kısa tutulmalıdır.
• Hamurun gevşeme durumu düşünülerek daha kıvamlı tutulması 

gerekir.
• Enzimatik aktivite, daha asidik ekşi hamur kullanımı ile hamurun daha 

güçlü bir asitleştirilmesiyle düzenlenebilir. Asitleştirme uzun süreli 
fermantasyon ile elde edilirse, hamur gevşer ve çok daha fazla nişasta 
açığa çıkar. 

• Parçalar daha küçük olmalıdır. Parça ne kadar küçükse, 75 santigrat 

derecelik kritik sıcaklık içeriye 
o kadar hızlı geçer. Bu aşama 
daha büyük ekmeklerde 
daha uzun sürer, bu nedenle 
amilazların nişasta üzerindeki 
etkisi daha büyük hasara neden 
olur.

• Pişirme işlemine çok sıcak 
bir fırında başlanması ve daha 
düşük bir sıcaklıkta bitirilmesi 
gerekir.

Unun olgunlaşması
Birkaç hafta depoda tutulursa unun gelişim süreci çok daha güzel gider. 

Bunun nedeni, 1926’da Kent Jones’un kanıtladığı üzere, oksidasyonla 
ilgili yaşanan bazı süreçlerdir.

Olgunlaşan ya da bekleyen un daha dirençlidir, hamur ayrıca daha 
elastiktir ve ekmeğin hacmi daha büyük, dokusu daha iyi ve rengi daha 
hoştur.

Unun pişirilecek en uygun koşullara ulaşması için geçen süre 
oldukça değişkendir, maruz kaldığı az veya çok yoğun havalandırmaya 
bağlıdır. Kışları unun dönüşümü daha yavaştır. Öte yandan, uzun süre 
depolandığında, unun kalitesi düşer, ayrıca böcekler tarafından istila 
edilme tehlikesi meydana gelir ve depolanan un eşit şekilde olgunlaşmaz.

Günümüzde, doğal olgunlaşmaya benzer belirli değişiklikleri daha 
kısa sürede meydana getirmek için tasarlanan oksitleyici ajanlar sıklıkla 
kullanılmaktadır. Bu ajanların kullanılmasıyla olgunlaşma hızlanır, 
sonuçta daha güzel ve hacimli somunlar elde edilir; ancak un doğal 
yapısını kaybeder ve bu nedenle somunların tadı yavan olur.

Un eski buğdaya dönüşmeden önce 15 gün boyunca olgunlaştırılması 
gerekmektedir. Genç buğday (yeni hasat edilmiş) olması durumunda bu 
olgunlaştırma süresi en az bir ay olacaktır.

Un kalitesinin pişirme davranışı üzerindeki etkisi

SPRING COURSE 3

Learn more – Learn onsite
Enroll in the 12-week Winter Course

www.onlinemillingschool.com

EĞİTİM
Değirmencilik 

With the  Double Shaft Paddle Mixers
• Mixing accuracy of 1:100.000/C.V. < 5%

• Available with capacities from 500 to 20.000 liters
• Short mixing time of approximately 30-60 seconds

Scan de QR-Code for 
more information
www.wynveen.com

THE MOST ACCURATE MIXER 
FOR HIGH MIXING CAPACITIES
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Çevrimiçi Değirmencilik Okulu - 2020 Kış Dönemi  
7. Oturum – Soğutma ve Ufalama  
–Jon Ratcliff ve Ryan Celis ile

Çevrimiçi Değirmencilik Okulu’nun kış döneminin 7. oturumunda 
Jon Ratcliff ve Ryan Alan S. Celis, soğutucunun ve soğutmanın nasıl 
optimize edileceğini ele alırken, aynı zamanda ufalayıcıları, ufalama ve 
eleme süreçlerini de anlattılar. Ratcliff ve Celis’in birlikte 60 yılı aşan 
endüstri deneyimi sayesinde katılımcılar hem bilgi hem de deneyim 
için kesinlikle doğru yerdeydiler.

Bu oturumda katılımcılara hitap eden ilk konuşmacı Jon Ratcliff 
oldu. Sektörümüzde 30 yıla yayılan bir kariyere sahip olan Ratcliff 
kariyerine 1981 yılında Birleşik Krallık’taki bir yem şirketinde, 
J Bibby Tarım’da Kümes Hayvanları Beslenme Uzmanı olarak başladı.

Ratcliff, geçtiğimiz 15 yıldır, İngiltere’nin önde gelen 
süpermarketlerinden biri olan Tesco’ya hayvan yemi, hayvan yemi 
fabrikaları ve tedarik zinciri denetimi ile ilgili konularda danışmanlık 
hizmeti veriyor. Ratcliff bu nedenle soğutucular ve soğutma süreciyle 
ilgili de faydalı bilgilere sahip.

1. Bölüm: Jon Ratcliff ile Soğutucu ve Soğutma Süreci 
Çevrimiçi Değirmencilik Okulu’nun bu döneminin ilk kısmında 

Ratcliff, soğutmanın çeşitli amaçlarından başlayarak soğutucular ve 
soğutma süreciyle ilgili pek çok unsuru tartıştı. Ardından Ratcliff, 
yatay ve dikey çeşitleri karşılaştırmadan önce, soğutma teorisi de dâhil 
olmak üzere birçok konuyu ele aldı.

Ratcliff son olarak soğutma sürecine uygulanabilen çeşitli parametreleri 
ve bu parametrelerin bitmiş ürünlerin kalitesi üzerindeki etkilerini inceledi.

Soğutma sürecinin amacı 
Ratcliff'e göre, soğutma sürecinin ilk amacı, peletlerin ekonomik 

açıdan ideal olarak ≤ 5 - 8 °C ortam hava sıcaklığına uygun şekilde 
soğutulmasıdır. İkinci amacı ise nem kaybının düşürülmesidir, önerilen 
nem seviyesi ise gelen hammaddenin ortalamasına benzerdir.

   Peletlere zarar gelmemesinin yanı sıra dikkat edilecek bir başka unsur 
da mikrobiyolojik güvenliktir, proses sonunda donanımın tamamen 
boşaltıldığından emin olunmalıdır. Ratcliff, her türlü kontaminasyonun 
önlenmesi gerektiğini düşünüyor, böylelikle depolamada herhangi bir 
sorun yaşanmaz.

Soğutucu Çeşitleri: Yatay ve Dikey Karşı Akışlı Soğutucular
Ratcliff, nispeten yüksek hava tüketimi nedeniyle yatay soğutucuları 

çalıştırmanın daha maliyetli olduğunu ve bu nedenle de daha sorunlu 
olduklarını belirtiyor, bu soğutucuların ayrıca içeride bakımının da zor 
olduğunu ve sık sık bakım gerektirmelerinin bariz bir sorun teşkil ettiğini de 
sözlerine ekliyor.

Ratcliff’e göre karşılaştırma yaptığımızda, çok daha düşük maliyetli dikey 
karşı akışlı soğutucular, hammaddeyi işlemek için çok daha küçük bir hava 
hacmine ihtiyaç duyuyor, bu soğutucuların içeride bakımları daha kolay ve 
daha az sıklıkta bakım gerektiriyorlar. Böylelikle makine durmaları azalıyor 
ve kâr artıyor.

PROTEIN-RICH RAW MATERIALS

CARBOHYDRATE-RICH RAW MATERIALS

Increase nutritional value 
with our innovative 
split-grinding solution.

Optimized feed conversion rate.
Improved feed quality. 
Higher line-capacity.

Pre-grinding has a proven advantage over post-grinding when considering the digestive properties 
of the nutrients, but a pre-grinding set-up requires a high investment. Our newest split-grinding 
process combines the best of both worlds. So instead of making one grinding batch with all the 
raw materials, or invest in a pre-grinding set-up, split-grinding enables you to grind separate sub- 
batches of different raw materials, which enhances the nutritional value, increases the quality of the 
feed, all at a low investment.

Split-grinding: Minimum investment. Maximum results.

www.aarsen.com/machines/hammer-mills
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•  Increases feed intake and 
supports digestibility

•  Helps to maintain fl avor profi le 
across diet changes

•  Benefi cial for all stages of growth 
and development

•  No negative side effects or 
withdrawal periods

• Increases profi tability

The Power 
of Phytogenics!

digestarom.biomin.net

DIGESTAROM is a registered trademark of BIOMIN 
Holding GmbH (IR-681524). BIOMIN is a registered 
trademark of Erber Aktiengesellschaft (IR-509692).

digestarom.biomin.net

Naturally ahead

Belirtilen bu işletme maliyeti, gerekli hava hacmi, servis kolaylığı ve 
bakım konularının yanı sıra, Ratcliff, süreciniz için hangi soğutucuyu 
kullanacağınızı düşünürken hava egzoz filtrelerinin daha soğuk olması, 
temizlik, hava kanallarının tasarımının daha soğuk havaya izin vermesi, 
havanın nasıl ölçüleceği, soğuk havanın nasıl ayarlanacağı ve gelen 
havanın nasıl filtreleneceği gibi konulara da öncelik vermeniz gerektiğini 
söyledi.

2. Bölüm – Ryan Celis ile Ufalayıcılar ile Ufalama ve 
Eleme Süreci 

Çevrimiçi Değirmencilik Okulu’nun kış döneminin 7. oturumundaki 
katılımcılara deneyimlerini aktaran ikinci uzman, makine mühendisi 
olan Ryan Alan S. Celis idi.

Celis, profesyonel kariyerine 1988’de San Miguel’de başladı, o 
tarihten itibaren şirketin Manila’daki ana tesisinde Önleyici Bakım 
Müdürü, Fabrika Mühendisi ve Üretim Müdürü gibi pozisyonlarda 
çalıştı.

Ryan’ın yem değirmenciliği endüstrisinde toplamda 32 yıllık bir 
deneyimi bulunuyor. Şu anda şirketi güney Filipinler’de bir yem 
fabrikası da işletiyor. Son olarak Ryan, Manila dışına yeni inşa edilen 
bir yem değirmeni tesisinde Fabrika Müdürü olarak görev yapıyordu.

Hız farkı ile ufalama
Ufalama konusu hakkında Celis ilk olarak, peletleri daha küçük 

boyutlara ayırmak için ufalayıcı valslerin nasıl kullanıldığını 
anlatıyor. Ayrıca ufalama hareketinin bir valsin diğerinden daha 
hızlı dönmesiyle meydana geldiğini ve valslere özel oluklarla yiv 
açıldığını, bunun da bir kesme hareketi yarattığını belirtiyor. 

Vals hızlarındaki fark, “hız farkı” olarak da biliniyor; en hızlı vals, 
en yavaş valsten 1.5 ila 1.8 kat daha hızlı dönüyor. Celis'e göre 
ufalanan parçaların boyutu, iki vals yüzeyi arasındaki “boşluğa” 
bağlıdır. Yani, vals yüzeyleri arasındaki boşluk ne kadar azsa, 
ufalama hareketi o kadar şiddetli olur, böylelikle parçaların boyutları 
küçülür ve sonuç olarak toz miktarı artar.

Eleme: tek tip bitmiş peletler 
Müşterilerine gönderdikleri peletlerin tutarlı boyutta olmasını 

sağlamak için ticari kullanım veya satış için pelet yem üreten pek çok 
değirmen, peletleri ve/veya kırıntıları tarar. Buradaki amaç, öncelikle 
peletleme ve soğutma sürecinde oluşan küçük boyutlu parçacıkları 
veya kalıntıları çıkarmaktır. Bu parçacıklar ve kırıntılar daha sonra 
sistem içerisinde geri dönüştürülür. 

Celis’e göre bu süreç sonunda tek tip bitmiş peletler elde 
edilmelidir. Celis ayrıca eleme sistemindeki püskürtmenin valsleri 
kapsayacak şekilde tasarlanması gerektiğini ve taramaya ihtiyaç 
duyulmaması durumunda sistemi pas geçecek şekilde püskürtme 
yapılması gerektiğini ekledi.

Eleme sürecinin gerekliliği
Eleme işlemi sırasında, peletler, açılış boyutu taraması değişen tel veya 

delikli metal yüzeylerin üzerinden geçer ve açılış çapı ideal olarak tüm 
peletlerin çapından biraz daha küçük bir boyutta seçilir.

Eleme işlemi sırasında ek ayırma işlemi gerekirse, elek makinesine ek 
katlar eklenir. Çeşitli boyutlarda yem üreten bir fabrika, eleme ekipmanı 
parçalarının her biri için tüm elek boyutlarına ihtiyaç duyacaktır. 

Celis, eleme işleminin birinci amacının mümkün olan her yerde el 
ile yapılacak işlemi azaltmak ve çapraz kontaminasyon riskini en aza 
indirmek olduğunu vurguluyor.

Son olarak, Celis’e göre eleme işlemi kalıntıları peletlerden 
uzaklaştırıyor, ancak bu işlem ile genel olarak gereken toplam yeniden 
işleme miktarının azaltılmasının amaçlanması gerek.

Çevrimiçi Değirmencilik Okulu’yla ilgili daha fazla bilgi için 
onlinemillingschool.com adresinden OMS’nin İnternet sitesini ziyaret 
edebilirsiniz.
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March 2021
Milling and Grain’in her sayısında size 
değirmencilik sürecinde zaman ve para 
kazandıracak ürünleri inceliyoruz.

İyileştirilmiş ANDRITZ Paladin 2000 
Pelet Değirmeni
Paladin’in dişli kayışların ve V kayışların yenilikçi bir 
şekilde bir araya getirildiği kanıtlanmış iki aşamalı 
tahrik tasarımı, peletleme işlemi sırasında maksimum torkun 
uygulanabilmesini mümkün kılar ve aynı anda titreşimi azaltarak 
ana şaft üzerinde yükün dengeli olmasını sağlar, böylelikle 
makinenin ömrü de uzar.  
Sağlam yapısının yanı sıra Paladi’nin kullanımı ve bakımı 
da kolaydır. Kalıp hızları V kayışının kasnakları değiştirilerek 
ayarlanabilir, otomatik yağlama ve hidrolik kayış gerdirme 
sistemleri de sorunsuz bakımı destekler. 
Ayrıca iki veya üç vals seçeneği, otomatik silindir ayarı (ARJ) 
ve vals kayma kontrolü (RSC) artık hızlı kalıp değiştirme (QDC) 
özelliği ile birlikte mevcuttur. 
Yeni özellikleri ile Paladin 2000, 
çalışmalarınız için daha da gerekli 
bir hâle geldi.

Bühler: Otomatik 
Çuval Takma Makinesi MWAP
Bu otomatik çuval takma makinesi, açık ağızlı 
çuvalların çuval dolum ünitesinin dolum ağzına 
hızlı ve güvenilir bir şekilde takılmasını sağlar. 
MWAP ile kâğıt çuvalların yanı sıra bir veya iki tarafı lamine 
edilmiş dokuma polipropilen çuvallar da kullanımı mümkündür. 
Çuvallar, vantuzlar aracılığıyla çuval haznesinden ayrı ayrı 
çıkarılır, açılır ve yüksek hassasiyetle doldurma ağzına takılır.
Üretim kapasitesi, manuel işleme kıyasla yaklaşık yüzde 25 
artırılabilir, böylece işçi maliyeti azaltılır. Ayrıca bu şekilde 
otomasyon seviyesi ve işlem güvenilirliği de artar.
Otomatik çuval takma makinesinin ekrana ve kullanımı kolay bir 
kullanıcı ara yüzüne sahip 
kendine ait bir modern yerel 
kontrol sistemi vardır.

NORD Drivesystems: IE5+ sabit mıknatıslı 
senkron motor
NORD Drivesystems, 4.0 kW’a kadar güç seçeneklerine sahip, 
hem havalandırmalı hem de düz modelleriyle mevcut olan yeni 
IE5+ sabit mıknatıslı senkron motorunu tanıttı. 
Yeni IE5+ motorları, gıda ve ilaç endüstrilerindeki hem intralojistik 
hem de hijyene duyarlı alanlar için tasarlandı. Yeni motorlar, 
aynı zamanda geniş bir tork aralığına sahip ve son derece 
verimli, bu nedenle ekonomik çalışma için en uygun performansı 
sunuyorlar. 
IE5+’leri doğrudan motora bağlayarak veya NEMA ve IEC motor 
olarak kullanmak mümkün, döner kodlayıcı ve mekanik fren 
entegrasyonu da isteğe bağlı olarak ek ücret dâhilinde mevcut.
IE5+ senkron motorlara yapacağınız yatırım, şaşırtıcı derecede 
kısa bir süre içinde kendini amorti ediyor. Motorlar, NORD 
Drivesystems’in tüm redüktörleri 
ve sürücü elektroniği ile 
modüler bir sistemde 
birleştirilebilir, böylece gücünü 
tek bir kaynaktan alan bir 
çözüm elde edebilirsiniz.

Otywell: PM2.5 pm10 toz konsantrasyonu 
dedektörü-TCB1000
TCB1000 toz konsantrasyonu ölçüm cihazı, çalışma ortamındaki 
toz parçacıklarını algılamak ve izlemek için kızılötesi algılama 
ya da lazer algılama kullanır. Cihaz, ikincil bir araca ileten uzun 
mesafeli bir elektrik sinyali olarak da kullanılabilir. Detektörden 
gelen veriler de doğrudan bir bilgisayara yüklenebilir veya bir 
DCS sistemine bağlanabilir. 
Cihaz ayrıca, bulunduğu yerdeki toz konsantrasyonunu gerçek 
zamanlı olarak gösterirken, yanıp sönen bir gösterge ışığı ile 
tamamlanmış bir yerinde alarm uyarı 
sistemi sunuyor.
TCB1000 toz konsantrasyonu ölçüm 
cihazı, un fabrikalarında, kimyasal 
endüstriyel alanlarda, iletişimlerde 
ve toz patlamalarını önlemesi 
gereken diğer endüstriyel ortamlarda 
kullanılabilir.

Satake’den Reach Sistemi
REACH sistemi, alma, ön temizleme, kabuk soyma, öğütme, optik 
ayırma ve paketleme aşamasında kullanılan ekipmanları içeren yarı 
monte bir pirinç işleme tesisidir. Bu sistem, Satake’nin Tayland’daki 
üretim tesisinde üretilen birim parçaları kullanarak kurulumun 
verimliliğini ve maliyet performansını en üst düzeye çıkarmak için 
tasarlandı. Kurulum süresini iki haftaya indirmeyi başardı. 
Bu sistem sayesinde, yılda iki ila üç hasat geçiren bölgelerdeki 
pirinç değirmeni sahipleri, bir sonraki hasat döneminden önce 
üretim hattını başlatabilecek. 
Şu anki REACH ürün hattı, SYSTEM 3.0 ve SYSTEM 7.0’ı içeriyor. 
Örneğin, SYSTEM 7.0’da yıllık 25 ila 40 bin ton kapasiteye sahip 
orta büyüklükteki pirinç öğütme tesisleri için en uygun olan 
saatte yedi tonluk üretim yapan bir pirinç değirmeni bulunuyor.
 

www.buhlergroup.com

myMAG.info/e/1070

myMAG.info/e/1072

myMAG.info/e/1071

www.andritz.com

www.nord.com

www.oty-detector.com

www.satake-group.com

ÜRÜN ODAK
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SEFAR NYTAL®. The name you can trust. 
Since 1830, Sefar is the single-source supplier to millers for all products for  

sieving, grading, and dust filtration as well as connector sleeves, sieve cleaners 

and tensioning equipment.
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Headquarters

Sefar AG
Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden – Switzerland

Phone  +41 898 57 00
filtration@sefar.com www.sefar.com

As your trusted supplier of precision woven 

fabrics, Sefar is proud to introduce our 

newest complimentary innovation: 

SEFAR NYTAL® Sieve Cleaners



  Yenar'ın pullama silindirleri tornalama ve taşlama ünitesi 

FlakeCare, silindirlerinizi çalıştıkları makinadan çıkarmadan, 

yüzeylerini yenilemenizi sağlar.

  FlakeCare, silindirlerinizi her seferinde mükemmel durumda 

tutmak için tasarlanmış, sağlam ve kurulumu kolay bir CNC 

makinesidir. 

  Pullanma silindirlerinizin yüzeyinin düzenli bakımı, ömürlerini 

uzatmak için gerekli bir önleyici faaliyettir. 

  Hızlı ve kapsamlı süreci sayesinde piyasadaki benzer makinelere 

göre işlemi çok daha kısa sürede tamamlamanızı sağlar. 

Bu kombine ünite özellikle 600 mm ve 800 mm çaplı silindirler 

için tasarlanmıştır.

Her makine modeline özel olarak tasarlanan FlakeCare’i 

sadece makinenize sabitleyip silindirlerinizin durumuna göre 

çalıştırmanız gerekir.

Pullama silindirlerinde sık yaşanan sorunlar
1. Yüzeylerinin sürekli olarak aşınması bir sorun teşkil 

eder. Bazen ise silindirler birbirine çok yakın olduğu için 

kırılabilirler veya yüzeylerinde hasarlar meydana gelebilir.

2. Bazen ise makineye yapılan beslemenin yanlış veya düzensiz 

olması ya da farklı hidrolik basınç, silindirlerde konik 

aşınmaya neden olabilir.

3. Yukarıda bahsedildiği üzere, silindirler birbirine değerse, bu 

uç kısımlarında orta kısma oranla daha büyük bir baskıya 

sebep olur. Bu durumda her iki uçta da pah kırmanız gerekir. 

FlakeCare CNC kontrollüdür, bu nedenle sorunsuz bir 

şekilde, kolayca ve kısa sürede 

otomatik olarak pah kırma işlemini 

gerçekleştirebilirsiniz.

Pullama silindirlerinin bakımı
1. Normal Aşınma – Gerçekte bu tür bir 

aşınma yaşanmaz.

2. Tel Etkisi – Aşağıda sebep ve sonuç durumunu görebilirsiniz.

 -Merkezdeki yük çok yüksekse, bir tel etkisi silindirin 

merkezde kırılmasına neden olur.

 - Besleyicinin hizası bozuk veya bıçak temizliği nedeniyle bu 

etki görülebilir.

3. Poligon Etkisi – Bu durumda silindirin ekseni boyunca çokgen 

şekli oluşur. Bu dağılım işaretleri, farklı hızdaki tüm silindirler 

için tipik bir problemdir.

4. Konik Etkisi – Yanlış besleme ya da silindirlerdeki hidrolik 

basınçtaki fark nedeniyle bu tür bir aşınma meydana gelebilir. 

Bu iki nedenden dolayı da silindirlerde konik aşınma oluşabilir.

5. Köşelerin Kırılması – Pullama silindirlerinin yüzeyi ve iki 

ucu hem düzenli olarak aşınır hem de silindirlerin birbirine 

temas etmesi nedeniyle çatlayabilir. Bu da yüzey malzemesinin 

kırılmasına ve çatlamasına neden olur.

6. Pah Kırma – Genellikle bir nesnenin bitişik iki dik açılı yüzü 

arasındaki geçiş kenarını ifade eden bir terimdir. Keskin olacak 

kenarları yumuşatmak ve silindirlerin kenarlarının birbirlerine 

değmesini önlemek için tasarlanmıştır. FlakeCare, silindirlerinizin 

köşelerine pah kırma işlemini otomatik olarak yapar.

FOCUS

Yenar: FlakeCare

www.yenar.com.tr

myMAG.info/e/ 1069
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Değirmencilik Onur Listesi’ne 
Katılan Yeni İsim:  

Değirmencilik Onur Listesi ikinci yılında değirmencilik için 
yaptığı hizmetlerden dolayı bu listeye girmeyi hak eden ikinci 
ismi belirledi. 2021’de bu listeye katılan Bühler’den Martin 
Schlauri oldu. Schlauri, hem şirket içindeki çalışmaları ile hem de 
günümüzün ve geleceğin un değirmencilerini eğitmeye yönelik 
çabalarıyla sektörde herkes tarafından tanınıyor.

Bu şekilde onurlandırılan ikinci kişi olarak Schlauri, listeye ilk 
alınan kişiye, yani Almanya merkezli Mühlenchemie şirketinin 
sahibi olan un geliştirici Volkmar Vywiiol’a katılıyor.

Kendini adamış şekilde ve yorulmak bilmeden çalışan, 
gayretleri ve bilgileriyle değirmenciliğin gelişimine önemli 
katkılarda bulunan kişiler Değirmencilik Onur Listesi’ne 
seçilerek onurlandırılır. Her yıl Dünya Un Günü’nde bağımsız bir 
kuruluş yeni bir kişi seçer. Ödül töreni, Almanya’nın Wittenburg 
şehrinde bulunan FlourWorld Müzesi’nde gerçekleştirilir.

Ve her yıl, 20 Mart’ta, listeye seçilen kişiye bir hadde değirmen 
taşının üzerinde duran bir insan figürünün tasvir edildiği bir 
heykel sunulur; Bu heykel, sonsuz bir tedarik ile ve farklı 
özelliklere sahip değişen tahıl çeşitlerinde standartlaştırılmış ve 
tek tip unlar meydana getirme konusunda tüm değirmencilerin 
karşılaştığı zorlukları temsil ediyor. Sanatçı Sibylle Waldhausen 
bu heykel ile değirmencinin sürekli olarak tahıl mevcudiyeti, 
süreç verimliliği ve unun kalitesi arasında bir denge kurarak 
gerçekleştirdiği sanatını simgeliyor.

Ödül seçilen kişiye daha sonra Almanya’nın Wittenburg 
şehrinde bulunan FlourWorld Müzesi’nde yapılacak bir törende 
veriliyor. Ancak, bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle, duyuru 
ve ödül takdimi Schlauri’nin memleketinde İsviçre’de sanal 
olarak gerçekleştirilecek. Etkinliğin ardından ödül takdiminin bir 
videosu yayınlanacak.

Eğitime yönelik çabalar
Schlauri değirmencilik dünyasına 1974 yılında girdi. 1974 yılının 

Nisan ayından 1977’ye kadar doğu İsviçre’deki bir un fabrikasında 
çırak olarak çalıştı ve değirmenci 
diplomasını aldı. Daha sonra, İsviçre’nin 
St. Gallen şehrindeki İsviçre Değirmencilik 
Okulu’nda bir yıl süren yoğun bir eğitim 
aldı ve yılın en başarılı öğrencisi oldu.

Schlauri değirmencilik sanatında 
eğitimi teşvik etmeye giderek daha 
fazla odaklandı. 1995 yılında Tahıl 
Değirmenciliği Eğitim Merkez’'nin 
yönetimini üstlendi ve ardından Bühler’in 
küresel tahıl değirmenciliği faaliyetlerini 
yürüttü. Burada büyük bir çaba göstererek 
heyecanla dünya çapındaki Değirmenciler 

Ailesi ile bağlantılar kurdu. SMS Mezunlar Derneği’ne büyük bir 
katkı verdi, dünya çapında değirmencilik konferansları düzenledi. 
2015 yılında Schlauri, Kenya, Nairobi’deki Afrika Değirmencilik 
Okulunu kurma görevini üstlendi. 2020’den beri İsviçre’de yaşıyor, 
sahip olduğu bilgiyi de Bühler’in genel merkezinde Kıdemli Tahıl 
Değirmenciliği Uzmanı rolüyle aktarıyor.

Değirmencilik Onur Listesi’ne Katılan İlk İsim
1935 doğumlu Volkmar Wywiol, güvenilir pişirme özelliklerine 

sahip un üretimini sağlamaya yönelik un işleme konusunda alanın 
öncülerinden biridir. 1965’te Lesitin ürünü Emultin M-501’in 
geliştirilmesiyle, Wywiol ve ekibi Avrupa değirmencilik 
endüstrisinde çığır açan bir yenilik gerçekleştirdi: ithalat vergileri 
nedeniyle daha pahalı olan birinci sınıf yabancı buğdayın yerine 
yerel olarak üretilen yumuşak buğdayı kullanmayı başardı, 
böylece daha ekonomik bir un üretiminin yolunu açtı.

1990’da Wywiol, Mühlenchemie’yi devralarak şirketi 
özelleştirilmiş un geliştiriciler, enzim sistemleri ve vitamin ön 

karışımlarının üretiminde dünyanın önde 
gelen şirketlerinden biri yaptı. Kapsamlı 
uygulama teknolojisi ve deneme fırınları ile 
Mühlenchemie, değirmencilik endüstrisinde 
uluslararası alanda kabul görmüş bir hizmet 
sunuyor.

Mühlenchemie ürünlerine artık yılda 
100 milyon tonun üzerinde buğday da dâhil. 
2008 yılında ise Wywiol’ın sonradan unun 
kültürel tarihi için uluslararası öneme sahip 
bir kurum haline getirdiği ve dünyadaki tüm 
değirmencilere hediye ettiği FlourWorld 
Müzesi kuruldu.

YOUR GLOBAL PARTNER

Martin Schlauri - Inducted into the 
Milling Hall of Fame in 2021

Martin Schlauri
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Your partner for
process automation solutions

Our solutions:
 Design and engineering

 Build and installation MCC and PLC panels

 Software engineering PLC/SCADA

 MES application Batch Explorer

 Integration to other software packages

 Turn Key installations incl. training, service & support

 Service & support

www.inteqnion.com
77717201

To find out more about the 
defensive action of the Salgard 
range visit www.anpario.com 
today.

Effectively controls pathogens, including 
Salmonella spp., E.coli and Campylobacter
 
Helps prevent mould growth
 
Aids in improving feed mill hygiene
 
Protects feed from recontamination

Defends Against 
Pathogens

Salgard
Nature’s Answer from Anpario 
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İngilizce, Türkçe, Çince, İspanyolca, Fransızca, Arapça 
– seçim sizin! Değirmenciler Milling and Grain’in son 
sayısını mobil cihazlarından okumak istiyorlarsa artık 
bütün bu dil seçeneklerine sahipler.
   Okuyucular yeni MAG uygulamaları sayesinde, Milling 

and Grain’in bütün sayılarını kolay bir şekilde indirip 
içeriklere kendi dillerinde erişebilecek.

   Dahası var: Değirmenciler http://myMAG.info/e/1073 
adresinde bulacakları formu doldurarak dijital versiyonu 
ücretsiz edinebilecek:

   Milling and Grain yayımcısı Roger Gilbert, “Son 
birkaç aydır, 20 Mart Dünya Un Günü’nde sektörümüz 
için piyasaya sürmek üzere bu uygulamayı hazırlıyorduk,” 
diyor.

   “Teknik ve besinsel bilgileri bulmamız, kaleme 
almamız, yayımlamamız ve altı dile tercüme etmemiz 
yeterli değil. Dünyanın her yerindeki sektör mensuplarına 
her zaman ulaşabilmeli ve bunu onlar için uygun bir 
biçimde yapmalıyız. Dijitalleşmemiz sektörün sancak 
gemisi konumundaki basılı dergimizi tamamlayıcı bir 
özelliğe sahip ve Milling and Grain’i 21’inci yüzyılda 
amacına uygun bir hale getirme niyetimizi yansıtıyor.

   Bu yıl dergimizin basılmaya başlamasının 130’uncu 
yılını kutluyoruz. Birçok dilde tercüme ve yayın yapmaya, 
daha mobil ve dakik hale gelmeye yönelik azmimiz 
sektörümüzün değişen ihtiyaçlarını eksiksiz biçimde 
karşılayabilmemizi sağlıyor.”

   Uygulamaya her bölgede, bölgeye en uygun dillerde 
erişilebiliyor ve uygulama indirilirken mahalli diller 
arasından seçim yapılabiliyor.

   Bay Gilbert, “Sektördekileri 
ücretsiz abonelikten faydalanmaya teşvik ediyoruz,” diyor.

   “Değirmencilere ücretsiz hizmet verme taahhüdümüzü 
sürdürüyoruz, ancak günümüz dünyasında insanların 
kişisel verilerini daha sıkı kontrol etme ve bunları 
tam olarak ne zaman paylaşacaklarına kendileri karar 
verme yönündeki arzularını da anlıyoruz. Yeni abonelik 
hizmetimiz bu avantajları sunuyor. Ve elbette, mevcut 
e-posta bültenlerimizi de eskisi gibi devam ettireceğiz.”

   Son olarak altı yeni uygulamanın hepsi, hareket 
halindeki kişilerin kolayca erişebileceği ve okuyabileceği 
ek haberler ve bilgiler sunacak.

KAYDOLUN VE UYGULAMAYI EDİNİN
Kaydolmanın iki yolu var: 

1) Seçtiğiniz dildeki uygulamayı 
doğrudan Apple Store’dan 
ya da Google Play’den 
indirin ve abone olmak için 
belirtilen adımları uygulayın. 
Ücret sayı başına £0,99 (ya 
da yıllık abonelik için 11,88£)

2) ÜCRETSİZ yıllık ve 
yenilenebilir abonelik için 
web sitemizdeki başvuru 
formunu doldurun ve 
sizee-postayla gönderilen 
bağlantıya tıklayın.

myMAG.info/e/1073

Dünya Un Günü’nde piyasaya sürülen
yeni Milling and Grain uygulaması





2021 Dünya Un Günü, 20 Mart’ta kutlanacak 
ve bu yılın sloganı, son on iki ayın olaylarını 
düşündüğümüzde son derece yerinde bir cümle 
olan “Beyaz Altın: Dünyanın dört bir yanındaki un 

kahramanlarına övgü.” 
   Buna uygun olarak, 2021 Dünya Un Günü’nün 

temel amacı Covid-19 salgını boyunca “beyaz altın” 
tedarikini kesintisiz sürdüren çiftçilerin, değirmencilerin, 
taşımacıların, fırıncıların ve daha birçok un kahramanının 
hayati katkılarını vurgulamak olacak.

Dünya Un Günü Hakkında
Bir besin maddesi olarak un çok önemli, zira undan 

yapılan ürünler her gün dünyanın dört bir yanındaki 
milyarlarca insanın karnını doyuruyor. Un dünyanın her 
yerinde ekmek, bisküvi, pasta ve makarna gibi lezzetli 
ve besleyici yiyeceklerin yapımı için kullanılıyor. Un 
türümüz için en önemli temel gıda maddelerinden biri, 

ancak eksikliği yaşanana kadar unun değerini bilmiyoruz.
Doğrusu un minnetimizi sonuna kadar hak ediyor. 

Dolayısıyla New York’tan Sidney’e, Buenos Aires’ten 
Mexico City’ye, Lizbon’dan Moskova’ya kadar her 
yerde unu ve çiftçileri, değirmencileri, nakliyecileri, 
kamyoncuları, imalatçıları ve fırıncıları şereflendirmezsek 
olmaz.

Beyaz altına her zaman talep var, özellikle de salgınlar 
sırasında!

Geçen yıl dünyanın dört bir yanında birçok insan 
mahallelerindeki marketlerde boş un raflarına bakakalmak 
gibi travmatik bir deneyim yaşadı.

Bahsettiğimiz gibi, çok uzun süre değerini bilmediğimiz 
bir gıda maddesi birden ortadan kayboldu. Unun o sırada 
çok talep gördüğü şüphesiz.

Hepimiz unun temel bir gıda maddesi olarak ne kadar 
önemli olduğunun farkındayız, bu yüzden unun her zaman 

2021 Dünya 
Un Günü
Paletleri doldurup 
yerlerine ulaştıran 
kahramanlara çok 
şey borçluyuz
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stokta olduğunu görmek insana 
kendini güvende hissettiriyor.

Un endüstrisi de üzerine düşeni 
yaparak çok çalıştı, üretimin ve 
teslimatların yaşanan duruma 
rağmen kesintisiz devam etmesi 
için çoğu zaman beklenenin 
üzerinde çaba gösterdi.

Bu yüzden bu yıl Dünya 
Un Günü’nün “beyaz altın”ın 
üretiminde, işlenmesinde ve 
dağıtımında görev alan kişiler 
gibi bu süreçte rol oynayan 
herkese ithaf edilmesi doğru olur.

Güney Amman Un Fabrikası 
Covid-19 krizi sırasında 
olağanüstü un talebini nasıl 
karşıladı?

Güney Amman Un Fabrikası 
1997’de Ürdün’de kuruldu 
ve bugün ülkenin en büyük 
un fabrikası. Fabrikada her biri İsveç menşeli Bühler 
AG şirketi tarafından donatılmış üç üretim hattı var ve 
fabrikanın toplam öğütme kapasitesi günde 1.000 ton, 
buğday depolama kapasitesi ise 100.000 ton.

Güney Amman Un Fabrikası’nın Ürdün’deki pazar payı 
yüzde 29’un üstünde ve ihracat pazarındaki payı yüzde 
100, çünkü burası Ürdün’de komşu ülkelere un ihraç eden 
tek fabrika. Fabrikanın sahibi Orta Doğu’da birçok un 
değirmeni işleten ve yöneten Al-Hazaa Yatırım Grubu. 

Covid-19 krizi sırasında olağanüstü un talebini 
karşılamak

Ürdün’de ve bölgede gıda emniyetini artırmak her zaman 
Güney Amman Un Fabrikası’nın hedefleri arasında oldu ve 
bu hedef mevcut Covid-19 salgını sırasında ve hastalığın 
un değirmenciliği sektöründeki etkisinden ötürü daha da 
vurgulandı.

Covid-19 krizi hiçbir sektör için kolay olmasa da 
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gıda sektörü ve un üretimi için özellikle zorlu oldu. Un 
pazarı kriz sırasında benzeri görülmemiş bir taleple yüz 
yüze geldi, zira dünyanın dört bir yanında karantinalar 
duyurulur duyurulmaz insanlar büyük miktarda beyaz altın 
almak için marketlere akın etti ve süpermarketler, fırınlar 
beklenmedik büyüklükte un siparişleri verdi.

Karantina, panik alımları, stoklama ve tam kapasite un 
üretimi

Un her gün tüketilen birçok temel gıdanın yapımında 
kullanılıyor. Dolayısıyla Ürdün’deki fırınlar salgından 
ötürü un sıkıntısı yaşamaya başladı; hipermarketlerde 
paketli unlar tükendi, değirmenlerde sıra sıra un römorkları 
görülmeye başladı ve insanlar fırınların, süpermarketlerin 
önünde kuyruk oldu.

Ülkenin en büyük un fabrikası olan Güney Amman Un 
Fabrikası ise iş birliği yapmaya, Amman’daki ve diğer 
yönetim bölgelerindeki perakendecilere ve fırınlara yedi 
gün 24 saat un tedarik etmeye hazırdı. 

Fabrika tam kapasite çalıştı ve hükümetin krizle ilgili 
kararlarına uyarak ülkenin un ihtiyacını karşılamak için 
elinden geleni yapmayı taahhüt etti.

Paket taleplerindeki değişiklikler ve sosyal mesafe 
Una yönelik talebin artması sebebiyle bazı tüccarlar 

koşullardan faydalanmak için fiyatlarını yükselttiler. Ancak 
Ürdün Endüstri ve Ticaret Bakanlığı tüketicinin korunması için 
bir kampanya başlattı ve fiyat yükselten herkesi cezalandırdı.

Güney Amman Un Fabrikası ise kriz sırasında bütün un 
taleplerini karşılamaya gönüllü olduğunu tekrar tekrar 
ortaya koyarken bakanlık emirlerine uymayı ihmal etmedi.

Artan talep hızla yayılan hastalık sırasında 

süpermarketlerde ve fırınlarda büyük kalabalıklar 
oluşmasına yol açınca Al-Hazaa Yatırım Grubu hızlı hareket 
ederek kalabalığı engellemek ve virüsün yayılma hızını 
azaltma umuduyla müşterilerin evden çıkmadan internetten 
un siparişi vermesine ve unun 24 saat içinde evlerine teslim 
edilmesine olanak sağlayan bir uygulama geliştirdi.

Krizin başında piyasaya sürülen ve Arapçada un anlamına 
gelen “Daqeeq” adındaki bu uygulama, Güney Amman 
Un Fabrikası’nın yanı sıra yine Ürdün’deki, Al-Hazaa 
Grubu’na ait iki farklı fabrikadan müşterilere aracısız bir 
biçimde doğrudan teslimat yapılmasını sağlıyor.

Siz de beyaz altın “madenciliği” yapan, yani un üretim, 
imalat ve dağıtım süreçlerinde görev alan bir şirket ya da 
birey misiniz? Öyleyse aşağıdaki adresi ziyaret ederek 
dünyaya salgın sırasında yaşadığınız un hikayesini anlatın.

wwwworldflourday.com/submit-stories/
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Bir nüfusun esenliği için gıdalara besin 
maddesi ekleme fikri yeni bir kavram 
değil. Bunu bir asrı aşkın zamandır 
dünyanın dört bir yanında yapıyoruz. 
Mısır, un ve pirinç gibi işlenmiş ve 
rafine edilmiş temel gıda maddeleri 
beslenmemizin o kadar büyük bir 
kısmını oluşturuyor ki, bu gıdalarda 
belli başlı besin maddelerinin eksik olup 

olmadığını değerlendirmek ve işleme sürecinde kaybedilen besin 
maddelerini tamamlamak birçok devlet için mantıklı hale geliyor.

   Bu özellikle başta, yani işlenmeden önce iyi bir besin kaynağı 
olan gıdalar açısından önemli bir uygulama.

   Ama gıdalara faydalı başka şeyler de ekleyebiliyoruz: Aynı 
temel gıda maddeleri, yetersiz beslenmenin yarattığı, savunmasız 
gruplarda bazı sağlık sorunlarına sebep olabilen eksiklikler 
olması durumunda hedefe yönelik mikro-besin maddelerinin 
tatbik edilmesi için faydalı araçlar. 

   Tuz, şeker, yağ ve süt dünyanın beslenme eksikliklerinin 
görüldüğü bazı bölgelerinde güçlendirme yapmak için 
kullanılıyor.

   Endüstriyel çiğ gıdaların çok azı bir şekilde işlem görmekten 
kurtulabiliyor. Örneğin süt pastörize ediliyor, tuz iyotlanabiliyor, 
suya florür ekleniyor; dolayısıyla adımıza yapılan bu tür 
müdahalelere epey alışkınız.

   Bu bizim kontrolümüzde olan bir durum değil, ancak bunu 
temel gıdaların yararlı ve medeni bir biçimde iyileştirilmesi 
olarak kabul ediyoruz.

Ortak çözüm
Ancak güçlendirme genelde birçok sorunun ortak çözümü 

görevini görüyor. Dünyanın farklı yerlerindeki farklı topluluklar 
beslenme şekilleri, gıda çeşitliliği, ekinler, iklim, hayat tarzı ve 
beslenme ihtiyaçlarını etkileyen birçok farklı faktör açısından 
değişiklik gösteriyor.

Bir reçeteye yeni bir şey eklendiğinde durum her zaman ince 
elenip sık dokunuyor ve böyle durumlarda güçlendirme görüş 
ayrılıklarına sebep olabiliyor. Buna seçeneğin antitezi denebilir 
ama seçim yapmak zorundayız. Şu halde gıda güçlendirme 
yönündeki karar ikilisi faydalı olsa da olmasa da herkes için 
geçerli oluyor. Bu yüzden güçlendirme bazıları tarafından 
körelmiş bir alet olarak algılanabilir. Bu kavram “ya hep ya hiç” 
tarzı bir çözümdür ama etki alanı geniş olan sonuçlar doğurabilir.

Örneğin gıdada en sık kullanılan maddelerden biri olan tuzu ele 
alalım.

İyot eksikliği kamu sağlığı açısından önemli bir sorundur ve bu 
sorun sodyum klorürden oluşan tuza kasten küçük miktarlarda 
iyot eklenmesiyle hesaplı bir biçimde çözülebilir.

Tuz ilk kez 1920’lerde ABD’de, Ohio’lu okul çocukları 
arasında görülen guatrı (tiroit bezinin anormal biçimde büyümesi) 
engellemek için iyotla güçlendirildi. Ve o zamandan bu yana 
birçok ülke insan tüketimi için tuza iyot eklenmesini gerektiren 
kanunlar çıkardı. Aslında Birleşik Krallık tuza iyot eklenmesiyle 
ilgili kanunlara sahip olmayan az sayıdaki Avrupa ülkesinden 
biri. Gelgelelim dünyada iki milyar insanı etkileyen iyot eksikliği, 
zihinsel yetersizliklerin ve gelişim yetersizliklerinin en büyük 
önlenebilir sebebi.

Un güçlendirme
Birleşik Krallık’ta un, güçlendirme açısından bariz bir araç; 

insanların tahmini yüzde 90’ı un içeren ürünler tüketiyor ve un 
bütün yetişkin grupları tarafından en çok tüketilen gıda maddesi1.

Un güçlendirme ilk kez Birinci ve İkinci Dünya Savaşları 
sırasında, yani gıda çeşitliliğinin epey kısıtlı olduğu bir 
dönemde halkta görülen besin eksikliklerinin önlenmesi için 
yaygınlaştırıldı.

Beyaz un 1941’de ilk kez kalsiyum eklenerek güçlendirildiğinde 
amaç kara ordusuna katılan kadınlarda sıklıkla görülen raşitizmi 
önlemekti. Dolayısıyla unun güçlendirilmesi süt ürünlerinin 
bol bulunmadığı bir dönemde beslenmeye daha fazla kalsiyum 
katmanın bir yoluydu.

O zamandan bu yana gıda güçlendirme, Birleşik Krallık 
mevzuatıyla kademe kademe güvence altına alındı. İkinci Dünya 
Savaşı sırasında Fırıncılar Federasyonu tarafından piyasaya 
sürülen “Ulusal Somun”, esmer unla bazı benzerlikler taşıyan 
buğday unundan yapılmakla birlikte içine kalsiyum ve vitaminler 
eklenen bir ekmekti.

Bu ürün, 1942’de ve içinde bulunulan dönemde çoğunlukla 
ithal edilen unda, kısıtlı deniz ticaretinden ötürü yaşanan kıtlıkla 
mücadele etmek için gerekliydi. İşlenmemiş ve kepek açısından 
zengin olan bu undan yavan bir tada sahip, yoğun, pütürlü bir 
ekmek üretiliyordu, ancak bu ekmek aynı zamanda şaşırtıcı 
derecede besleyiciydi ve müttefiklere savaşı kazanmalarına 
yetecek kadar enerji verdi.

Bu ekmek sonunda piyasadan kaldırıldığında onu tüketenlerin 
içi epey rahatladı ve beyaz un değirmenciliği üzerindeki 
kısıtlamalar 1953’te kaldırıldı. Ancak bu durum beslenme 
açısından bir boşluk bıraktı çünkü eskiden ekmek yapımında 
kullanılan tam buğdayda doğal olarak daha çok vitamin ve 
mineral vardı. Böylece bütün buğday unlarına (tam buğday 

Ü Ç L E D Eİ R MN

Folik asit
Toplu İlaçlama ya da Toplu Besleme
Güçlendirilmiş gıdaların rolü: Güçlendirmeye neden 
ihtiyacımız var?

yazan: James Cooper
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unu dışında) demir, tiyamin ve niyasin eklenmesi ve kalsiyum 
eklenmesine devam edilmesi için kanunlar yürürlüğe kondu.

Ve bu şekilde günümüze kadar geldik; bu dört temel besin 
maddesi tam olarak önceki miktarlarda Birleşik Krallık’ın 
“1998 Ekmek ve Un Yönetmeliği”nde kendine yer buldu.

“Gerçek ekmek” için bir seçenek
Bugün dünyada 84 ülke, dünya çapında beslenme açısından 

temel bir seviye oluşturma amacıyla öğütülmüş tahılları 
güçlendiriyor. Bunun yetersiz beslenmeden ileri gelen 
hastalıkların önlenmesi açısından hayati bir bileşen olduğu artık 
genel olarak kabul görüyor (kaynak: FFI).

Ancak Birleşik Krallık’ta, çoğunlukla  gıda gelenekçileri 
arasında güçlendirme aleyhinde yaygara koparan kişiler var. 
Gelgelelim bazı gıda lobileri de güçlendirme konseptini, 
ham bileşenlerin “eser miktarda” besin maddesi eklenerek 
seyreltilmesi olarak betimleyerek güçlendirmenin gerekliliğini 
sorgulamaya devam ediyor.

Sustain’in Gerçek Ekmek Kampanyası’nda görev yapan Chris 
Young bu konuda bazı yorumlarda bulundu. Kendisi herkesin 
gerçek ekmek, yani sözde işleme maddeleri ya da yapay katkı 
maddeleri kullanılmadan üretilen ekmekleri yemeyi seçme 
hakkına sahip olduğuna inanıyor. Yani güçlendirme bazı bakış 
açılarına göre toplu besleme anlamına gelirken kimilerine göre 
kirlenmeyi, hatta daha beteri toplu ilaçlamayı temsil ediyor. 

Ne yazık ki özellikle düşük sosyoekonomik gruplarda yetersiz 
beslenme her zamanki kadar büyük ve gitgide daha gizli hale 
gelen bir sorun.

Bununla birlikte şu an dünyadaki birçok toplum, kalori alımının 
enerji tüketiminden yüksek olduğu bir aşırı tüketim ortamında 
yaşıyor ve birçok ülkede bazı mikro besin maddesi (demir, folik 
asit ve D vitamini gibi) alımının önerilen miktarların altına 
düştüğü bildiriliyor2.

2018’de ABD’de Chicago Üniversitesi Booth İşletme 

Fakültesi’nde yapılan bir araştırmada Sağlık Endeksi kullanılarak 
bir hanenin market alışverişindeki besin maddesi içeriği ölçüldü. 
Endeks yüksek gelirli haneler için, düşük gelirli hanelere kıyasla 
2012-2015 yılları arasında 2004-2007 yıllarına nazaran beş kat 
gelişme gösterdi. Bu da görece zengin ülkelerde bile zenginlerle 
yoksullar arasındaki beslenme farkının büyüdüğünü gösteriyor.

Yani genelde devletlerce kabul gören daha geniş açıdan bakacak 
olursak yalnızca bir halkın alt kümesi ek besinlere ihtiyaç 
duysa bile, özellikle doğumsal hastalıklar gibi önlenebilir sağlık 
sorunlarına yol açan bazı beslenme eksikliklerinin giderilmesi söz 
konusu olduğunda toplumun geniş bir yelpazesinin sağlığını ve 
esenliğini artırmak için gıdaların güçlendirilmesi gerekiyor.

Birleşik Krallık’taki Büyük Folat Tartışması
VB9 vitamini, temelde folat ve folik asitte bulunan hayati bir 

besin maddesi.
Folik asit ise ıspanak, maya özütü (marmite), ciğer, yabani 

hardal ve tam tahıllarda (ve başka birçok besinde) doğal olarak 
bulunan bir besin maddesi.

Onlarca yıldır yapılan deneylerin sunduğu bol miktarda kanıt 
hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde, hamilelik öncesinde 
ve hamileliğin ilk dönemlerinde yapılan folik asit takviyesinin 

very stable, vibration-free and  
near-silent progress pellet mill
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Kampanyası’ndan Chris Young
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ceninde ayrık omurga ve anensefali gibi nöral tüp defektleri 
(NTD’ler) gelişmesi riskini azaltabildiğini gösteriyor.

Ancak devlet istatistiklerine göre 16 ile 49 yaş arasındaki 
kadınların yüzde 90’ının folat seviyesi, NTD’lerden etkilenen bir 
gebelik yaşama riskini azaltmak için önerilen seviyenin altında3.

Birleşik Krallık Ulusal Diyet ve Beslenme Anketi de (2017) 
en düşük alyuvar folat seviyesinin sosyoekonomik açıdan 
zayıf bölgelerde görüldüğüne işaret ediyor. Folat güçlendirme 
açısından bariz bir aday çünkü takviye konusundaki en büyük 
zorluklardan biri hamileliklerin neredeyse yarısının plansız 
olması ve dolayısıyla kadınların çok geç olana kadar besin 
takviyelerinden faydalanmaması.

Kahvaltılık gevrekler gibi bazı gıdalar ihtiyari bir biçimde 
folik asitle güçlendirilse de bu güçlendirilmiş gıdalar toplumun 
bütün kesimleri tarafından düzenli bir biçimde tüketilmiyor ve 
beslenme açısından yoksunluk çeken düşük gelirli bölgelerdeki, 
genelde doğal yolla oluşan folat tüketimi daha düşük olan 
kadınlara ulaşamayabiliyor4.

Yavaş yanıt
Birleşik Krallık hükümeti kendi Bilimsel Beslenme 

Danışmanlık Kurulu’ndan (SACN) zorunlu güçlendirme lehine 
olumlu tavsiyeler alsa da şu ana kadar bu tavsiyeye uyma 
konusunda yeterince hızlı davranmadı. Oysaki 10 yılı aşkın 
zamandır Birleşik Krallık’ta ilgi görmekte olan bir yasa tasarısı, 
birçok farklı danışma organından da aniden artan bir destek 
alıyor.

Ekim 2018’deki Ayrık Omurga ve Hidrosefali Farkındalık 
Haftası’nda Sağlık Bakanı tarafından, hükümetin bu konuda 
müzakereler gerçekleştireceği duyuruldu ve bu müzakereler 
Haziran 2019’da başladı. Ancak o zamandan bu yana kısıtlı 
gelişme kaydedildi.

Değirmencilik sektöründeki kuruluşlardan, beslenme 
kurumlarından ve tıp derneklerinden konuya çok büyük bir tepki 

geldi. Kısa bir süre önce, Mart 2020’de, Kraliyet Hemşirelik 
Koleji unun folik asitle güçlendirilmesinin zorunlu hale 
getirilmesini destekleyen bir uzlaşı beyanatı yayımladı. Kraliyet 
Ebe Koleji, Kraliyet Kadın Doğum ve Jinekoloji Koleji, İngiliz 
Tabipler Birliği, İngiliz Diyetisyenler Derneği ve daha birçok 
kurumun desteklediği beyanat gayet net:

“Güçlendirmeyi [folik asit ile] zorunlu hale getirmenin faydaları 
onlarca yıldır biliniyor ve bu önlemin uygulanmasında yaşanan 
gecikmeler ölü doğumlara, yenidoğan ölümlerine, sakatlıklara ve 
önlenebilecek kürtajlara sebep oluyor.

Hükümetin derhal bu önlemi yürürlüğe koymasında ısrarcıyız.”

Dudak uçuklatıcı düşüşler
Son 20 yılda dünyada 80’i aşkın ülkenin buğday, pirinç ve 

mısırda folik asit takviyesini zorunlu hale getirmesi, ancak 
Birleşik Krallık’ta durumun böyle olmaması epey şaşırtıcı. Arap 
Körfez bölgesinde ve ötesinde güçlendirmeden alınan sonuçlar, 
bu önlemin ne kadar etkili olduğunu ve toplum sağlığında 
zorunlu gıda güçlendirmeden elde edilen faydaları gözler önüne 
seriyor.

Umman’da 1996’da buğday ununa folik asit eklenmesinin 
zorunlu hale gelmesinden bu yana ayrık omurga vakalarında 
yüzde 70 gibi dudak uçuklatıcı bir düşüş olduğu bildiriliyor5.

ABD’de kahvaltılık gevrek ürünlerine zorunlu folik asit 
takviyesi 1998’de başladı ve 1996 ile 2006 yılları arasında 
NTD’lerde %36 oranında düşüş kaydedilmesine yardımcı oldu. 
Böylece on yıl içinde tahminen, NTD’lerden etkilenen 10.000 
gebeliğin önüne geçildi ve dolaysız masraflarda 4,7 milyar dolar 
azalma sağlandı. ABD merkezli Gıda Güçlendirme Girişimi’nin 
(FFI) yakın zamanda sunduğu kanıtlar, folik asidin dünya 
çapındaki önemini daha da bariz hale getiriyor.

Peki Birleşik Krallık hükümeti bütün bu bilgilerin ışığında 
neden hala folik asit takviyesini zorunlu hale getirmek için bir 
program belirleyemiyor?

On üç ülkede una folik asit eklenmeye başlanmasından önce ve sonra her 10.000 doğum başına NTD oranını 
raporlayan 36 belgenin değerlendirmesi.
*Payda canlı doğumları, ölü doğumları ya da sonlandırılan gebelikleri içerebilir.
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Bu konu temelde kamu sağlığıyla ilgili olsa da İngiliz Un 
Değirmencileri direktörü Alex Waugh’a olaya değirmencilik 
sektörüne özgü bir bakış açısı sunup sunamayacağını sordum.

“Bu müşterilerde ve tüketicilerde heyecan yaratan bir mesele. 
Bana kalırsa başta diğer gruplarda potansiyel yan etkilerle 
ilgili endişeler vardı. Ama artık bunların üstesinden gelinmiş 
gibi görünüyor. Tıp dünyası güçlendirmenin faydalı olduğu 
konusunda hemfikir. Ancak aynı zamanda halkta bir tür tıbbi 
müdahale olarak betimlenebilecek bir şeyin tıbbi ilaçlamaya 
dönüşmesi aleyhinde bir tepki de var, ancak bu geçen yılın 
olaylarından ötürü değişmiş olabilir.

İnsanlar zaman zaman böyle heyecanlı terimler kullanabiliyor, 
ancak ilaçlama yerine besleme kelimesini koyduğunuzda 
yapılan şey kulağa o kadar kötü gelmiyor: Toplu besleme kulağa 
iyi bir şey gibi geliyor. Şu an aşı şeklinde toplu ilaçlamadan 
bahsettiğimizde aslında kulağa o kadar da kötü gelmiyor.”

Gıda katkı maddelerinin kötü bir şöhrete sahip olduğu kesin.
Alex Waugh’un da açıkladığı gibi, geçen yılın olaylarından 

ötürü değişme ihtimali olsa da halkta “tıbbi müdahale olarak 
betimlenebilecek bir şeye dönüşmesi aleyhinde” bir tepki de var.

Gıda dünyasında temiz etiket kavramına ve işlenmemiş, organik 
gıdalara yönelik bir akım oluştuğu kesin.

Bay Waugh sözlerine, “İnsanlar yiyeceklerine herhangi bir şey 
eklenmesi fikrine sıcak bakmıyor ve faydalı bile olsa eklenen her 
şeyi kötü görüyor,” şeklinde devam ediyor.

Bu açıdan bakıldığında folik asit, doğal yolla oluşan bir besin 
maddesi olsa da yalnızca kara listedeki malzemelerden biri.

Güçlendirmenin alternatifi
TBirleşik Krallık gıda lobi gruplarından olan Sustain, Gerçek 

Ekmek Kampanyası da dahil olmak üzere birçok örgütten oluşan 
bir ittifak. Bu grup zorunlu güçlendirme fikrine karşı ve bunun 
yerine sağlıklı, sürdürülebilir bir gıda sistemini savunuyor.

Sustain folik asit açısından kesin bir tavır benimsemese de 
Birleşik Krallık’ta öğütülen unların “sözde güçlendirilmesi”ne 
“yara bandı yaklaşımı” yakıştırmasını yapıyor ve bu önlemin bazı 
insanların en başta yeterli beslenememesinin ya da beslenememe 
riskiyle karşı karşıya olmasının altında yatan sebepleri ortadan 
kaldırmadığını öne sürüyor.

Sustain, okullarda gelişmiş pişirme ve sağlıklı beslenme eğitimi 
verilmesi, unda doğal yollarla oluşan folatta (ve diğer mikro besin 
maddelerinde) asgari seviyelerin yükseltilmesi gibi, folat/folik 
asit tüketimini artırabilecek güçlendirme alternatiflerini ve görece 
sağlıklı yiyecekleri daha hesaplı ve erişilebilir hale getirirken 
sağlıksız yiyeceklerin reklamının daha az yapılmasını sağlayacak 
projeleri destekliyor.

Sustain aynı zamanda, doğal besin maddesi içeriğini artırma 
amacıyla ekmek pişirme yöntemlerine yönelik daha sıkı 
yönetmelikler getirilmesini istiyor ve yalnızca alınan ürün 
miktarını ve protein seviyelerinin değil, mikro besin maddesi 
yoğunluğunun da artırılması için tahıl yetiştirme araştırmalarına 
daha fazla yatırım yapılması gibi adımların atılması için lobi 
çalışmaları yapıyor.

Sustain doğal yolla oluşan bu mikro besin maddelerinin 
daha yüksek seviyede olması için endüstriyel değirmencilik 
tekniklerinin tamamen gözden geçirilmesinde de ısrarcı. Bu 
sav, geleneksel taş değirmenlerin tahılı büyük, endüstriyel valsli 
değirmenlere kıyasla daha nazik bir biçimde ve daha düşük 
sıcaklıkta öğüttüğü yönündeki genel inancı temel alıyor.

Bunlar kesinlikle övgüye değer amaçlar, ancak bu tedbirlerin 
inandırıcı ya da gerçekçi olup olmadığı, yalnızca dikkat mi 
dağıttığı sorusu tartışmaya açık.

Örneğin değirmencilik üzerine yapılan araştırmalara göre taş 
değirmenlerin genelde valsli değirmenlere kıyasla çok daha 
yüksek sıcaklıklarda çalışıyor. Bu sıcaklık taş değirmenler için 
90°C, valsli değirmenler içinse 35°C seviyesini bulabiliyor. Valsli 
değirmenler çok verimli çalıştığı için ürettikleri unların en yüksek 
sıcaklıkta kaldığı süreler çok kısayken taş değirmenlerin tahılı 
öğütüp un parçacıklarına dönüştürmesi daha uzun sürüyor (ki bu, 
neden bazı verilere göre taş değirmende öğütülmüş unda amino 

asit ve sağlıklı yağ kaybının daha fazla olduğunu açıklayabilir)6.

Tüketiciler ikna olmuş durumda mı?
Böylece folat tartışması gelip aynı temel meseleye dayanıyor: 

Güçlendirmenin kutuplaştırıcı tabiatı.
Folik asitle güçlendirmenin kamu sağlığı açısından faydalı 

olduğuna dair sağlam kanıtlar olsa da tüketiciler hala ikna 
olmamış olabilir; bu yüzden politikacılar hem gerçek hem 
algılanan iddiaları ölçüp tartıyor. Politikacıların karşı karşıya 
olduğu asıl zorluk ve iddia, güçlendirmeden faydalanabilecek, 
yani NTD’lerden etkilenebilecek kişilerden oluşan grubun görece 
küçük olması.

Sayın Lort Rooker, 2009-2013 yılları arasında Birleşik Krallık 
Gıda Standartları Ajansı’nın (FSA) yönetim kurulu başkanıydı ve 
79 yaşındaki Lort Rooker dinlenmek yerine Lortlar Kamarası’nda 
güçlü bir ses olmayı sürdürüyor.

Kendisi FSA’daki başkanlık görevinden ayrılmasından bu 
yana folik asit meselesini parlamentoya sık sık hatırlatıyor 
ve hükümete, şu an acil gördüğü bu konuda bir karar varması 
konusunda baskı yapıyor.

Lort Rooker 30 Haziran 2015’te 1998 Ekmek ve Un 
Yönetmeliği’ni, una folik asit eklenmesini zorunlu hale 
getirilecek şekilde değiştirilmesini talep eden Lortlar Kamarası 
yasa tasarısını öne sürdü. Ancak Lort Rooker hükümetin henüz 
2019’daki müzakerelerin sonucunu açıklamadığını belirtti. 
Kendisi geçen yılın eylül ayında konuyu tekrar gündeme getirse 
de Covid sorunundan ötürü beklemeye ve meseleyi 23 Mart 
2021’de, Dünya Un Günü’nden sadece üç gün sonra lortların 
dikkatine sunmaya karar verdi. 

Lort Rooker içtenlikle kaleme aldığı e-postada Sağlık 
Bakanlığı’nın başta sorunu NTD vakaları bakımından görece 
önemsiz gördüğünü belirtti. Kendisi her yıl 1.000 hamileliğin 
NTD’lerden etkilendiğini ve haftada ortalama üç bebeğin 
NTD’lerle doğduğunu, bu vakaların geçmişte gebeliğin 
sonlandırılmasıyla sonuçlandığını ve bunun çok fazla olduğunu 
dile getirdi.

Üstelik ne üzücüdür ki, gebelik sonlandırma çözümün bir 
parçası bile değil. NTD’ler düşüğe, bebeğin doğumdan kısa 
bir süre sonra ölmesine ya da bebekte çeşitli derecelerde uzun 
vadeli sakatlıkların görülmesine de sebep olabiliyor. NTD’lerden 
etkilenen gebeliklerin gerçek sayısı muhtemelen daha yüksek 
çünkü bazı kadınlar teşhisten önce düşük yapıyor ve çok az da 
olsa bazı vakalarda ayrık omurga saptanamayabiliyor.

Güçlendirme yönündeki baskı artacaktır
Önlemin tedaviden, ya da bu durumda prenatal tanıdan ötürü 

gebeliğin gönüllü olarak sonlandırılmasından daha iyi olduğuna 
çok az kişi karşı çıkabilir. Bu trajik ahlaki ve siyasi çıkmaz 
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gerçekten güçlendirme ve gebelik sonlandırma arasında yapılacak 
bir seçime mi dönüşecek?

Sustain elbette sonuna kadar haklı. Besin maddesi içeriğini 
korumak için gıda işleme sürecini kontrol altına almalı, aşırıya 
kaçmamalıyız ve yalnızca folatı değil, bütün faydalı besin 
maddelerini doğal olarak yüksek seviyede içeren tam tahılları 
ve mayalı ekmekleri daha çok tüketmenin hepimizin faydasına 
olacağı kesin.

Gelgelelim Sustain ne yazık ki tereciye tere satıyor. Beslenme 
eğitimi ulusumuzun sağlığı açısından öncelikli olmalı olmasına, 
ancak hayati besin maddelerinin gıdalar vasıtasıyla tüketimini 
zorunlu kılmak zor ve eğitimin davranışları değiştirmesi yıllar 
sürüyor.

Gıdalara folik asit eklenecekse bu büyük ihtimalle mevcut 
mevzuat üzerinden yapılacak ve bu durumda bütün kepek 
unlarının (yüzde 85 ekstraksyon oranının üzerindekiler) ve ufak 
çaplı butik değirmenler tarafından üretilen unların kurallardan 
muaf olma ihtimali yüksek.

Gerçek Ekmek Kampanyası hem pastam dursun hem karnım 
doysun diyebilir.

Dünya nüfusunun 2050’de 9,5 milyara ulaşması beklenir 
ve beslenme için öğütülmüş tahıllara gitgide daha fazla bel 
bağlanırken güçlendirmeye daha çok odaklanılacağı kesin.

Beslenmemizin büyük bir kısmı için endüstriyel işlemlerden 
geçmiş tahıllara bel bağladığımız bir dünyada yaşıyoruz. Gıda 
yoksulluğu ve beslenme yetersizliği istatistikleri yükseliyor ve bu 
yüzden güçlendirmeye ihtiyacımız var.

Mevcut duruma bakacak olursak Birleşik Krallık hükümeti 
bu önlenebilir doğumsal anormalliklerle ilgili karar verme 
gerekliliğini çoğunlukla göz ardı ediyor ve NTD’leri önlemenin 
ne kadar acil olduğuyla ilgilenmiyor. Dünya ülkeleri toplumun 
yaşlı kesimine Covid-19 aşısı yapmak için yarışıyor, ancak bu 
fırsatı hayatlarının başında olan genç kesimle ilgilenmek için de 
kullanmalı mıyız? Bu sorunla yüzleşmek için uygun bir an varsa 
o bu an mı?

Referanslar:
1 https://www.gov.uk/

government/consultations/
adding-folic-acid-to-flour/
proposal-to-add-folic-acid-to-
flour-consultation-document

2https://assets.publishing.
service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/
attachment_data/file/637111/
SACN_Update_on_folic_acid.
pdf

3 https://www.reading.ac.uk/
foodlaw/pdf/2019-DHSC-
Consultation-Folic-Acid.pdf)

4,5 https://www.
kelloggsnutrition.com/
en_AE/knowledge/nutrition/
foodfortification.html

6 “Nutritional Impacts of 
Different Whole Grain Milling 
Techniques: A Review of Milling 
Practices and Existing Data.” 
Cereal Foods World, May/June 
2015, Volume 60, Number 3, by 
Julie Miller Jones, Judi Adams, 
Cynthia Harriman, Chris Miller, 
and Jan-Willem van der Kamp) 
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Hükümet bir süre önce kamu müzakerelerine 
başladığını duyurdu. Unu folik asitle güçlendirme 
konusunda hangi noktadayız ve kanun çıkarılması için 
zaman çerçevesi nedir?

Alex Waugh: Haklısınız. Bu konuya ilgi büyük ve unun folik 
asitle güçlendirilmesi gerektiği fikri Birleşik Krallık’ta 1990’ların 
sonundan beri, yani 20 yılı aşkın zamandır konuşuluyor. Şu 
an dünyanın birçok ülkesinde şu ya da bu şekilde güçlendirme 
yapılıyor ama bu Avrupa’da olmayan bir şey.

Birleşik Devletler’de, Kanada’da, Güney Amerika’nın bazı 
bölgelerinde ve başka ülkelerde üretilen unun büyük bir kısmına 
folik asit ekleniyor ama şu an bu uygulamaya katılan on Avrupa 
ülkesi bile yok.

Sizce Birleşik Krallık hükümeti ve Avrupa Birliği, Gıda 
Güçlendirme Girişimi’nin sunduğu kanıtlara rağmen 
neden folik asit kanunu çıkarma konusunda temkinli? 

Alex Waugh: Bu Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa 
Parlamentosu’ndan çok üye ülkeleri bireysel olarak ilgilendiren 
bir konu. Birleşik Krallık hükümeti ve kamu sağlığı grupları 
folik asidin özellikle nöral tüp defektlerinin önlenmesi açısından 
faydalı olduğunun farkında ve bu konuda gelişme kaydetmek 
istedi.

Kamunun gıdalara bir şeyler eklenmesi konusunda belli bir 
tavrı var; aynı zamanda gıda dünyasında temiz etikete yönelik bir 
eğilim var:

İnsanlar yiyeceklerine herhangi bir şey eklenmesine iyi 
bakmıyor. Katkı maddelerinin kötü bir şöhreti var ve folik asit 
hala bu listedeki malzemelerden biri. Ayrıca biliyorsunuz ki bütün 
katkı maddelerini kötü gören birçok gurme var. Bu grup katkı 
maddelerinden faydalanabilecek olsa da çiğ gıda tüketilmesi ve 
gıdaların işlenmemesi gerektiğini savunuyor.

   Ayrıca bütün tüketicilerin ikna olduğundan emin değilim ve 
siyasetçilerin meseleyi her iki açıdan tartması gerekiyor. Ortadaki 
sav, NTD’lerden etkilenebilecek gebelikler yaşayan, folik asit 

eklenmesinden fayda görebilecek kesimin görece küçük olması. 
Yanlış anlamayın, kesinlikle önemsiz değiller, ancak kanun 
çıkarıldığı takdirde herkesin folik asit tüketeceği düşünüldüğünde 
bu grup görece küçük kalıyor. Yani ufak bir hedefi vurmak için 
çok geniş bir alanı hedef almanız gerekiyor. Bence ortadaki 
zorluk da bu. Ama belirttiğimiz grup bu güçlendirme işleminden 
çok net faydalar görecek.

   Bu yıl ya da gelecek yıl bir noktada Birleşik Krallık 
hükümetinin una folik asit eklenmesi konusunda kamuoyu 
yoklaması yapma ihtimali var. Bu bir süredir vadediliyor, 
dolayısıyla 2021’de ya da belki 2022’de uygulamaya konma 
ihtimali kesinlikle mevcut. 

Aşılar ve kitle beslemesi - kitle ilaçlaması konusu göz 
önünde bulundurulduğunda sizce de sorunları sorun 
çıkmadan ele alma vakti gelmedi mi?

Alex Waugh: Ürettiğimiz unun belki yüzde beşi ihraç ediliyor 
ve daha çoğu ithal ediliyor, ancak undan üretilen ve ticareti 
yapılan daha birçok ürün var: ekmek ve dondurulmuş hamur, 
pastalar, bisküviler, turtalar, makarna, balık kroket, vs. Ticaret 
konusunda bazı zorluklar yaşanabilir çünkü diğer Avrupa ülkeleri 
bu fikre karşı çıkabilir. Bu uygulamaların nasıl yapılacağına dair 
birçok ayrıntının çözüme kavuşturulması gerek.

Geleceğimizin parlak olması için ticaretçi bir ada ülkesi 
olmamız gerek. Yani ülkeye mal giriş çıkış olmalı ve bunun hangi 
kanunlarla nasıl sağlanacağı konusunda sorular var. Bu aşılmaz 
bir engel değil, daha ziyade pratik bir sorun. Ama herkes aynı 
fikirde olmadığı için sorun büyüyor. Ticaretin önüne yeni engeller 
koymak istemiyoruz.

Peki değirmenciler bu konuda istekli mi? Ne istiyorlar?
Alex Waugh: Bence istekliler. Bu temelde kamu sağlığıyla 

ilgili bir sorun, ancak az önce sözünü ettiğimiz ticari kaygılar 
da mevcut. Muhtemelen bunun bir bedeli olacak ve o bedel 
küçük değil. Ama bunlar ikincil meseleler; öncelikle kendimize 

Birleşik Krallık Un Değirmencileri, Birleşik Krallık hükümetinin folik asit 
müzakereleri konusunda yorum yapma konusunda haklı olarak gönülsüz. Bu 
anlaşılabilir bir durum, zira güçlendirme kamu sağlığı açısından en önemli 
sorunlardan biri. James Cooper, endüstrinin bakış açısını öğrenmek için Birleşik 
Krallık Un Değirmencileri direktörü Alex Waugh ile görüştü.

Sorunları sorun çıkmadan ele 
alma vakti gelmedi mi?
Birleşik Krallık Un Değirmencileri direktörü 
Alex Waugh ile röportaj 

yazan: James Cooper
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güçlendirme yapılıp yapılamayacağı sorusunu sormalıyız. 
Zorunlu mu olacak? Nasıl bir mekanizma olacak? Bunları 
çözdükten sonra bir ulus olarak ne yapmak istediğimize ve 
kararımızı nasıl uygulayacağımıza karar verebiliriz. 

Sizce eninde sonunda faturayı tüketiciler mi ödeyecek 
devlet mi?

Alex Waugh: Bu iş nasıl yapılırsa yapılsın fatura bir şekilde 
tüketicilere kesilecek. Bu vergilendirme ya da piyasa maliyeti 
üzerinden olabilir. Sonuçta birinin bedeli ödemesi gerek. Bu, 
eskiden ekonomi uzmanı olan birinin cevabı. Bu bedel somun 
başına ölçülemeyecek kadar düşük olacak, ancak her şeyde 
olduğu gibi bu da siz karşılamadığınız sürece küçük bir masraf. 

Kilo başına fiyatı 60 GBP civarında seyreden folik 
asit, güçlendirme için çok az miktarda kullanılacağı 
düşünülürse görece ucuz, ancak milyonlarca ton 
buğdaydan bahsettiğimizde nasıl bir maliyetle karşı 
karşıya geleceğiz?

Alex Waugh: Parayı ödeyen siz değilseniz kamu sağlığı 
düşünüldüğünde çok önemsiz bir meblağ gibi görünüyor. Ama 
diyelim ki her yıl karınızda 100.000-200.000 GBP azalma olacak; o 
zaman bu size epey yüksek bir bedel gibi gelebilir.

Güçlendirme konusu en son ne zaman değerlendirildi? 
Alex Waugh: 1980’lerin başında un güçlendirme kanunları, 

1990’ların başındaysa kalsiyum ve demir konuları gözden 
geçirildi. Yani artılar ve eksiler belli aralıklarla tartılıyor. Şimdilik 
karar yola mevcut yaklaşımla devam etme yönünde.

Kamunun bu uzun malzeme listesine karşı tavrı bir nebze 

değişmiş olabilir. Kişiselliğe, bireyselliğe vurgu yapılan bir 
dünyada yaşamaya başladık. Bu tür güçlendirme programları 
kolektif fayda sağlama üzerine kurulu. Bazı insanlar bunu 
bireysel görebilir ama diğerleri kesinlikle görmeyecektir. Mesele 
ayırt edilebilir olmaktan ziyade kamu sağlığını korumak.

Bu kesinlikle seçim yapılabilecek bir konu değil, hatta seçimin 
antitezi. Tartışmanın hangi tarafında durduğunuza bağlı olarak, 
arabayı yolun hangi tarafından sürdüğümüz konusunda da seçim 
şansımız yok diyebilirsiniz. Arabayı bir taraftan sürüyoruz çünkü 
bu herkes için en iyisi. Yani seçim yapmanın da sınırları var ve 
bu yaklaşımı savunan kişiler bu ufak kısıtlamanın kimseye zarar 
vermediğini, aksine birçok kişi için faydalı olduğunu söylüyor. 

Değirmencilerden bu konuda yorum almak neden zor?
Alex Waugh: Müzakerelerin sonucunu bekleyeceğiz. Bu hem 

müşterilerde hem tüketicilerde epey gerilim yaratan bir konu. 
Bana kalırsa tek tek işletme seçmektense beklemeyi ve bu 
durumun endüstrinin tamamınca ele alınmasını beklemekten 
memnunlar. Yorum yaptıkları takdirde taraf seçmemeleri zor ve 
henüz herhangi bir karara varılmadı. Muhtemelen evet diyecekler, 
ancak kamu sağlığını düşünmeliyiz ve bu konuda karar vermesi 
gereken kişiler değirmenciler değil.

Kanuna kepek unu da dahil olacak mı?
Alex Waugh: Amaç folik asidi yalnızca mevcut reçeteye 

eklemek ve aynı ürün içinde sunmaksa beyaz ve esmer unda 
güçlendirme yapılır ve kepek ununda yapılmaz. Böylece 
kesinlikle çok sayıda insana ulaşılabilir, ancak glütensiz ürünler, 
kanunların yalnızca buğday unu için geçerli olması vb. bazı 
zorluklar söz konusu. 

The ThermoNox system is an eco-friendly way of killing insects in all stages of their development. 
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Kenya Ayrık Omurga ve Hidrosefali Derneği 
(SHAK) kurucusu Juliana Auma Okoth, “Hayat 
farklı oluyor ama durumu kabul ettiğinizde 
yaşamaya devam ediyorsunuz,” diyor. Juliana, 
25 yıl önce ayrık omurga ve hidrosefali ile doğmuş 
olan Phoebe’nin annesi olmakla gurur duyuyor.

Juliana,  “Dört aylık hamileyken bana sarı haplar verdiler ama 
onları aldığımda kusuyordum, o yüzden hapları çöpe attım. 
Sonradan o sarı hapların demir ve folik asit olduğunu öğrendim. 
Folik asitle ilgili bilgim olsaydı bile o küçücük hapların 
doğmamış bir çocuğun hayatı üzerinde müthiş bir etkisinin 
olacağına inanmazdım,” diyor.

Phoebe’nin doğumundan ve teşhisten sonra Juliana çok 
geçmeden yalnız olmadığını fark etmiş; Kenya’da ve dünyanın 
dört bir yanında birçok aile onun ailesinin verdiği mücadeleyi 
veriyormuş. Juliana, “Başka kaç ailenin çocuklarıyla birlikte bu 
hastalıklara ve bilgi eksikliğine karşı mücadele ettiğini merak 
ettim,” diyor. “Derneği ailelere umut vermek için kurdum.”

SHAK’ın şu an 1.024 üyesi var ve dernek ailelere doğum kusurları 
olan çocuklarına yardım etme stratejileri konusunda eğitim veriyor.

3 Mart 2021 Dünya Doğum Kusurları Günü
Her yıl gerçekleşen Dünya Doğum Kusurları Günü, doğum 

kusurlarını önleme amacıyla farkındalık yaratmak için çalışan 
Juliana gibi insanları ve SHAK ile Gıda Güçlendirme Girişimi 
(FFI) gibi kurumları bir araya getiriyor. FFI kamu sektörü, özel 
sektör ve Juliana gibi yurttaşlarla ortaklık kurarak dünya çapında 
standart değirmencilik uygulamalarıyla una ve pirince folik asit 
gibi vitaminler ve mineraller eklenmesi için çalışmalar yapıyor. 

Beyin ve omurgadaki doğum kusurları ayrık omurga, anensefali 
ve ansefalosel gibi nöral tüp defektleridir. Bu doğum kusurları 
kişilerin hayat kalitesi, aileler ve sağlık sistemleri açısından ağır 
bedelli olabiliyor.

Phoebe şimdiye kadar dokuz büyük ameliyat geçirmiş. Bir kez 
vücudu alçıya alınmış ve altı ay yataktan çıkamamış. Juliana, 
“Ona bakılması ve yatak yaraları olmaması için sürekli çevrilmesi 
gerekiyordu. Bu yüzden bir yıl boyunca çalışamayabilirdim,” diyor.

Ayrık omurga hastalığında bebeğin omurgası doğru oluşmuyor. 
Ağır vakalarda felç ve bağırsakta, mesanede çeşitli seviyelerde 
kontrol kaybı görülebiliyor. Phoebe gibi çocuklar ömür boyu 
sayısız kez ameliyat oluyor ve birçok sağlık sorunuyla yüz yüze 
gelebiliyor. Juliana, “Aileler olarak kol saatlerimizi çok seviyoruz; 
sebep güzel olmaları değil, bize çocuğumuzun mesanesini 
boşaltma saatinin geldiğini hatırlatmaları,” diyor.

Omurga ve beyindeki doğum kusurları
Anensefalide beyin ve omurga doğru şekilde oluşmuyor ve bu 

hastalıktan etkilenen gebeliklerde genelde düşük görülüyor veya 
anensefali hastalığıyla doğan bebekler doğumdan kısa bir süre 
sonra ölüyor. Ansefalosel ise beynin bir kısmının kafatasından 
dışarı uğradığı, ender görülen bir nöral tüp defekti.

Ayrık omurga, anensefali ve ansefalosel, kadınların gebelik 
başlamadan en az bir ay önce ve gebeliğin ilk dönemlerinde 
günde 400 mikrogram folik asit almasıyla çoğunlukla önlenebilir 
doğum kusurları. Unu folik asitle güçlendirmek bir ülkede bu 
doğum kusurlarının daha az görülmesini sağlayabiliyor.

2019’da FFI verileri kullanılarak yayımlanan bir araştırmaya 
göre buğday ya da mısır ununa folik asit eklenmesini zorunlu 
kılan programlara sahip ülkelerde tahminen beyin ve omurgayla 
ilgili 62.670 doğum kusuru vakası engellendi. Bu da günde 
ortalama 172 daha sağlıklı bebek demek. 

Ne yazık ki bu sayı yeterli folik asitle engellenebilecek bütün 
doğum kusurlarının yalnızca yüzde 23’ünü temsil ediyor. Vitamin 
ve mineral desteği gibi kısa vadeli çözümler değerli olsa da temel 
gıda maddelerine folik asit eklenmesinin zorunlu kılınması, 
gelecekte doğum kusurlarını büyük ölçekte ve sürdürülebilir bir 
biçimde önlemek açısından elzem. 

Gıdaları güçlendirmek insanların folik asit tüketimini artırmak 
hesaplı bir strateji ve bu sayede beyin ve omurgayla ilgili birçok 
doğum kusuru yüzde 75 oranında engellenebilir. Bunun için 
tüketicilerin davranışlarını değiştirmelerine gerek yok; her gün 
keyifle yedikleri yiyecekleri tüketmeye devam etmeleri yeterli.

Bu yüzden Juliana, Phoebe, SHAK ve FFI, Kenya’daki ve 
dünyanın dört bir yanındaki çocukların daha güçlü bir geleceğe 
sahip olması için gıdalara folik asit eklenmesini destekliyor.

Bayan Aumo Okoth, “Takviyeler asla yeterli olmayacak. Ben 
folik asit haplarımı çöpe attım,” diyor. “Başka kaç kadın aynı 
şeyi yapacak? Folik aside ne kadar erken ihtiyaç duyulduğunu 
bilen kaç kadın var? Ama gıdaları güçlendirirseniz bu gıdaları 
tükettiklerinde folik asit almış olurlar.”

www.ffinetwork.org/mothers-and-babies

“Engellilik acizlik değildir”
Tahılda güçlendirme sayesinde 

doğum kusurlarını adım adım önlemek
yazan: Gıda Güçlendirme Girişimi
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Tavukların beslenmesinde ve ortamındaki 
bakteriyel patojenlerin kuş sağlığı ve verimi 
üzerinde ciddi etkileri olabildiğinden, 
yumurtaların mikrobiyolojik bütünlüğü 
önemli bir konudur. 

   Yumurta üretiminde en kapsamlı 
anlaşılan bakteriyel patojen olan 
salmonella, Farooq’a göre tavuklarda 
büyük kayıplar yaşanmasına sebep olan 

bakteri türlerinden (2001) ve tavukların yataklama malzemelerinde 
(%42), suluklarında (%36), yemlerinde (%28) ve tavuk çiftliklerinin 
su depolarında (%17) bol miktarda bulunuyor.

   Ancak koli basili ve kampilobakter gibi oportünist gram negatif 
patojenler de bir o kadar kolayca kök salabiliyor.

   Koli basilinin sebep olduğu kolibasiloz sendromu, kanatlı 
endüstrisindeki en yaygın bakteriyel hastalıklardan biri. Kolibasiloz 
hastalık ve ölüm oranını artırarak özellikle yumurta üretiminin 
zirve noktası civarında ve yumurtlama döneminin sonlarına doğru 
çiftliklerde ekonomik kayıplara sebep oluyor (Linden, 2015).

   ABD’deki Association of Veterinarians in Egg Production 
tarafından yapılan bir ankete göre (O’Keefe, 2013) koli basili 
enfeksiyonları hem kafeste yetiştirilen hem serbest dolaşan tavuklar 
açısından en büyük iki sağlık sorunu arasında. Dolayısıyla sofralık 
yumurtaların mikrobiyolojik güvenliği tüketiciler için ağır basan bir 
sorun olmayı sürdürüyor.

   Jones (2011) yemdeki bakteriyel patojenleri kontrol etmek için 
kimyasal katkı maddesi kullanılmasını öneriyor ve bu yöntemde 
birincil olarak organik asitler kullanılabiliyor.

Değerli katkı maddeleri
Hayvan besisinde uzun zamandır yemi stabilize etmek ve 

hayvan performansını artırmak için organik asitler kullanılıyor. Bu 
katkı maddeleri üzerinde yapılan ilk araştırmalar domuz üretimi 
alanındaydı (Cole ve ark., 1968), ancak çalışmalar 1990’ların 
başından bu yana kanatlı endüstrisince benimsenmeye başladı.

Kirschgessner ve ark. (1992) organik asitlerin (bu çalışmada 
fumarik asidin) tavuklarda verimlilik parametreleri üzerindeki 
etkilerini bildiren ilk araştırmalardan biriydi. Bu bilgi o zamandan 
bu yana endüstride kademe kademe yayıldı ve bu değerli katkı 

maddelerinin kullanımı da kanatlı endüstrisince benimsendi.
Hijyenik koşulların ve kümes hayvanı performansının organik 

asitler yardımıyla iyileştirilebildiği birçok kaynak tarafından bildirildi 
(Desai ve ark., 2007). Ancak bu konudaki önemli kısıtlamalardan 
biri organik asitlerin kuşların ön midesinde (kursaktan mideye) hızla 
metabolize edilmesi ve bu sebepten büyüme performansı üzerindeki 
etkilerinin azalmasıydı.

Yakın zamanda ise Lückstädt ve Theobald (2009) araştırması 
tarafından sodyum diformatın (ticareti Formi NDF, Addcon olarak 
yapılıyor – bundan sonra NDF olarak kısaltılacaktır) salmonella ve 
kampilobakter vakalarında sindirim yolunun tamamındaki patojenik 
bakterilere karşı etkili olduğu kanıtlandı.

İspanya’da ticari koşullar altında yapılan büyük ölçekli bir besi 
deneyinde, hayatlarının 47 ile 50’inci haftaları arasında yüzde 0,3 
oranında NDF katkılı yemle beslenen kuşların bağırsaklarında koli 
basili bulaşma oranının yüzde 99 azaldığı görüldü. Buna ek olarak 
daha sonra gerçekleştirilen Kühlman ve ark. (2012) araştırmasında 
koli basili azalma oranının benzer olduğu, midedeki faydalı 
bakterilerinse bu durumdan etkilenmediği bulgusuna ulaşıldı.

Beslenmede sodyum diformatın tavuk 
sağlığı ve performansı üzerindeki etkisi

Tablo 1:  Filipinler’de %0,2 oranında sodyum diformatın (NDF) 65-69 
haftalık tavuklarda yumurta kalitesi üzerindeki etkileri

Parametre Kontrol %0,2 NDF Δ [%]

N 2.162 2.132 -

Çatlak yumurta [%] 1,11 0,90 -18,9

Ort. yumurta kütlesi [gr] 65,3 65,7 +0,6

Ort. kabuk kütlesi [gr] 8,9 10,0 +12,5

Tablo 2: Tavuklarda performansında %50 pik üretim esnasında yumurta 
kalitesi parametreleri (Kühlmann ve ark. 2012’den uyarlanmıştır)*

Yumurta kalitesi     Kontrol %0,3 NDF Δ [%]

Ort. yumurta kütlesi [gr] 50,3 51,2 %+2

Ort. kabuk kütlesi [gr] 4,6b 5,2a %+12

Ort. kabuk kalınlığı [mm] 0,32b 0,34a %+6

*Ortak üst değerlerin olmadığı ortalamalar önemli ölçüde farklılık gösterir 
(P<0,05)

Sodyum diformat

yazan: Christian Lückstädt, Addcon GmbH, Bitterfeld, Almanya
ve Sarah Mellor, Bağımsız Yazar, Weinheim, Almanya
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Gizli masraflar
Yumurtalardaki patojenler, tavuk endüstrisinin tek sorunu değil. 

Yumurta kabuğunun kalitesizliği de yumurta üreticileri için çok 
büyük gizli masraflar oluşturuyor. Kümeste üretilen yumurtaların 
yüzde 10’undan fazlasının toplanamaz durumda olduğu ya da 
kullanımdan önce kırıldığı tahmin ediliyor ve bunlara kısmen 
toplanmaya uygun olmayan kabuksuz, çatlamış ya da kırık 
yumurtalar dahil.

Gupta (2008) araştırmasında “Kabuk kalitesinin artırılması ve 
yumurtalarda kırılmanın azaltılması için her tür çaba sarf edilmeli,” 
yorumunda bulunuldu.

Filipinler’de gerçekleştirilen ticari bir araştırmada hayatlarının 65 
ile 69’uncu haftaları arasındaki piliçlere yüzde 0,2 oranında NDF 
verilmesinin bu dönemde yumurta kalitesini artırdığı sonucuna 
ulaşıldı (bkz. Tablo 1). Burada yumurta kabuğu kalitesinin 
artmasının, beslenmeye asitlendirici eklenmesinden ve birçok farklı 
kaynağın bildirdiği üzere bunun sonucunda kuşların kalsiyuma olan 
erişiminin artmasından kaynaklandığı görüldü. Sonuç olarak NDF 
eklenen yemlerle besi yapıldığında çatlak yumurta oranı yüzde 19 
azaldı.  

Bu bulgular, yumurta kabuğu kalınlığı ve kütlesinde hatırı sayılır 
iyileşme görerek yumurta kabuğu kalitesi parametreleri üzerinde 
benzer etkiler saptayan Kühlmann ve ark. (2012) tarafından da teyit 
edildi. (Tablo 2)

Verimde artış 
Yemde asitlendirici kullanımı tavuklarda patojen yükünü 

azaltmanın ve yumurta kalitesini artırmanın yanı sıra verimde artış 
sağlama açısından da potansiyel faydalara sahip.

Bu, Hindistan’ın kuru sıcak, Nijerya’nın sıcak ve nemli ve 

Avrupa’nın ılıman iklimine kadar geniş bir iklim kuşağı yelpazesinde 
gerçekleştirilen birçok araştırmada kanıtlandı.

Namakkal, Tamil Nadu, Hindistan’daki Veterinary College and 
Research Institute’ta 50 haftalık 270 ticari Beyaz Leghorn tavuk 

Figure 1: Effect of 0.15% NDF on hen-day production (%) in 
Lohmann Brown hens aged 48 weeks

Tablo 3: Çeşitli dozlarda NDF’nin Beyaz Leghorn kanatlılarda tavuk-
gün yumurta üretimi üzerindeki etkileri (Mani ve ark., 2014’ten sonra 
değiştirilmiştir)*

Parametre     Kontrol 0.1% NDF 0.2% NDF

N 45 45 45

Tavuk-gün yumurta üretimi [%] 85,5a 87.2b 88.9b

Fark [%] - +2.0 +4.0

Tahmini yumurta sayısı [n] 330 337 343

*Aynı satırdaki, ortak üstindisleri olmayan ortalamalar arasında büyük 
farklar görülmektedir (P<0,05)
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üzerinde yapılan 12 haftalık araştırmada, beş farklı seviyede (yüzde 
0,05, 0,10, 0,15, 0,20 ve 0,25) NDF içeren beslenme, negatif bir 
kontrol diyetiyle kıyaslandı.

Ticari açıdan uygun dozdaki yüzde 0,1 ve 0,2 oranındaki NDF ile, 
tavuk-gün yumurta üretimi kontrol diyetine kıyasla önemli ölçüde 
arttı. Bu yıl ve tavuk başına yedi ila 13 daha fazla yumurta anlamına 
geliyor (bkz. Tablo 3). Aynı deneyde, bu dozlarda yemden alınan 
verim de önemli ölçüde arttı (Mani ve ark., 2014, veri gösterilmiyor).

Yukarıda bahsedilen sonuçların teyit edilmesi için, Nijerya’daki 
çok daha nemli koşullarda başka bir araştırma daha yapıldı.

Bu araştırmada, beslenmede yüzde 0,3 oranında kullanılan 
NDF’nin yaşı 55 haftayı aşan tavukların performansı ve sağlığı 
üzerindeki etkisi sekiz haftalık bir dönem boyunca incelendi. Tedavi 
ve kontrol gruplarının (grup başına 1.050 kuş) her ikisine araştırma 
boyunca ticari kanatlı diyeti uygulandı (bkz. Tablo 4).

Deney döneminde NDF verilen kuşlarda yem alımı daha düşüktü 
(119 yerine 112 gr/kuş/gün; P<0,001) ve aynı dönemde tavuk-gün 
yumurta üretimi büyük ölçüde gelişme kaydetti (NDF ve kontrol 
gruplarında sırasıyla yüzde 85,9 ve 77,7; P<0,001). 

Deney dönemi boyunca üretilen yumurta sayısı NDF ile beslenen 
grupta 57.518, kontrol grupta ise sadece 51.047’ydi (P<0,001). 
Deneyin sonunda NDF grubunda toplam yumurta ağırlığı 3.510 kg, 
kontrol grubunda ise 2.910 kg idi, ancak toplama yönteminden ötürü 
istatistik kıyas yapılamadı.

Son olarak katkı maddesi kullanımı hastalık oranında büyük bir 
düşüşe sebep oldu (NDF ve kontrol gruplarında sırasıyla yüzde 0,67 
ve 3,81; P<0,001).

Kolombiya’da ise Kahverengi Babcock tavuklar üzerinde, 
çoğunlukla subtropikal koşullarda gerçekleşen bir araştırma 
yürütüldü. Kuşlar 44 haftalıktı ve deney 10 hafta sürdü. İlk beş 
hafta kuşlara katkı maddesi verilmezken 49’uncu haftadan itibaren 
beslenmelerine yüzde 0,25 NDF eklendi (bkz. Tablo 5). Günlük yem 
alımı 115 gr/gün şeklindeydi.

Yüzde 0,25 NDF verilen kanatlılarda tavuk-gün yumurta üretimi 
büyük bir gelişme göstererek (P=0,015) yüzde 1,1 arttı. Aynı zamanda 
yumurta ağırlığı da büyük bir gelişme göstererek (P=0,001) yüzde 
ikiden fazla arttı – bütün yumurtalar arasında AA ve AAA ebadında 
olanların yüzdesi de (veri gösterilmiyor) önemli ölçüde arttı.

Son olarak yemden daha fazla verim alınmasıyla üretimde de 
neredeyse yüzde üç artış kaydedildi. Bu da kontrol grubuna kıyasla, 
bir kilogram yumurtanın 60 gram daha az yemle üretilmesi anlamına 
geliyordu. Ayrıca yukarıda sözü edilen bütün gelişmiş performans 
parametreleri tavukların yaşının daha ileri olmasına rağmen elde 
edildi.

Konseptin etkili olduğu kanıtlandı
Yakın zamanda Avrupa’da (Slovakya) yapılan bir deney, tavuklarda 

sodyum diformat kullanımının özellikle yaşı ilerleyen kuşlarda 
verimi artırdığını bir kez daha kanıtlandı. Şekil 1’de uzun vadeli bir 
deneyde, 48’inci ve 68’inci haftalar arasında yüzde 0,15 oranında 
NDF verilen Kahverengi Lohmann tavuklarıyla ilgili ticari verileri 
gözler önüne seriyor. Verilere göre NDF verilen kuşlarda tavuk-gün 
yumurta üretimi bu tür için belirlenen standardın çok üzerinde.

NDF kullanımının başlamasından 10 hafta sonra verimlilik normun 
yüzde 5,7 üzerine çıktı ve deneyin sonunda NDF verilen tavukların 
TG yüzdesi o yaştaki tavuklar için belirlenen standardın yüzde 
9,2 üzerindeydi.

Beslenmede organik asit tuzu kullanmanın tavuklarda verimi 
artırmak açısından birçok fayda sağladığı aşikar.

Öncelikle bu tuzların yem aracılığıyla biyogüvenlik yönetiminde 
uygulanması, kuşların bakteriyel patojenlerle savaşmasına yardım 
ediyor. Besin maddelerinin, özellikle kalsiyum gibi minerallerin 
sindirilebilirliğinde yarattıkları artış yumurta kalitesinde iyileşmeye 
sebep oluyor. Beslenmeye organik asit eklemek suretiyle besin 
maddelerine erişimi artırmak, üretilen yumurta sayısında da rol 
oynuyor; iyi durumdaki kuşlar daha üretken oluyor.

Bu konseptin etkili olduğu ve organik asitlerin, bunların tuzlarının 
ve özellikle beslenmede kullanılan sodyum diformatın (Formi 
NDF) kanatlı performansını yumurta kalitesi, güvenlik ve üretkenlik 
bakımından her çeşit üretim koşulu altında artıran etkili ve 
sürdürülebilir bir araç olduğu dünyanın birçok yerinde çürütülemez 
bir biçimde kanıtlandı.

Tablo 4: Sekiz hafta boyunca %0,3 NDF ile ya da NDF’siz beslenen 55 haftalık 
tavuklarda performans verileri (Lückstädt, 2017’den sonra değiştirilmiştir)*

Kontrol %0,3 NDF Δ [%]

Yem alımı [gr/gün] 121,7±1,4A 119,5±0,3B -1,8

∑ deney boyunca üretilen 
yumurta [n]

51.047±35A 57.518±65B +12,7

∑ deney boyunca yumurta 
ağırlığı [kg]

2.910 3.510 +20,6

Ort. yumurta ağırlığı [gr] 57,0 61,0 +7,0

Tavuk-gün yumurta üretimi [%] 77,7±4,2A 85,9±6,3B +10,6

Yumurta ağırlığı başına yem 
[kg] 

2,46 2,00 [-460 g]

Ölüm oranı [%] 3,81A 0,66B -82,7

*Aynı satırdaki, büyük harf üstindisi farklı olan ortalamalar arasında büyük 
farklar görülmektedir (P<0,001)

Tablo 5: %0,25 NDF’nin kahverengi Babcock tavukların performansı 
üzerindeki etkisi*

Kontrol 
(hafta 44-48)

%0,25 NDF 
(hafta 49-53)

Δ [%]

N 9.619 9.619 -

Tavuk-gün yumurta üretimi 
[%]

90,8a 91,8b +1,1

Yumurta ağırlığı [gr] 59,8a 61,1b +2,2

Yararlanma Yem/Yumurta 
[kg/kg]

2,13a 2,07b -2,8

*Aynı satırdaki, ortak üstindisleri olmayan ortalamalar arasında büyük 
farklar görülmektedir (P<0,05)
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Mısır ya da Kuzey Amerika'da 
bilindiği şekliyle darı, 
üretim miktarları açısından 
dünyanın en önemli tahıl 
tanesidir. Üstün kaliteli 
irmik ve un dahil olmak 
üzere geniş bir değerli 
ürün yelpazesinde işlenir. 
Değirmenciler için ana 

ölçütler, öğütülmüş mısırın granülasyonu ve yağ içeriğidir.  
Müşterileri olan ve un ile yağ kullanan şirketlerin bu konuda çok 
kesin gereksinimleri vardır.   

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Lifeline Foods LLC’de 
olduğu  gibi, Bühler'in çevrimiçi ölçüm sistemleri ve analizörleri, 
değirmencilere yüksek düzeyde kalite kontrolü sunarken aynı 
zamanda yüksek finansal faydalar sağlayan bir çözüm yaratmaktadır.  

1996 yılında Iowa, Kansas, Nebraska ve Missouri'den bir 
grup yenilikçi mısır üreticisi (Amerika Birleşik Devletleri 
Mısır Kuşağı) kimliği korunmuş bir üretim kooperatifi olan 
AgraMarke'yi kurdu.

Beş yıl sonra 2001'de kooperatif Saint Joseph, Missouri'de 
750.000 metrekarelik bir üretim tesisi satın aldı. LifeLine 
Foods, LLC, 2006 yılında ICM, Inc.’in mısır bazlı gıda içeriği 
bilgisinden yararlandı. 

Böylece, AgraMarke Quality Grains'in 650 sahibinin vizyonu, 
misyonu ve yeteneği merkezi Kansas’ta bulunan etanol tesisi 
tasarımcısı ve üreticisi ICM Inc'in uzmanlığıyla birleşti ve tesiste 
yüksek kaliteli gıda bileşenlerini geliştiren bir süreç oluşturmak 
için her iki mal sahibinin de yeteneklerinden yararlanıldı. 

Malzeme ayırımı 
Günümüzde LifeLine Foods, 150'den fazla çalışanıyla mısır 

öğütme endüstrisinde bir liderdir ve Level-2 SQF sertifikasına 

sahip olan tesisi 780.000 ayakkare alana genişlemiştir. 
Kooperatifin mısır bazlı ürünleri, mısır gevrekleri, 

atıştırmalıklar, çorbalar, tortilla ve taco kabukları, demleme ve 
damıtma malzemeleri, un ve mısır ununun yanı sıra endüstriyel 
yağlayıcılar ve etanol için bileşen olarak kullanılmaktadır. 
Kimliği korunmuş tahılların işlenmesi ve paketlenmesinde uzman 
olan kooperatif, her bir yetiştiricinin ürününün diğer bölgelerden 
gelen tahıllarla karışmasını engelleyen bir ürün ayrımı sunar. 
Bühler, ilk yıllardan beri LifeLine Foods’un yanında oldu ve  sıfır 
atık yaklaşımıyla gurur duydu. 

Özel değirmen, GDO içermeyen Proje Onaylı, USDA Sertifikalı 
Organik ve Sertifikalı Tam Tahıl standartlarını karşılayan mısır 
ezmesi, mısır yemeği, önceden jelatinize edilmiş mısır unu da 
dahil olmak üzere bir dizi mısır içeriği üretmektedir.

   Kuru mısır değirmeni, çeşitli gıda uygulamalarında 
kullanılmak üzere iri taneli üründen ince una kadar çeşitli 
granülasyonlar üretir. Bühler, LifeLine Foods'a son teknolojiyi ve 
kalite ölçümleri konusunda özel destek sunabilmiştir. 

İşlemede kalite
Bir kalite güvence programı, hedeflenen uygulamalara 

göre,  belirli bir ürünün çeşitli  özelliklerini de test eder. Rutin 
laboratuvar testleri granülasyon, nem, yağ, protein, lif, kül, Renk 
b * değeri (sarılık) ve Renk L * değeri (parlaklık), viskoziteyi 
ve mikrobiyolojik kontaminasyon ve mikotoksin testini analiz 
etmektedir. 

Mısır öğütmede bu parametreler, mısır unu, mısır irmiği ve iri 
işlenmiş mısır gibi çeşitli son ürünlerin  kalitesinin tutarlılığında 
belirleyici bir rol oymaktadır. 

Müşterilerin un ve irmik işleme toleransları çok dar bir partikül 
boyutu aralığı için ayarlanmış olduğu için öğütülmüş mısırın 
hassas granülasyonu, öğütmede önemli bir ölçüttür.

Bir değirmen tesisi için, son ürünün reddedilmesi riskinden 

MISIR VE SON ÜRÜNÜN 
HIZLI VE HASSAS 
ÖLÇÜMÜ
Thomas Ziolko, Öğütme Çözümleri Ürün Yönetimi  
ve Juste Hahne, Digital Sense Ürün Yönetimi, Bühler, İsviçre
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kaçınması için ürünün kalitesini ölçmesi ve kontrol etmesi son 
derece önemlidir.  Reddedilen bir parti ürün, kısa sürede 10.000 
ABD doları tutarında bir kayba neden olabilir.

Yağ ve nem içeriği gibi bileşenlerin belirlenmesi de, ürünün 
kalitesi ve raf ömrü ile bir mısır değirmeninin toplam verimi 
üzerinde belirleyici bir etkiye sahip oldukları için, ayrıca 
önemlidir. 

Çevrimiçi ölçüm  
Mısır işleme sırasında hammadde kalite parametrelerinin 

yanı sıra ara ve son ürünün sürekli ve gerçek zamanlı olarak 
çevrimiçi analiz edilmesi, proseslerin anında ayarlanmasına 

ve hem kalite hem de verimin geliştirilmesine olanak tanır. 
Bileşen parametrelerindeki marjinal değişiklikler bile verimi 
önemli ölçüde optimize edebilir. Vaka verilerine göre Bühler 
sistemleri, mısır irmiğinin verimini yüzde 0,3 oranında optimize 
etme kabiliyetine sahiptir ve bu da yıllık 200.000 ABD doları ek 
kazanç sağlamaktadır. 

Laboratuvar testlerinin maliyetleri önemli olabilir ve çevrimiçi 
ölçümler laboratuvar testine duyulan  ihtiyacını da azaltabilir. 
Numuneler tesisin her yerinden, her iki saatte bir alınarak test 
için laboratuvara götürülmelidir ve bu da yerleşim düzenine 
bağlı olarak her seferde yaklaşık 20 dakika sürebilir. Günde 
sekiz saatlik bir iş zamanı düşünüldüğünde sadece örneklemeye 
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harcanan zaman 80 dakikaya denk gelir. 
Bir yıl süresince numune alma ve manuel olarak analiz yapma 

için maliyet tutarı  25.000 ABD Dolarına kadar çıkabilir. 
Bühler'in iki çevrimiçi ölçümü olan NIR Çoklu Çevrimiçi  
Analizör MYRG ve Çevrimiçi Parçacık Boyutu Analizörü MYTA 
kullanılarak bu maliyetten tasarruf edilebilir. 

NIR Çoklu Çevrimiçi Analizör MYRG'nin gücü, hammadde 
ve son ürünü, üretim aşamaları sırasında gerçek zamanlı olarak 
değişken ölçüm noktalarında analiz etme becerisinde yatmaktadır.  
En son NIR neslinin tek bir spektrometresi, verileri altı farklı 
ölçüm noktasından değerlendirebilir.

MYRG dayanıklı ve güvenlidir. Bühler'in önceden ayarlanmış 
uygulamalarını içerir. Sensörler, nemi ve ham maddede bulunan 
ham yağ ile lif, polar nişasta ve protein içeriğini ölçmek için ön 
temizlemeden sonra konumlandırılır.

İşlemin diğer ucunda, sensörler, (ister pullu irmik, ister mısır 
unu olsun) son ürünün parametrelerini hazne ölçeğine ulaşırken  
ölçer. Bühler ayrıca son mısır ürünündeki protein, ham lif ve 
nişasta içeriğini ölçmek için NIR ayarlamalarını da sağlayabilir.

Bühler'in çevrimiçi partikül boyutu analizörü MYTA, 
granülasyonu optik olarak ölçer. Lazer kırınımı ile birlikte yanıp 
sönen LED'li bir kamera, çoğu tahıl işleme ürününü kapsayan bir 
aralık olan 10 μm ile 5.000 μm arasındaki bir boyut dağılımında 
hem tabakanın hem de ince partiküllerin şeklini ve boyutunu 
ölçer. Ölçüm sondasının kompakt tasarımı, mevcut üretim 
tesislerine yerleştirmek için uygundur.

NIR sensörüne destek 
LifeLine Foods tesisinde, öncelikli olarak atıştırmalık 

taneciklerin içindeki yağ ve nem içeriğini ölçmek ve izlemek 
için çevrimiçi bir NIR sensörü kurulmuştur. Sensör, yığın huni 
ölçeğinde, degermatör ve öğütme bölümünden sonra yerleştirilir.

Yağ içeriği, degerminasyon işleminin performansını ölçen 
önemli bir göstergedir.

Süreç, müşteriler tarafından belirlenen özel kalite 
spesifikasyonlarına göre ayarlanmıştır; buna göre, atıştırmalık 
öğünde yalnızca minimum mikrop / kepek içeriği tolere 
edilebilmektedir. Geleneksel olarak, nem ve yağ içeriğini ölçmek 
için referans laboratuvara her iki saatte bir ürün numunesi 
gönderilir. Belirlenmiş olan spesifikasyonun sınırları aşılırsa, 
operatörlerin işlemi buna göre ayarlaması gerekir.

Yağ içeriğini gerçek zamanlı olarak ölçmek için Bühler'in 
çevrimiçi NIR sistemini kullanarak, hem insan emeği hem de 
ürün özelliklerinin ölçülmesi için harcanan süre iki saatten 
dakikalara kadar iner. 

Otomatik proses ayarlamaları, belirlenen kalite 
spesifikasyonlarını kapsayan tutarlı ve verimli üretimi garanti 
eder ve hatalı temsili ölçümlere dayanarak yanlış kararların 
alınması olasılığını azaltır.

Doğruluk açısından NIR çoklu çevrimiçi analiz cihazı MYRG, 
laboratuvar sonuçlarıyla nasıl karşılaştırılır? Bunu öğrenmek için 

LifeLine Foods yağ ve nem içeriğini laboratuvar standartlarına 
göre ayarlamıştır. Bir aylık bir süre zarfında alınan 20 farklı 
numuneye göre standart tahmin hatası (SEP) olarak hesaplanan 
ölçüm doğruluğu, hem yağ hem de nem içeriği için yüzde 0,1'lik 
bir SEP ile yüksek düzeyde bir hassasiyet göstermiştir.

LifeLine Foods’dan ürünler 
Özel değirmen: Bühler tarafından sağlanan tüm imkanlarla, 

GDO’suz Proje Onayı, USDA Organik Sertifikası ve tam tahıl 
standartları sertifikasına uygun mısır ezmeleri ve mısır öğünleri 
de dahil olmak üzere mısır malzemeleri. 
• Kuru mısır değirmeni: Kaba taneciklerden, çeşitli gıda 

uygulamalarında kullanılan ince unlara kadar çeşitli 
granülasyonlar. Tüm imkanlar yine Bühler tarafından 
sağlanıyor.

• Masa değirmeni: Tortilla, cips ve taco üretimi için Masa unu. 
• Özel mısır unu ürünleri: önceden jelatinize edilmiş mısır 

ununu içerir.
• Ekstrüde edilmiş jelatinize gıda: Yiyecek sanayisindeki 

aromalı gıdalarda, et karışımlarında, hamur karışımlarında ve 
kahvaltılık mısır gevreklerinde kullanılan jelatinize bağlayıcı.   

• Ekstrüde edilmiş bağlayıcı: Kontrplak üretimi, gübre ve 
petrol sondajı dahil birçok endüstriyel ortamda kullanılır.  

• Ethanol: Yaklaşık 190 milyon litre etanol yakıt.

Yardım eli  
Sonuçlar LifeLine Foods Değirmen Müdürü Trenton Jacobs’u 

etkiledi.  Altı aylık bir test süresinin ardından, çevrimiçi sistemin 
laboratuvar testlerine kıyasla sağladığı sonuçlar, onu sistemin 
yararlı olduğuna inandırdı.  

“Çevrimiçi izleme sistemleri, değirmencilerimizin işlerine 
odaklanmalarını sağlarken, aynı zamanda onları doğrudan işlem 
veya girdi değişikliklerine bağlı etkiler konusunda da eğitiyor,” dedi.  

LifeLine Foods örneği, çevrimiçi işlem analizinin 
laboratuvarlarda gerçekleştirilen birçok ölçüm sürecini güvenilir 
şekilde nasıl tamamlayabileceğini ve hatta değiştirebileceğini 
göstermektedir.

Geleneksel yöntemlerden çevrimiçi ölçüm süreçlerine geçiş, 
manuel örnekleme ve analiz ihtiyacını ortadan kaldırırken, aynı 
zamanda ilgili laboratuvar maliyetlerini de azaltmaktadır. 

Gerçek zamanlı kaliteli veri otomatikleştirilmiş çevrimiçi sistemler 
sağlama hem kaliteyi optimize eden hem de verimi artıran sürekli 
ayarlamalara izin verir. Ayrıca daha fazla tutarlılık sağlayarak  
kaynakları korur ve uygun bir izlenebilirlik düzeyi sağlar. 

LifeLine Foods'un şu anda fabrikalarında her iki sensör 
sistemini de kullanması nedeniyle Bühler'in partikül boyutunu 
ölçmeye ve içerik belirlemeye yarayan çevrimiçi analizörleri 
mevcut üretim tesislerine yeniden uyarlanabilir.

Sayın Trenton,  “Doğru ve anında elde edilen sonuçların yanı 
sıra kullanım kolaylığı sunması bize tam aradığımızı sağlamış 
oldu,"dedi. 
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20 yıl önceki bir perakende alışveriş deneyimini 
düşünün. Şimdi, bu deneyimi günümüz 
süpermarketlerindekiyle karşılaştırın. Çok 
fazla çeşitlilik, çok fazla alternatif ve her gün 
yeni seçenekler. 

Her rafta kaç farklı paketlenmiş  ürün 
seçeneğinin olduğunu görmek gerçekten 
etkileyici. Gıda sektörü, bir nesilden daha az 
bir sürede her zamankinden daha zorlu hale 

gelen tüketici isteklerine hızla adapte oldu.
Günümüzde her tüketici kategorisi, etkileyici şekilde geniş 

bir yeni ürün yelpazesi ile son derece hassas bir şekilde 
karşılanmaktadır. Sektörün bunu başarmasındaki yaratıcılık, 
yenilik ve hız kesinlikle dikkate alınmayı hak ediyor.  

Peki bundan sonra ne olacak? 
Günümüz tüketicisi, gıdanın 
işlevselliğine odaklanmaya devam 
ederek sağlık ve zindelik verecek  olan 
ürünleri giderek daha fazla talep ediyor  
ve bu ihtiyacı karşılayacak olan unlu 
mamuller için yüzde 25, makarna için 
yüzde 60 ve atıştırmalıklar için yüzde 
45'in üzerinde daha fazla ödemeye 
hazır. 

Buna paralel olarak, günümüz 
tüketicileri sürdürülebilirlik konusunda 
çok daha bilinçli olduklarından, bitki 
bazlı yiyecek ve içeceklere talepte artış 
yaşanıyor. Bitki bazlı et kategorileri 
için tahmini küresel ortalama yıllık 
büyüme oranları yüzde 12'nin ve bitki 

bazlı içecek kategorileri için ise yüzde 6'nın üzerindedir. 

Bakliyatlar büyük potansiyele sahip 
Bakliyat bu eğilimlere yanıt verirken, gelecek neslin ümit 

verici bileşenleri olarak büyük bir potansiyele sahiptir. Fasulye, 
bezelye, mercimek ve nohut çok sağlıklı ve çevre dostudur. 
Yılda 80 milyon tonu aşan küresel üretimle, bakliyat kolaylıkla 
temin edilebilmektedir ve bu nedenle gelecekteki gıda 
formülasyonlarında daha da önemli bir rol oynamaya devam 
edecektir. 

Bühler, son yıllarda fasulye, bezelye, nohut veya mercimekten 
yenmeye hazır lezzetli ürünlere kadar tüm değer zinciri boyunca 
sürdürülebilir bakliyat proses teknolojileri sunmak için Ar-Ge'ye 
istikrarlı bir şekilde yatırım yapıyor. 

Yüksek Değerli Bakliyat Malzemeleri Konusunda 
Fırsatlar
Alexandra Londoño Baderschneider, Bakliyat İşleri Bölüm Başkanı, Bühler 
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 Bühler, özellikle protein ekstraksiyonu ve bunun değeri 
arttırılmış gıdalarda uygulanması alanında bütünsel süreç 
konseptleri sunmaktadır. Peki bakliyatı bileşene çevirmenin yolları 
nelerdir? Şimdi bakliyat işlenmesine daha yakından bakalım.  

Bakliyat tohumlarının kusursuz bir şekilde temizlenmesi 
zorunludur ve kabuğun çıkarılması da bakliyatın bileşenlere 
dönüştürülmesinden önceki önemli bir hazırlık adımıdır. 
Kabuğun çıkarılması adımından sonra, üç işlem seçeneği daha 
bulunmaktadır.  

Bu seçeneklerden ilki, bakliyatların doğrudan un haline 
getirilmesidir. Daha sonra geleneksel yerel yiyecekler yapmak 
veya fırıncılık, atıştırmalıklar ve makarna ürünlerine zenginlik 
katmak için kullanılırlar. Böylece bu yiyecekler buğday ve 

mısır gibi  daha yaygın unlarla yapılanlara göre protein ve lif 
bakımından daha zengin hale gelirler. 

İkinci seçenek, ince öğütme ve fraksiyonlama olarak bilinen 
bir işlem olan hava sınıflandırma adımlarının entegrasyonuyla 
bakliyatların bileşenlere dönüştürülmesidir. Bu işlem, 
(hammaddeye bağlı olarak) yüzde 60'a varan protein içeriğiyle 
bakliyat konsantresi sağlar. 

Konsantreler, bakliyat unlarına göre daha yüksek değere sahiptir 
ve daha büyük bir uygulama alanında kullanılırlar. Bakliyat 
konsantreleri yüksek protein içerikleri nedeniyle atıştırmalıklara 
ve unlu mamullere değer katmak için kullanılmalarının yanı sıra 
evcil hayvan yemi ve hayvan yemi uygulamalarında olduğu kadar 
bitki bazlı et ikame alanında da büyük bir potansiyele sahiptirler. 
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Bakliyat konsantreleri özellikle hamburger için kıyma veya 
chili con carne gibi kuru et analogları için ana hammadde olarak 
başarılı bir şekilde kullanılabilir. 

Üçüncü seçenek, bakliyatı çeşitli çözündürme ve santrifüj 
aşamalarını içeren ıslak bir işlem kullanarak protein izolatları 
halinde işlemektir. Bakliyat izolatları yüzde 80 ile 90 arasında 
protein içerir ve en yüksek değere sahiptir  (bir ton konsantre 
başına fiyat iki katıdır). Günümüzde izolatların ana uygulama 
alanları spor ve kas yapıcı yiyecek ve içecekler, protein barları ve 
bitki bazlı et ve süt ürünleri ikameleri kategorilerindedir.

Bakliyat unu, konsantresi  veya izolatı arasındaki seçim yalnızca 
hedef uygulamaya değil, aynı zamanda tüketicinin gereksinimlerine 
ve ödeme istekliliğine de bağlıdır. Genel olarak, bu üç bileşen türü 
fonksiyonel bileşenler olarak düşünülebilir ve bunların uygulamaları 
küresel gıda endüstrisinde çok fazla potansiyele sahiptir.

Örneğin, lif ve protein açısından daha yüksek değerde sağlıklı 
atıştırmalıklar ve unlu mamüller yapmak için tahıl unlarıyla 
karıştırılmış bakliyat unlarıyla yenilik yapma potansiyeli çok 
yüksektir. Üstelik hayvan ve su yemi alanında bakliyat (protein) 
konsantrelerini uygulama potansiyelinden henüz tam olarak 
yararlanılmamaktadır. 

Bununla birlikte, hızla büyüyen bitki bazlı et ikamesi ve içecek 
alanında konsantrelerin kullanımı en büyük potansiyele sahip alan 
olarak görünmektedir. Günümüzde bu alanlardaki ürünlerin çoğu, 
yüksek değerli protein izolatları kullanılarak yapılmaktadır. Doğru 
teknoloji kurulumu ile birlikte bakliyat konsantrelerinin kullanımı, 
potansiyel olarak iyi lezzet ve tat oranlarına sahip, gelecek 
vaadeden bitki bazlı ürünler sunabilir. 

Sağlıklı ve sürdürülebilir gıdalara olan talep arttıkça, bu alandaki 
Ar-Ge çalışmalarının hızının da artması gerekmektedir. Bühler'in 
müşterilere ürün inovasyonu ve iş vaka testi için derin işleme 

uzmanlığı ve tam, pilot ölçekli altyapı sunmayı amaçlayarak Gıda 
Uygulama Merkezlerine büyük yatırım yapmasının nedeni budur. 

Bühler gerçek anlamda küresel bir ağ sunmaktadır
Bakliyat alanında, Bühler, bakliyatları malzemeye dönüştürme 

yeteneğine sahip küresel bir uygulama tesisleri ağı sunarken aynı 
zamanda unlu mamüller, atıştırmalıklar, makarna ve bitki bazlı 
et ikameleri ile içecekler için ekstrüzyonda teknolojiyle değer 
katma zincirini takip etmektedir. Ek olarak Bühler merkezindeki  
sürdürülebilirlik taahhüdü ile, yan akım değerlendirmesiiyle ilgili 
olarak da Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yapıyor. Yüksek proteinli 
içerikler (konsantrasyon veya izolasyon) için özel bakliyat 
işlemleri alanında, ortaya çıkan nişastanın uygulanması, ilk 
bakışta buğday, mısır veya patates gibi geleneksel nişastalar kadar 
rekabetçi görünmediği için bir zorluk oluşturmaktadır. Bu nedenle 
Bühler, yakın zamanda hem bakliyat nişastaları ve bunların unlu 
mamüller, atıştırmalıklar, krakerler ve gofret uygulamaları hem 
de zenginleştirilmiş  ürünler için ya tek başına ya da tahıl unları 
ile kombinasyon halinde bir dizi farklı deneme gerçekleştirdi. 
Sonuçlar çok olumlu oldu ve bakliyat nişastalarının gelecekte gıda 
endüstrisinde değerli bir bileşen olabileceğini ortaya koydu.

Son olarak, gıda ve yemde her tür bakliyat bileşeninin 
kullanılması büyük bir potansiyele sahiptir. Tek başına olsun ya da 
diğer tahıl içerikleriyle birleştirilmiş olsun, burada anahtar yerel 
tüketicinin tercihlerini karşılayacak (özellikle lezzet açısından) 
doğru oranları bulmaktır.  

İnovasyon ve ürün geliştirme alanı hala çok geniş olduğundan, 
bakliyatların içerik haline getirilmesinin önemli bir rol 
oynayacağından ve alışveriş deneyimindeki dinamizmin, 
çeşitliliğin ve heyecanın yıllarca ve on yıllarca sürdürüleceğinden 
emin olabiliriz. 
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Dr. Eckel Animal Nutrition, iki yıllık 
uzmanlık gerektiren bir çalışmanın 
ardından yenilikçi bir endotoksini 
piyasaya sürdü. 

SYenilikçi yem maddeleri alanında 
tanınmış uzmanlar tarafından 
tehlikeli endotoksinlere karşı koruma 
sağlamak için özel olarak geliştirilen 
bu en son ürün, maksimum etki ve 

kapsamlı koruma vaat ediyor.

Yüksek performanslı hayvanlar için güvenlik ve 
koruma

Çiftlik hayvanları, endotoksin ve qll kontaminasyonunun 
ağırlığını çok sık taşır, bu da toynak enfeksiyonlarına, kulak veya 
kuyruk nekrozuna, karaciğer hastalığına ve aşırı aktif bağışıklık 
sistemi nedeniyle performansın azalmasına neden olur.

Yem üreticilerinin, çiftçilerin ve hayvanların endotoksinlerle 
savaşmasına yardımcı olmak amacıyla Almanya, Rhineland-
Palatinate'de bulunan  Dr. Eckel Animal Nutrition'daki uzman 
multidisipliner uzman ekip, endotoksinlere mevcut en iyi çözümü 
üretmek için iki yıl boyunca yoğun bir çalışma yaparak sonunda 
Dr Eckel'in en son yenilikçi ürünü 4 Şubat 2021'de piyasaya 
sürüldü. Ürünün ismi Anta®Catch ve Dr. Eckel, çiftçilerin ve 
üreticilerin bu oldukça etkili ürünle endotoksinlerin oluşturduğu 
tehdidi kontrol altına alabileceğini belirtiyor.

Sessiz tehlike; Endotoksinler
Daha iyi genler ve yoğun beslenme, çiftlik hayvanlanın daha 

verimli olmasıyla sonuçlanmıştır. 
Bununla birlikte, bir sorun daha akut hale gelmektedir; 

endotoksin kontaminasyonu. Son araştırmalar, çiftçilerin 
başından beri söyledikleri endotoksinle ilgili sorunların münferit 
vakalar değil ve çok iyi yönetilen çiftliklerde bile ortaya 
çıkabildiğini doğrulamaktadır. 

Örneğin, domuz yavrularının yüzde 50 ile yüzde 100'ü 
arasındaki bir kesim, yaşamlarının ilk günlerinden itibaren 
kuyruk, kulak veya ayak pedi nekrozundan etkilenir ve yüksek 
seviyelerde endotoksin nedeniyle kesilen boğaların yüzde 90'ında 
kuyruk nekrozu vardır.

Fakat gözle görülebilen bu semptomlar buzdağının yalnızca 
görünen kısmıdır.  

Endotoksinler bağışıklık sistemini uyarırarak hayvana çok 
fazla enerjiye mal olurlar. Yani büyüme ve performans için 
artık mevcut olmayan enerjiye. Etkilenen yalnızca besi sığırları 
ve domuzlar değildir. Endotoksinler ayrıca süt inekleri, kümes 
hayvanları ve su ürünleri yetiştiriciliğinde üretilenlerin refahı 

ve sağlığı ile bunlarla ilgili çiftliklerin karlılığı için de ciddi bir 
tehdit oluşturmaktadır. 

Uzman aranıyor
Dr. Eckel’in Teknik Satış Müdürü Iris Kröger, ‘’Müşterilerimizden 

bir süredir aldığımız geri bildirimler, yüksek endotoksin seviyelerinin 
varlığını giderek artan bir şekilde gösteriyordu. Mevcut seçenekler ise 
pek yardımcı olmuyordu,” dedi.  

“Yeni bir çözüme gereksinmemiz olduğu açıktı. Bu çözümü bulacak 
kişinin biz olmasına karar verdik.” 

Dr. Eckel'in uzman ekibinin alışılmadık çözümlerle zorlukların 
üstesinden geldiği bilinmektedir. Sonuçta, Dr Eckel, 25 yılı aşkın 
süredir yenilikçi yem katkı maddelerinin öncüsü ve vizyoneri olarak 
kabul ediliyor. 

Bu nedenle aile şirketi, bu yeni girişimde cesur ve kendinden emin 
bir yaklaşım benimseyerek Rheinland-Pfalz eyaleti ve AB tarafından 
sağlanan kalkınma fonunun desteğiyle özellikle endotoksinlere karşı 
kullanılmak ve mümkün olan en yüksek etkinliği elde etmek için 
temelden başlayarak uzman bir ürün geliştirdi.

Dr. Eckel’in geliştirme ekibi iki yönlü bir yaklaşım benimsedi: 
endotoksinlere etkili bir şekilde karşı koymak için dikkatli hammadde 
seçimi ve Anta®Catch'i etkinleştirmek için eşsiz bir sürecin 
geliştirilmesi.

Çift etkili ve üç modlu hareket  
Anta®Catch’in başarısının sırrı, dikkatli hammadde seçiminde ve 

üretim sürecinde yatmaktadır. Ürün çift etkilidir ve üçlü bir hareket 
moduna sahiptir ve bu şekilde çalışır.

Öncelikle ürün, yüzeyindeki katyonların rektifiye edilmesiyle 
aktive edilir ve Anta®Catch endotoksinlerin % 99'unu etkili bir 
şekilde yakalayarak geniş bir pH aralığındaki endotoksinleri 
hareketsizleştirir. Daha sonra mikronize bileşenler, yani özellikle 
küçük parçacık boyutuna sahip maddeler optimum biyoyararlılık 
sağlar.

Anta®Catch’in özel üçlü etki modu eşzamanlı olarak devreye 
girer ve sağlam bir bağırsak bariyerinin oluşumuna yardım ederek 
karaciğerin endotoksinlere karşı etkili korunmasına katkıda bulunur 
ve böylelikle karaciğer fonksiyonunu destekler.

Sonuç olarak, Anta®Catch güçlü ve sağlıklı hayvanlar, en iyi 
performans ile hayvan dostu ve karlı üretim vaadiyle gelmektedir.

Yakalama, yalıtma, detoks desteği   
Yalnızca Anta®Catch, kümes hayvanlarını, geviş getiren 

hayvanları, domuzları ve balıkları endotoksinlere karşı etkili bir 
şekilde koruyan bu çift aktivasyona ve üçlü etki moduna sahiptir. 
Şirket, bunun hayvan sağlığını ve çiftlik karını iyileştirmeye 
yönelik çok büyük bir adım olduğunu belirtmektedir.

Endotoksinlere karşı geliştirilmiş koruma
Dr. Eckel Anta®Catch’ı piyasaya sürdü
Dr. Eckel GmbH
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Nekrotik enterit hastalığının küresel 
kümes hayvanı endüstrisine 
yılda 6 milyar ABD dolarına 
mal olduğu tahmin edilmektedir 
(Wade ve Keyburn, 2015). 

Antibiyotik büyüme 
hızlandırıcılarının 
yasaklanmasının ardından 
Avustralya'daki New England 

Üniversitesi'nden Dr. Shubiao Wu tarafından hastalığa daha fazla 
ışık tutmak amacıyla  alternatif bir tedavi geliştirmek için yeni 
bir çalışma yapıldı. Çalışmanın amacı şöyleydi: azaltılmış ham 
protein (CP) diyetlerinde sorunun olumsuz etkisini düzeltmek 
için Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940'a dayalı bir 
probiyotiğin etkisini araştırmaktı.

Yüksek protein içeren diyetlerin tüketimi, yalnızca sindirim 
sistemi ve dışkıda nitrojen içeriğinin artmasına değil, aynı zamanda 
C. perfringens’in  büyümesi için gelişmiş bir substrata da yol açar 
(Lan ve diğerleri, 2005; Timbermont ve diğerleri, 2011).

Et tavuklarında NE'ye neden olan bağırsak hasarının deneysel 
indüksiyonu, C. perfringens ile aşılamadan önce Eimeria 
enfeksiyonu ile gerçekleştirilmiştir. (Wu ve diğerleri, 2010).

Bütrat’ın olumlu etkileri 
Diyetteki CP'yi düşürmek, örneğin fermentasyon için bir 

substrat olarak sindirimden kaçan nişasta gibi karbonhidrat 
kullanan bakterilerden yararlanarak C. perfringens düzeylerinin 
düşmesine katkıda bulunabilir. (M'Sadeq ve diğerleri., 2015). 

B. amyloliquefaciens CECT 5940, nişasta bozunması 
için amilaz ürettiğinden, takviyesi laktik asit bakterilerinin 
çoğalmasını destekleyebilir (Diaz, 2007). 

Ek olarak, bu bakteri Ruminococcaceae ve Lachnospiraceae 
gibi bütirat üretmek için laktat kullanabilen diğer bakteri 
ailelerini çapraz besleyebilir (Onrust ve diğerleri, 2015). 

Bu nedenle,CP’nin azaltılması ile kombinasyon halinde B. 
amyloliquefaciens CECT 5940 kullanım,  C. perfringens'in 
kontrolünde sinerjik bir etki yaratarak nekrotik enterit ile ilgili 
önemli sorunları ortadan kaldırabilir. 

Çalışma sonuçları, B. amyloliquefaciens CECT 5940'a dayalı 
probiyotik ile beslemenin performansı artırdığını ve nekrotik 
enterit tehdidi altında düşük diyet proteini alan et tavuklarının 
performansının geri kazanılmasına katkıda bulunduğunu 
göstermektedir. Düşük diyet proteininde probiyotik takviyesi, 
çekumda sinerjik bir etki gösteren daha düşük belirgin bir C. 
perfringens ile sonuçlanmıştır. 

Ayrıca probiyotik yapı öğesi Bifidobacterium ve Ruminococcus 
spp.’ın çekal popülasyonunu geliştirdi ve sonuç olarak daha iyi 
bağırsak sağlığına işaret eden asetat, laktat ve bütiratın çekal 
üretimini arttırdı. 

Malzemeler ve yöntemler 
Dört yüz seksen Ross, 308 günlük yumurtadan çıkmış civciv, her 

biri 15 kuş olmak üzere sekiz kopya halinde ve rastgele bir biçimde 
dört diyet tedavisinden birine alındı. İki bazal diyet formüle edildi.  

‘Normal’ CP içerikli (NCP) bazal diyet, temel olarak buğday, 
sorgum ve soya küspesinden oluşuyordu ve sırasıyla yüzde 23 CP, 

Juliano Cesar De Paula Dorigam, Kümes Hayvanlarının Beslenmesinde Araştırma Müdürü, Hayvan 
Besinleri, Evonik

Azaltılmış protein diyetleri, nekrotik 
enterit hastalığına ışık tutmaya 
yardımcı oluyor
Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940'ın (Ecobiol®) rolü üzerine yeni bir çalışma
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Şekil 1: Nekrotik sıkıntı koşulu altında probiyotik (B. amyloliquefaciens CECT 5940) 
takviyesi ile veya olmadan iki seviyede protein ile beslenen et tavuklarında 
değerlendirilen performans parametreleri

Şekil 2: Nekrotik enterit koşulu altında probiyotikli veya probiyotiksiz (B. 
amyloliquefaciens CECT 5940) iki protein seviyesi ile beslenen et tavuklarının çekal 
bakteri içeriği

yüzde 21,49 CP ve yüzde 19,50 CP sağlanarak başlangıç (1-10. gün), yetişen (11-24. 
gün) ve bitiren (25-35. gün) aşamaları için amino asit önerilerini karşılayacak şekilde 
formüle edilmiştir. 

CP içeriği 'azaltılmış' (RCP) bazal diyet, her aşamada DL-metiyonin, L-Lizin HCl, 
L-treonin, L-valin, L-izolösin ve L-arginin takviyesi ile elde edilen NCP diyetine 
kıyasla yüzde iki daha az CP'ye sahipti.

Tedaviler şunlardan oluşuyordu: 1) probiyotik içermeyen NCP diyeti; 2) 0.5 g / kg 
Ecobiol 500® (1 x 106 CFU / g B. amyloliquefaciens CECT 5940) içeren NCP diyeti; 
3) probiyotik içermeyen RCP diyeti; ve 4) 0.5 g / kg Ecobiol 500® içeren RCP diyeti. 

Tüm tavuklar, dokuzuncu günde 1 mL Eimeria'nın (her biri E. maxima ve E. 
acervulina'dan 5000 sporlanmış ookist ve 2500 E. brunetti) ve 14. ile 15.günde 1 ml C. 
perfringens (108 CFU) aşılamasından oluşan aynı uygulamayı aldı.  

35 günlük periyotta toplam beden ağırlığı ve yem dönüşümünü belirlemek için 
performans verileri toplandı. Kheravii ve ark. (2017)’na göre DNA ekstraksiyonu için 
kafes başına dört kuştan toplanan 1 mL çekal içeriği numuneleri kullanıldı ve kalan 
çekal numunesi, Jensen ve ark. (1995). tarafından açıklanan yöntemi takiben uçucu yağ 
asidinin saptanması için kullanıldı. 

Veriler SPSS istatistik paketinin 22.  sürümü ile analiz edildi. Tedavilerin ortalama 
değerleri Tukey testi ile karşılaştırıldı. İstatistiksel anlamlılık P <0.05 olarak belirtildi. 

Sonuçlar
35. günde beden ağırlığındaki artış ve yemden yararlanma oranı Şekil 1'de 

gösterilmektedir.
Diyet proteini ile probiyotik arasında kilo alımı ve yem dönüşümü için hiçbir 

etkileşim gözlenmedi ve hem diyet proteini hem de probiyotik için birbirinden 
bağımsız tepkiler gösterdi.

Bu koşullarda diyet proteininin azaltılması, kilo alımında azalmaya  ve daha 
yüksek yem dönüşümüne neden oldu. Fakat probiyotik takviyesi, kilo alımını ve yem 
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Şekil 3: Nekrotik enterit tehdidi altında probiyotikli veya probiyotiksiz (B. 
amyloliquefaciens CECT 5940) iki protein seviyesi ile beslenen etlik piliçlerin uçucu 
yağ asidi içeriği

dönüşümünü geliştirmeye yaradı.   
Sonuç olarak, azaltılmış diyet proteinine uygulanan probiyotik takviyesi, 

performansı, probiyotik içermeyen normal bir protein diyeti alan grupla benzer bir 
seviyeye getirebildi.

Performanstaki iyileşme, çekumdaki bakteri grubunun sıkıntısının kısmen 
azalmasıyla açıklanabilir. Değerlendirilen ana bakteri grupları için tedavinin etkisi 
Şekil 2'de gösterilmektedir. 

C. perfringens için diyet proteini ile probiyotik takviyesi arasında bir etkileşim vardı. 
Bu durum azaltılmış diyet proteini ve probiyotik takviyesinin kombinasyonunun en 
düşük C. perfringens içeriğini sağladığı anlamına gelmektedir. 

Probiyotik tek başına, Bifidobacterium ve Ruminococcus spp.'de daha yüksek 
çekal içeriği ile sonuçlanırken, diyet proteini tek başına çekal bakteri popülasyonunu 
etkileyememiştir.

Bu bakteri toplulukları tarafından üretilen yağ asitleri gibi bazı metabolitler, bağırsak 
gelişimine katkıda bulunur.

Bu nedenle, çekumdaki uçucu yağ asidi içeriği ölçülmüş ve sonuçlar Şekil 3'te 
gösterilmiştir. Diyet proteini ile uçucu yağ asitleri için probiyotik takviyesi arasında 
hiçbir etkileşim gözlemlenmemiştir.

Probiyotikli diyetlerle beslenen et tavukları daha yüksek çekal asetat, laktat ve bütirat 
içeriği sunarlarken diyet proteinindeki azalma daha daha yüksek çekal asetat ve bütirat 
içeriğine yol açar, ancak laktat azalmıştır.  

Gelişmiş nişasta sindirimi 
Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940, nişasta sindirimini arttırmak ve laktik asit 

bakterilerinin çoğalmasını desteklemek için amilaz üretme kabiliyetine sahip bir bakteridir 
(Diaz, 2007).  Probiyotik takviye ile daha yüksek laktik asidi kısmen açıklayabilir, ancak 
yalnızca protein azaltımı ile açıklayamaz (bakınız Şekil 3). 

Bifidobacterium spp üyeleri tarafından üretilen laktat ve asetat Ruminococcaceae ve 
Lachnospiraceae gibi bütirat üretmek için laktat kullanabilen diğer bakteri ailelerini çapraz 
besleyebilir (Onrust ve diğerleri, 2015; Moens ve diğerleri, 2017). 

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 takviyesi ile hem Bifidobacterium hem de 
Ruminococcacus spp. Artmıştır (bakınız Şekil 2). Bunun çapraz besleme mekanizmasının 
ortak bir faydası olduğunu ve dolayısıyla yüksek çekal, asetat ve bütirat üretimiyle 
sonuçlandığını varsayabiliriz. (bakınız Şekil 3). 

Bütirat ve asetatın enerji metabolizması ve bağırsak sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye 
sahip olduğu bilinmektedir (Topping ve Clifton, 2001) ve hem probiyotik takviyesi hem de 
diyet protein azaltımı, bu iki uçucu yağ asidinin üretimini arttırmıştır.

Ayrıca bütirat, C. perfringens'in kontrolünde büyük bir rol oynar (Timbermont ve 
diğerleri, 2010) ve bu, azaltılmış diyet proteini ve probiyotik eklenmesinin kombinasyonu 
ile çalışmamızda gözlemlenen azalmayı açıklar (bakınız Şekil 2). 

Sonuç 
Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940'a dayalı probiyotik ürünün takviyesi, 

performansı arttırdı ve nekrotik enterit tehdidi altında düşük diyet proteini alan 
et tavuklarının performansının geri kazanılmasına katkıda bulunurken, çekal C. 
perfringens'de önemli bir azalma gösterdi.

Bu yararlar Çekal Bifidobacterium ve Ruminococcus spp.’ın artmasının yanı sıra 
potansiyel olarak daha sağlıklı bir bağırsağa işaret eden  asetat, laktat ve bütirat 
üretimine de bağlanabilir.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405654520300901
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Yüksek kaliteli tohum üretimi, Batı 
Sibirya Ovası'nın Güney Sibirya 
Dağları ile birleştiği güneybatı 
Sibirya'daki Kuznetsk Havzasında 
bulunan Kuzbass'lı Rus çiftçi Artur 
Movsesyan’ın ele aldığı bir iş. 

Movsesyani birkaç yıldır 
yalnızca Rusya'nın Sibirya 
Federal Bölgesi'nde bulunan 

Kemerovo, Tomsk, Novosibirsk Bölgeleri, Altay ve Krasnoyarsk 
Bölgeleri'ndeki çiftliklere değil, aynı zamanda ülkenin diğer 
bölgelerindeki çiftçilere de buğday, arpa, kolza ve soya fasulyesi 
tohumları tedarik ediyor. 

Çiftlik, 2016'dan 2018'e kadar sürekli olarak yeni yöntemler 
benimseyerek ve ürün yönetimi süreçlerini geliştirerek, verimini 
neredeyse ikiye katlamayı başardı. 

Movsesyan, “Aktif olarak yeni toprak işleme teknolojileri 
kullanıyoruz, tarlalarımızdaki toprağın analizine dikkat ediyoruz, 
besine ve bitkiyi korumaya büyük önem veriyoruz,” dedi.  

“Kuraklık nedeniyle 2018’de 40c/ha: 43.8c/ha ve 2019’da 43c/
ha azalma yaşayınca sürekli olarak verim elde etmeyi öğrendik. 
2020 için planımız 45 c / ha'dan az değil.” 

Çiftliği geliştirmek için atacağımız bir sonraki adım, verimi 
en üst düzeye çıkarabilecek ve müşterilere en kaliteli tohumları 
sağlayabilecek bir işlem hattı kurmaktı. 

Yerel endüstri uzmanı Alfa Tried ile birlikte yürütülen proje 
hayata geçirildi ve 2020 yılının baharında çiftlikte saatte 10 ton 
kapasiteli tohum temizleme hattı oluşturuldu. Lansmanın sezonun 
uygun bir zamanında yapılmasıyla birlikte, günde 200 ton tohum 
işlendi ve çiftlik toplamda  yaklaşık 5000 ton tohum sattı. 

Alfa Treid Geliştirme Direktörü Leonid Shitikov, “Alfa Treid 
tahıl işleme ekipmanları alanında 15 yıldır hizmet veriyor.”, dedi. 

“Bu süre zarfında, bölgenin yüksek kaliteli ekipman tedarikçisi 
olarak iyi bir itibar kazandık. Bunu başarmak için, sadece 
mükemmelliği ve güvenilirliği garanti eden küresel üreticilerle 
çalışıyoruz.” 

“Dört yıl önce, iyi tanınan ve yüksek kaliteli optik ayırıcılar 
ve öğütme makineleri üreten şirket Satake ile özel bir bayilik 
sözleşmesi imzaladık.”

“Bu anlaşmadan sonra geçen sürede, Rusya'nın her yerine 
birden fazla renk ayırıcı tedarik ettik. İlginçtir ki birçok 
müşterimizin diğer üreticilerin mevcut renk ayırıcılarıyla ilgili 
sorunlar yaşadıkları için bize geldiklerini ve sonuçta daha kaliteli 
makinelere yatırım yapmak istediklerini öğrendik. ”  

“Biz yalnızca makine satmıyoruz, Rusya'da satış yaptığımız 
herkes için sipariş usulü bir servis ve kabul paketi sağlıyoruz.”

Teknoloji ile destekleniyor 
Satake ve Westrup'un ortak teknolojik bilgisi ve deneyimiyle 

desteklenen Alfa Tried, Bay Movsesyan'a iş ihtiyaçlarına uygun 
sipariş usulü bir çözüm sundu. 

Tohum temizleme hattı, tohum işleme teknolojisi üreticisi 
Westrup'tan bir hassas temizleyici ve bir yoğunluk tablası ile 
Satake'nin en yeni optik ayıklama makinesini içeriyor. 

Movsesyan, “Westrup ekipmanıyla, tohumları yalnızca 
boyuta göre değil, aynı zamanda özgül ağırlığa göre de kalibre 

Rusya'da yüksek 
kaliteli tohumlara 
yönelik artan 
talep
Dmitry Rozhdestvenskiy, Satake Europe Ltd, 
Stockport, İngiltere
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edebiliyoruz: yoğunluk tablasını iyi enerji ve büyüme gücüne sahip en ağır tohumları 
seçiyoruz, ” dedi.  

“Örneğin, yoğunluk tablasından önce arpa tanesinin mahiyeti 550-560kg / m3 iken, 
tabladan sonra 720-740kg / m3 oldu.” 

Movsesyan sözlerine, “Satake Rezx optik ayırıcı, yabancı tanecikleri, koyulaşmış 
uçları olan hastalıklı taneler ile olgunlaşmamış ve kırık içeren diğer kusurları etkili 
bir şekilde ortadan kaldırır. Tarlada, hasatta veya depolamada karıştırılan ve benzer 
renkteki farklı tahıllar da Rezx optik ayırıcı ile verimli bir şekilde ayrılabilir.”

Tesisinde Satake optik ayırıcı bulunması, Movsesyan'a çiftliğinde yetişen diğer 
ürünleri de ayırabilme ya da sözleşmeli temizleyici olarak çalışma olanağı da sunuyor. 

En ufak bir renk farklılığını bile tespit etmek şekil tanıma teknolojisi ve tam 
renkli kameralar ile yüksek kaliteli enjektörler gibi özellikler de dahil olmak üzere 
Rezx’in özellikleri küçük tohumlardan büyük çekirdeklere kadar çok çeşitli ürünlerin 
ayrılmasını sağlar. 

  Dokunmatik ekrana yüklenmiş olan kullanıcı dostu Satake 3S yazılımı, yeni ürünler 
için bir sıralama oluşturmayı hızlı ve kolay hale getirir ve ileride kullanılmak üzere 
50 adede kadar ön ayar kaydedilebilir. “Çiftlikte bu yıl ekim çalışmaları 24 Nisan'da 
başladı. 12.000 hektarın üzerinde bir alana 3500 ton gübre serpildi, yabani otlarla 
mücadele edildi ve ekim yapıldıktan sonra tarla silindirlendi. Kaliteli tohumlarımızla 
sağlıklı, güzel sürgünler elde ettik. 10.000 tonluk depolama için yeni bir ambarımız 
oldu ve şimdi talebi karşılamak için bir tane daha inşa ediyoruz. Tohum fabrikası, 
makine operatörlerimize bütün yıl boyunca iş olanağı sunmamızı sağlayacak ve 
ayrıca müşterilerimizin istekleri doğrultusunda yılın herhangi bir zamanında tohum 
gönderebileceğiz.”

Daha güvenli ve daha karlı 
Alfa Treid’den Sayın Leonid, “Her geçen gün daha fazla çiftçi, güvenilir bir tohum 

yetiştiricisinden en yüksek kalitede yüksek kaliteli tohumları satın almanın daha 
güvenli ve daha karlı olduğunu anlıyor.’’ dedi. 

“Çiftlik, garantili bir hasada ek olarak ayrıca tohum materyali için federal bir 
sübvansiyon alacak. FSBI “Devlet AyırmaKomisyonu”nun Artur Movsesyan'ın 
çiftliği tarafından üretilen tohumlarla ilgili herhangi bir sorgusu yoktur (hepsi 
sertifikalandırılmıştır).’’ 

“Tohum çiftliği temelde yalnızca Urallar, Chuvashia, Novosibirsk bölgesindeki 
patent sahipleri, bitki yetiştirme enstitüleri gibi düzenleyicilerle onlara satış fiyatının 
yüzde beş ila yedisini telif olarak ödeyerek çalışıyor ve ayrıca çeşitli yabancı resmi 
satıcılardan tohum satın alıyor.”

   Projenin başarısını belirten Movsesyan, “Tohum fabrikasını planlarken, dikkat 
ettiğimiz öncelikler uzun süre hizmet verecek, güvenilir ve en önemlisi üstün kalitede 
performans sağlayacak olan makineleri seçmekti.’’ dedi.  

“Üç yıl içinde tohum fabrikasının ekipman, kurulum ve inşaat maliyetlerini telafi 
etmeyi umuyoruz. Bu konuyla ilgili ne bölgesel ne de  federal olarak herhangi bir 
destek fonu almıyoruz. Fakat Westrup ve Satake ekipmanlarının bize sunduğu daha 
yüksek çimlenme ile daha kaliteli tohumlar elde etmemiz bizim için en değerli şey.”
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DEPOLAMA

Çukurova Silo  
Türkmenistan için bir milyon tonluk tahıl depolama tesisi

70'den fazla ülkeye ihracat yapan global bir 
silo üreticisi olan Türk şirketi Çukurova Silo, 
geçtiğimiz günlerde Türkmenistan'da bulunan 
Bagtiyar Gürluşik'e 1 milyon ton kapasiteli 
devasa bir tahıl depolama tesisi sağlamak 
üzere sözleşme imzaladı.  

Şirketin satış müdürü Can Demirel, 
“Fizibiliteden tasarıma, mühendislik 
hesaplamalarından, üretim ve kuruluma kadar 

olan proje yüzde yüz Çukurova Silosu tarafından yürütülecek 
ve tamamlandığında dünyanın en büyük tahıl depolama tesisi 
olacak,” dedi. 

“Çukurova Silo, 60.000 m2'lik tesisi, verimlilik ve yeniliğe 
odaklanan organizasyon yapısı ve son teknoloji üretim hatları 
sayesinde kısa sürede Avustralya'dan Kolombiya'ya 70'den fazla 
ülkeye ihracat yapan ve paydaşları için saygın bir ortak olan bir 
dünya markası haline geldi.”

Çukurova Silo, yönetim modelini, bünyesine kattığı ve sürekli 
geliştirdiği profesyonel insan kaynağını ve üretim altyapısına 
teknoloji yatırımlarını içeren 'sürdürülebilir büyüme' modeliyle 
başarılı yolculuğuna devam ediyor.

Şirket, Türkiye 'Tasarım Merkezi Yetkisi' alan sayılı firmalardan 
biridir ve iş süreçlerinin her aşamasında sunduğu hizmet ve 
üretimde 'dinamizm' uygulamaktadır. Üniversite ve sanayi 
arasındaki işbirliğini benimsemekte, akademilerle ortaklığını 

sürekli geliştirmekte ve üretim süreçlerinin iyileşmesine yardımcı 
olmak için teknolojik, bilimsel ve profesyonel destek almaya 
devam etmektedir. 

“Araştırma, geliştirme ve yenilik, Çukurova Silo’nun 
DNA'sının bir parçasıdır.”

Sayın Demirel, “Müşteri taleplerini doğru ve eksiksiz 
analiz etme ilkeleri ile karşılıklı yarar sağlayan ilişkileri 
sürdürülebilir bir ortaklığa dönüştüren müşteri memnuniyetini 
ve menfaatlerini ön planda tutarak, satış sonrası profesyonel ve 
kaliteli mühendislik hizmetlerimizle iş ortaklarımızın güvenini 
ve desteğini kazanmak sayesinde varolan marka değerimize 
ulaştığımızın bilincindeyiz,” diye ekliyor. 

Çukurova Silo
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Çukurova Silo’nun Bagtiyar Gürlushik ile kurumsal ilişkileri 
2019 yılında yapılan 50.000 ton kapasiteli tahıl depolama 
tesisi ile başladı. Tesisi teslim etmek için baştan itibaren proje 
tasarımları, hesaplamalar, planlama, müşteri odaklı lojistik ve 

uygun maliyet ile yarar analizleri yapılmıştır.
Sayın Demirel, Türkmenistan’daki ilk projeleri olarak bu 

projenin çözüm odaklı bir yaklaşımla Çukurova Silo tarafından 
başarıyla teslim edilmesinin ardından Bagtiyar Gürluşik 
firmasının 1 milyon ton kapasiteli yeni tesisi için şirketlerini 
seçtiğini söyledi. 

“Böylesine büyük ve özel bir proje için uzun bir hazırlık 
dönemimiz oldu.”

“Önce müşterimizin beklentilerini ve proje hedeflerini dinledik. 
Daha sonra uzun vadeli fizibilite çalışmaları, Türkmenistan ve 
Türkiye'den yönetici ve mühendislerin katılımıyla yaklaşık bir 
buçuk yıl süren proje toplantıları yapıldı.”

“Çukurova Silo’nun mühendisleri, sektördeki en ileri 
teknolojileri kullanarak hazırladıkları projeyi ve bu çap ve 
kapasite ile dünyada bir ilk olacak bu tesise özel çözümleri 
müşterimizin onayına sundu.”

“Bu uzun ve özenli çalışmalar sonucunda Bagtiyar Gürluşik 
firması Çukurova Silo’yu tercih etti. ”

“Teslim edeceğimiz anahtar teslimi bu proje, müşterimizin 
beklentileri doğrultusunda, en son silo çalıştırma sistemi 
teknolojisi, silo otomasyonu, tahıl kurutma tesisi ve tahıl 
temizleme tesisini içeren bir 'Tahıl Depolama Tesisi' kompleksi 
olarak planlandı.”

   Çukurova Silo’ya göre, firmanın imzasını taşıyacak olan bu 
proje, tesis büyüklüğü ve kapasitesi, kompleks tasarımı ve geniş 
bir bölgeye hitap etmesi ile dünyada bir ilk olacak.

Bu devasa projenin teslimi için fizibilite ve tasarımdan üretime, 
lojistikten kuruluma kadar mühendislik uygulamalarına dayalı 
yapım çalışmaları başladı. 
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Tahılların, pirinç/çeltik ve yağlı 
tohumların saklanmaya yönelik olarak 
kuru, soğuk hava ile soğutulması, 
depolanan tahılların doğal yöntemler 
ile korunmasını sağlıyor. Bir tahıl 
soğutma ünitesi yardımıyla hasat sonrası 
dönem başladığı anda “kış koşulları” 
oluşturuluyor. 

Hasadın olabildiğince sağlıklı 
kalmasını sağlamak için tahıllar, pirinç ve yağlı tohumlara 
yönelik dengeli depolama koşullarının hızlı ve etkin bir biçimde 
oluşturulması önem taşıyor. Modern teknoloji ve doğru ayarların 
yapılması ile saklama amaçlı soğutma aynı zamanda maliyet 
etkin de olabiliyor.  

Tahıl soğutma süreci
Tahıl soğutma ünitesi ortamdaki havayı kullanıyor (bkz. 

Şekil 1). Üniteye alınan hava filtrelenip soğutulduktan sonra 
kurutuluyor. Aşağı akışlı higrotermal ünite, soğutma sırasında 
havadan alınan enerjiden yararlanarak soğuk havayı yeniden 
ısıtıyor. Böylece, bu aşama ekstra enerji maliyeti gerektirmeden 
havanın kurutulmasını sağlıyor. 

Soğutma ünitesinden gelen soğuk ve kuru hava, ardından zemin 
üzeri depolama veya silo sisteminin hava dağıtımı yardımıyla 
tahıla aktarılıyor. 

Tahılda hareket eden hava, buradaki ısıyı ve nemi çekerek bunu 
depolama sisteminin egzoz hava çıkışından dış havaya aktarıyor. 
Tahıl soğutulduktan sonra tahıl soğutma ünitesi hemen kapatılıyor. 

Bu süreç, tahıl soğutma ünitelerinin hava koşullarından 
bağımsız olmasını sağlıyor. Tahıl soğutma üniteleri yağmurlu, 
karlı, sıcak veya sisli koşullarda da kullanılabiliyor. 

© FrigorTec GmbH
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1	 	 Fusarium	culmorum
2	 	 Penicilium	rugulosum
3	 	 Penicilium	cyclopidum
4	 	 Aspergillus	versicolor
5	 	 Aspergillus	glaucus

6	 	 	Absidia	Rhizopus	arrihzus
7	 	 Streptomyces	altus	
8	 	 Aspergillus	candidus
9	 	 Penicilium	capsulatum
10	 	Talaromyces	thermophilus
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Tahıl soğutma  
Soğutarak mahsullerin uygun maliyetli korunması
Yazan: Ralph E. Kolb, Dipl.-Ing.Amtzell/Ravensburg, Almanya
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Rolling up our sleeves. We know all 
about that. Once we’ve developed a 
formulation, we test and evaluate it 
with our customers. If we aren’t yet  
satisfied that it’s perfect, we go back 
and modify the flour until you agree 
that the flavour, texture and appear- 
ance of the final product are ideal.  
We do it without a lot of fuss, and we 
do it quickly, so that you don’t have  
to wait long for the right product.

Hands on by Mühlenchemie

“Dough has to rest.  
 But we don’t, until  
 you are satisfied.” Tip Keng Pong, 

Technical Director Stern Ingredients Asia Pacific

Mühlenchemie. German Quality Worldwide.

 www.muehlenchemie.com#understandingflourA member of Stern-Wywiol Gruppe

digital-millers-conference.com16 – 22 September 2021

Join the first  

Digital Millers  

Conference!





Tahıl soğutma ünitesinin fanının beklenen geri basınca göre 
boyutlandırılması gerekiyor. Çok ince yapılı kule şeklinde bir silo 
için geri basıncın uygun bir aralıkta kalmasını sağlamak üzere 
birçok hücrenin paralel bağlanması daha maliyet etkin bir yöntem.

Zemin üzeri bir depolama sisteminde hem geri basınç hem de 
güç tüketimi daha az. Zemin üzeri depolama sistemlerinde dolum 
yüksekliğine göre geri basınç 600 ila 1200 Pa arasında oluyor.

Tahıl soğutucu üniteler kullanıldığında tahıllar üç haftadan 
maksimum altı haftaya kadar soğutuluyor ve her bir tahıl silo 
hücresinin soğuması için yalnızca bir veya iki gün gerekiyor. 
Ardından, soğutucu ünite kapatılıyor ve tahıllar kendinden 
izolasyonlu özellikleri sayesinde yedi ila dokuz ay süresince veya 
tropik bölgelerde beş ila yedi ay süresince soğuk kalıyor. 

Çalışma ve ayarlar:
Hasat, tarla tipi mantarların (birincil mantar) depolama 

sistemine girmesine izin veriyor. Depo mantarları (ikincil 
mantar), tarla tipi mantarlardan gelişiyor. İkincil mantarların 
metabolik ürünleri, insanlar ve hayvanlarda hastalık ve ölüme yol 
açabilen mikotoksinleri üretiyor. 

Bu nedenle, Avrupa Birliği ve birçok diğer ülkede 
mikotoksinlere yönelik katı eşik değerler bulunuyor. Depolama 
sıcaklığının düşürülmesi, depo mantarlarının büyümesini etkin bir 
şekilde engelliyor (bkz. Şekil 4). 

Böceklere karşı yeterli korumanın sağlanması için tahılların 
15 Santigrat derecenin altında soğutulması gerekiyor. Bu tür 
sıcaklıklarda böcekler kış uykusu halinde oluyor (bkz. Şekil 5). 

Kondisyonlanmamış dış hava ile havalandırma 
yapılırken ortaya çıkan riskler

Tahıl taneleri higroskopik yapıdadır; yani nemi emebilir 
ve salabilir. Tahılın su içeriği ile ortamdaki havanın göreceli 
nem oranı arasındaki denge, sıcaklığa bağlı olarak kuruluyor. 
Denge halinde bu ilişki bir eşsıcaklık yüzeye soğurma eğrisi ile 
gösterilebiliyor (bkz. Şekil 6). 

Kondisyonlanmamış dış hava ile havalandırma yapılması, 
tahılların nemli ve/veya sıcak havaya maruz kalması 
riskini doğuruyor. Yığın tahılda yoğuşma suyu oluşuyor 
ve tahılın bozulmasına neden oluyor. Yaz aylarında ortam 
sıcaklığı genellikle çok yüksek ve tahılların soğutulması için 
kullanılamıyor. Fanlar aracılığıyla sağlanan havalandırma, 
tamamen hava koşullarına bağlı ve örneğin Orta Avrupa ikliminde 
gün içinde yalnızca birkaç saat boyunca kullanılabiliyor. 

Düşük enerji tüketimi gerektiriyor  
Tahıl soğutma, buharlaşma etkisi nedeniyle düşük enerji 

tüketimi gerektiriyor. 15 Santigrat derecenin altındaki güvenli 
depolama sıcaklığı, soğutucu ünite ile hasattan sonra kısa bir 
zaman içerisinde sağlanıyor. 

Düşük enerji tüketiminin sağlanması için tahıl soğutucu 
ünitelerin aşağıdakileri içeren son teknoloji özellikler ile 
üretilmesi çok önemli: soğuk hava fanı ve kondensatör fanların 
frekans regülasyonu, bireysel çalışma modları ile tamamen 
otomatik kontrol, yüksek verim derecesine sahip elektrikli 
motorlar, cihazda avantajlı akış kontrolü, büyük hava filtreleri ve 
yaz termostatı. 

Sonuç:
Tüm ekonomik kriterlerin dikkatle gözden geçirilmesi 

sonucunda tipik bir tahıl soğutucu ünitenin kendini iki yıldan 
az bir süre içerisinde amorti edeceği tahmin ediliyor. Ancak, 
depolanan tahılların ve ürünlerin korunmasını göz önünde 
bulundurmak çok daha önemli. 

Tahıl soğutucu ünitenin kullanımı, soğutarak saklama 
aracılığıyla kalitesi ve miktarı korunan tahıllara yönelik bir çeşit 
“sigorta” olarak değerlendirilebilir. 

Güç tüketimi 6 kWh/ton buğday veya pirinç/çeltik

Bakım maliyetleri 300 Euro (362 ABD Doları)/yıl

Yatırım maliyetleri 0,8 Euro (0,96 ABD Doları)/ton (10 yıl içerisinde 
kendini amorti eder)
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Tarım ürünleri, 2021'in ilk haftalarında güçlü fon yatırım faizi aldı ve görünüşe göre rahat 
olan stok fonuna rağmen, buğday bir istisna olmadı. Esas (arz / talep) tarafta, Rusya’nın, ihracat 
ticaretini kotalar, vergiler ve muhtemelen gümrükte bürokrasinin artan kullanımı yoluyla azaltma 
girişimlerinden ek destek geldi. En azından şimdiye kadar hava koşullarına meydan okuyan buğday 
mahsulünde kendine ait net bir tablo ortaya çıkana kadar. Analistler, kuraklığa maruz kalan tarlaların 
normal kış ölümü (don hasarı) miktarının iki katına çıkabileceği ve potansiyel olarak bir sonraki hasat 
döneminde neredeyse yüzde 10 daha az verim alınabileceği konusunda uyarıda bulundular. Mahsul 
belirsizliği, Rusya'nın iç ve ihracat fiyatlarını artırmış, enflasyonu beslemiş ve yakın tarihteki bazı 
büyük ihalelere katılım sayısını azaltmıştır. Peki Rusya bundan sonra ne yapacak? Son haftalarda 
buğday piyasasındaki yapıcı faktörler listesinin başına yükselmiş gibi görünüyor.

Rusya’nın etkisini değerlendirirken iki noktanın hatırlanması gerekiyor. Birincisi, bir zamanların 
büyük ithalatçısıyken son beş yılda önde gelen ithalatçı olarak ortaya çıktı. 2016 öncesinde buğday 
ticaretine katkısı (130'lardan 190 milyon tona yükseldi) 4 milyondan 21,5 milyon tona kadar 
değişiyordu. Bu durum, 2016 / 17'de 27,8 milyon veya % 15,2'ye yükseldi ve sonraki sezonda 41,5 
milyon tona (% 22,5) çıkarak (şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş) bir rekora ulaştı. Ukrayna 
ihracatındaki benzer büyümenin yanı sıra (geçen sezon 4 milyondan 21 milyona yükseldi) bir 
kereliğine önde gelen tedarikçi olan ABD için daha küçük bir ihracat pazar payına ve diğer ülkeler 
için de güçlü bir rekabete şaşırtıcı biçimde uymadı. (Muhtemelen uzun bir dönemdeki (beş yıl) ucuz 
buğdayın ana faktörü.)

Bu dönemde, CBOT vadeli işlem fiyatı genellikle 2010-2015 döneminin en yüksek seviyelerinin 
yarısında işlem gördü ( bazen dört / bushel’in altında). Bu durum tüketiciler tarafından memnuniyetle 

karşılansa da ekim alanlarını sıklıkla düşük tutmak çiftçiler için sürekli bir sorun olmuştur. Hiçbir yer geçen yıl, son yüzyılın 
olabilecek en düşük seviyede ekili alanına sahip olan ABD kadar dikkat çekmedi. Sonuç olarak, Rusya’nın 30 Haziran’da sona 
erecek olan bu sezondaki beklenen 39 milyon tonluk ihracatı yıkım olarak görülemez. Hala önceki iki sezondan 35,2 milyon daha 
fazladır. 

Buğday fiyatlarının olası orantısız tepkisi şunları yansıtmaktadır:
Ukrayna’nın varolan ihracatında aynı zamana denk gelen düşüş. (son dönemin 21 milyonluk rekorundan yaklaşık olarak 3,5 

milyon daha az)
Son dönemde ABD’de kış mevsimi buğday mahsulünün kuraklıktan etkileneceğine dair endişeler. (Bu endişeler en azından bazı 

bölgeler için soğuk hava nedeniyle karşılaşılan riskler için şu an muhtemelen azalmakta.)
AB’nin geçen yıl beklenenden daha düşük buğday mahsulü (ihracatı yaklaşık 12,5 milyon ton veya üçte bir oranında azaltması 

bekleniyor). 
Arjantin’in mahsulünü azaltan kuraklık 
Küresel arz bileşimi için bu faktörlere saygı duyulmalıdır. Ancak, bu sezon Avustralya ve Kanada’dan daha fazla gelen mahsul 

(toplamda 17,5 milyon ton), dünya toplam üretiminin 773 milyon tona ulaşmasına yardımcı oldu (bu sezonun tahmini tüketim 
ihtiyaçlarının üzerinde) ve dünya devir stokları tüm zamanların rekoru olan 304 milyon ton oldu (2015'ten önceki beş yılın 
ortalamasının üçte birinden fazla). 

Ancak sezonun bu döneminde Rusya ihracatçılarının dünya pazarından aldıkları fiyatın yükselişiyle ilgili kotalarındaki ve 
vergilerindeki artışa dair açıklamaları izlemelerinin bir zararı yoktur.  Bir sezon için, hükümetlerinin aldığı ihtiyat, Rusya’nın 
kendisini (ABD’nin uzun zamandır yaptığı gibi) güvenilir bir tedarikçi olarak gösterme hırsını muhtemelen pek engellemeyecektir. 
2020/21 (Şubat / Haziran) ikinci yarısı için 17,5 milyon tonluk kota ve yaklaşık 60 ABD $ / ton ihracat vergisi önerildi. Fakat 
Rusya sonradan yeni formüle dayalı vergi ile yapılacak olan kontrolleri gelecek sezona genişletmeyi planladığını ve ardından da 

muhtemelen buğday fiyatı ile 200 ABD $ / ton arasındaki farkın yüzde 70'e dayanacağını 
açıkladı. Sonuç olarak, Rusya’nın geri çekilmesi şu andaki katı fiyatların ana nedenidir ve 
buğday faizini finanse etmekle pazar muhtemelen daha da sağlam olmayacak veya uzun 
süre bu kadar yüksek kalmayacaktır. Yine de tüm bunlar, buğdayın muhtemelen çok ucuz 
olduğunu ve son beş veya altı yıl içinde zaman zaman değerinin altında işlem görmüş 
olduğunu anımsatmak için yararlı olmuştur. Buğday, mevcut fiyat aralığında dengesini 
bulabilirse çiftçilerin ekime devam etmesi ve arzın karşılanması sağlanabilir.  

Son dönem CBOT vadeli işlemleri, yıllık neredeyse yüzde 15 artarak 2021'in başlarında 
6,90 ABD dolarına sıçradı ve kısa süre önce 6,30 ABD dolarına gerileyerek 2020'yi altı 
yılın en yüksek seviyesi olan 6,41 ABD Doları olarak tamamladı. Ancak buğday biraz 
yüksek fiyatlı olma tehlikesiyle karşı karşıya olsa bile, sağlam mısır ve soya sektörlerinden 
gelen desteğe dayanarak yemlerde değer artışının yanı sıra genel olarak tarımsal ürünler 

DÜNYA TAHIL VE YEM PAZARININ 
DEĞERLENDİRMESİ

Sabit fiyatların ve buğdaya 
olan ilginin ana nedeni 

Rusya’nın geri çekilmesi ise 
büyük olasılıkla Pazar daha 

da güçlü  olmayacak ya da bu 
yükseliş uzun sürmeyecek. .

John Buckley
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Hassas nem ölçümü

Dünya lideri dijital teknoloji
Küresel destek ağı

Daha fazla bilgi için bizimle 
iletişime geçin

Kahve

Yağ

Tahıl

Hydro-Mix XT

Hydro-View

Hayvan Yemi

Hydro-Probe

Hydro-Mix XT-EX

Hydro-Probe HT

enquiries@hydronix.com
www.hydronix.com
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Our directory, now in its 29th incarnation, has continued to 
provide those in the food and feed industries with the best 
source for contacts from around the globe. Every year, our 
directory only continues to expand, and new companies are 
joining all the time.
The International Milling Directory reaches a massive group 
of industry experts and customers, as we regularly distribute 
copies worldwide at trade shows and various events. 

www.internationalmilling.com

29TH 
EDITION
OUT NOW!

Pazar yeri

için ‘dış’ yatırımcıların coşkusunu 
arttırabilir. Dünya fiyatları esas 
olarak ABD para biriminde kote 
olma eğiliminde olduğundan 
düşük bir dolar, daha güçlü 
fiyatlara katkıda bulunabilir ve 
ithalatçıların ödeme kabiliyetleri 
üzerindeki etkiyi yumuşatmaya 
yardımcı olabilir. 

Ürünlerin daha geniş bir alana ekildiği ve durum 
derecelendirmelerinin yakın zamanda iyileştirildiği yerlerde 
önceden kurumuş ABD kışlık buğday kuşağının büyük kısımları 
için neme ihtiyaç duyulmasaydı fiyatlar daha güçlü olabilirdi. Yine 
de Kuzey Eyaletleri'nin yüksek kaliteli ilkbahar ve durum buğdayı 
alanlarında devam eden kuruluğun izlenmesi gerekiyor. Umarım 
ürün son zamanlardaki 'kış ölümü' tehdidinden kurtulur. Altıncı en 
büyük ihracatçı olan Ukrayna, kış mahsullerinin büyük oranda iyi 
durumda olduğu bildirildi. 

Aslında Arjantin’in soya ihracatını etkileyen bir liman grevi, 
yakın zamanda buğday yangınını körükledi, ancak etkinin bu sorun 
çözüldükten sonra azalması bekleniyordu.

Avrupalı tüccarlar, Karadeniz ihracatındaki eksiklikleri 
karşılamayı umuyorlar. Bloğun en büyük ikinci ihracatçısı Almanya, 
en büyük tedarikçi Fransa'nın 2020’deki daha düşük mahsulünden 
kalan boşlukları doldurarak özellikle aktif oldu. Ancak 2020 / 
21'in ilk yarısında Fransız satışları Çin’e yetişerek ve bu yılın daha 

düşük Fransız / AB mahsullerinin 
sınırları dahilinde Kuzey Afrika'daki 
her zamanki gücünü koruyarak daha 
güçlendi. 

Bloğun AB üyesi olmayan ülkelere 
yaptığı toplam saf buğday ihracatı 
hala bir önceki yıla göre yüzde 
20 daha düşük ancak ancak Tahıl 
tüccar lobisi Coceral, normal hava 

koşullarında önümüzdeki yıl AB ana saf buğday mahsulünde güçlü, 
yaklaşık yüzde 12'lik bir toparlanma beklemektedir.  

Resmi kurum Abares, 31.17m'de Avustralya'nın mahsulüne sahip 
ve bazı yerel analistler USDA'nın son 30 milyon tonuna karşı 32 
milyona kadar yükseldi. Avustralya, alışılmadık bir şekilde ihrac 
ettiği buğdayı Rusya'dan daha ucuza satıyor. Kanada ayrıca ürün 
tahminini son yedi yılın en yüksek rakamı olan 32,5 milyon tona 
çıkardı. 

Bu noktada ABD buğday ihracat satışları geçen yıla göre 
USDA’nın yalnızca yüzde 2 sezonluk kazanç tahminine karşılık 
yüzde 13 artmıştı ama son zamanlarda bu yüzde 4’e düştü. 

Asıl ilerleme, geçen yılın bu zamanına kıyasla dokuz kat daha 
fazla ABD buğdayı alan ve şaşırtıcı bir biçimde kilit müşteri olarak 
kalması beklenen Çin olmuştur. 

Chicago, önümüzdeki yaz fiyatlarının şu ankinden biraz daha ucuz 
olmasını ve Temmuz 2022'ye kadar artış yapmamayı planlıyor. AB 
değirmencilik buğdayı işlemlerinin - son altı yılda kendi en yüksek 
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seviyesinde - gelecek yıl da daha ucuz olacağı görülüyor..  
  
Mısır fiyatları 6,5 yıldır çıkışta   

2019 ilkbaharının sonlarına baktığımızda, Chicago mısır vadeli 
işlemleri 3 ABD $ / kile'nin biraz üzerindeydi. Geçtiğimiz ay, 
altı yıldan uzun bir süredir ilk kez 5 ABD dolarını geçti ve son 
zamanlarda da 5,70 ABD dolarına işlem yaptılar. ABD, (ve bir 
dereceye kadar küresel mısır pazarı) Latin Amerika ürünlerinin 
maruz kaldığı kuru hava tehdidini ve birkaç yıldır en düşük 
seviyede olan küresel stokları karşılıyor. Bu sezonun tahmini toplam 
289 milyon ton hasılat toplamı kulağa çok gibi gelse de sadece dört 
yılda yüzde 18 veya 63 milyon ton düşüş olmuştur ve bunun üçte 
ikilik bir kısmı Çin’de Pazar dışıdır ve üstelik kalitesi sorgulanabilir 
durumdadır.  

Çin'deki (dünyanın en büyük ikinci tüketicisi) mısır pazarı, arz 
sıkıntısı içindedir ve stratejik rezervlerinden sürekli olarak stok 
çıkarılmasına ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle Çin başlangıçta 
Başkan Trump ile bir yıldan uzun bir süre önce imzalanan karşılıklı 
ticaret anlaşmasını yerine getirmek ve sonra da yerel tüketicileri için 
rekor fiyatların daha da yükselmesini 
durdurmaya çalışmak adına büyük 
miktarlarda satın almak üzere ABD'ye 
döndü.  

Brezilya ve Arjantin’de son haftalarda 
yağan yağmurla birlikte bir miktar 
rahatlama yaşnadı ve hala sırasıyla 
110 milyon ve 49 milyon ton rekor bir 
hasat yapmaları beklenmektedir (geçen 
yıl 102 ve 51 milyon hasata karşılık). 
Dolayısıyla, daha fazla yağmur yağdığını 
varsayarsak, bu bölgede hiçbir arz krizi 
görünmemektedir. Hasatlar çoğunlukla 
2021'in ilk çeyreğinden itibaren 
gerçekleştirilmektedir. 

Tüccarlar ayrıca dördüncü en büyük 
ihracatçı olan Ukrayna’nın, 2019’da 
en düşük mahsulünü aldılar ve son 
zamanlarda üçüncü en büyük ihracatçı 
olan Arjantin, mahsul için hava 
risklerinin ortasında geçici bir satış 
kısıtlaması uygulamaya ve hükümet de iç 
enflasyonu kontrol etmeye çalışıyor. 

ABD bu sezon rakiplerinden bazılarının 
baskısının azalması üzerine, özellikle de tüm yeni Çin işleriyle 
birlikte, mısır satışlarında bolluk yaşadı. Şimdiye kadar, geçen yıl 
bu dönemdeki sıfır satışa karşılık, şu anki en büyük ithalatçıya 17.7 
milyon ton sattı. Bazı analistler Çin’in, ilişkiyi azaltmış olsalar 
bile önünde sonunda 30 milyon ton ithalata ihtiyaç duyabileceğini 
düşünüyor (tüm kaynaklardan). Çin hamlesi ABD'ye bir ihracat 
rönesansı yapmasında yardımcı oldu. Sezonun bugüne kadarki 
toplam satışlarının, önceki iki yılın ortalama 48 milyon tona karşılık  
65 milyon tona ulaşması bekleniyor. Bu iyileşmeye aynı zamanda 
Ukrayna ve Arjantin'le olan rekabetin azalması da yardımcı oldu.  

En büyük eski ithalatçı olan AB'nin mısır ithalatı, USDA'nın 
yüzde 17'lik düşüş tahmininin oldukça altında, yıllık yüzde 27 
düşüşe devam ediyor. Ancak buna karşılık, ana AB tedarikçisi olan 
Ukrayna'nın bu sezon elden çıkarması gereken daha az tedariği var. 
Ayrıca ABD bu sezon Japonya, Tayvan, Kore, Meksika gibi diğer 
ithalatçılara ve birkaç Latin Amerikalı müşteriye çok daha fazla 
satış yaptı. Tüketim, yalnızca Çin ve Güney Amerika gibi üretici 
ülkelerde değil, aynı zamanda birçok küçük / orta ölçekli ithalatçı 

için de artmaktadır.
Analistler ayrıca, yeni ABD Başkanı Biden'in, covid'in nakliye 

yakıt kullanımındaki engellerinden sert bir şekilde etkilenen etanol 
endüstrisine yeni bir teşvik sağlayabileceğini düşünüyorlardı. 
Etanolün ABD tüketiminin bu sezon neredeyse hayvan yemi 
sektörüne denk yüzde 41,5'ini oluşturması bekleniyor. İyileşen 
enerji piyasalarında ABD etanol üretimi son zamanlarda daha 
önceki seviyelere doğru toparlanıyor, ancak stoklar da sınıra 
dayanıyor.  

   Şimdi dikkatler, roketlenen soya fiyatlarının iri tanile mahsülden 
daha iyi performans gösterdiği bir yıl içinde ABD'li çiftçilerin ekim 
alanlarını ne kadar artırabileceğine de yöneliyor (ve CBOT vadeli 
işlemlerinde, önümüzdeki sezon yüzde yedi ile sekiz daha ucuz 
mısır var). ABD'nin muhtemelen daha büyük bir mısır mahsulüne 
ihtiyacı var ve bu sezon üst üste ikinci kez düşmesi beklenen devir 
stokları, muhtemelen 2013 / 14'ten bu yana en düşük seviyesine 
geriledi.

Stoklardaki düşüş güçlü soyayı körüklemeye devam ediyor 
Soya fasulyesi, birkaç yıldır (dünya 

arzının yarısından fazlasını karşılayan) 
Latin Amerika  mahsullerine yönelik 
kuru hava tehditleri nedeniyle ABD'de ve 
küresel olarak stoklarının sınırına dayanmış 
durumda. Son ABD sezonunun beklenenden 
daha az bir mahsulle sona ermesinden bu 
yana, CBOT vadeli işlemler piyasası, altı 
yılın en yüksek seviyesi olan 14 ABD $ / 
kileye (yaklaşık 515 ABD $ / ton) yüzde 
63'lük bir fiyat artış ile karşılık verdi. Bu 
fiyat artışının hızı ve gücü, aynı zamanda 
ABD’nin geçen yıl Çin’e kaptırdığı en 
büyük ihracat pazarını Trump yönetimi 
altında patlak veren ticari anlaşmazlıklar 
nedeniyle yeniden ele geçirmesinden 
kaynaklandı. 

Buna Brezilya'nın son mahsulünü Çin'e ve 
diğerlerine daha fazla sattığını ve şu anda 
bir sonraki dönemden önceki dönemde 
stoklarının yetersiz kaldığını da eklemek 
gerek. 

Soya tüketicilerinin, yağmurların Latin 
Amerikan mahsullerini kurtarmaya yetecek 

biçimde, zamanında ve yeterli olacağı yönündeki umutları, biz 
baskıya girdiğimizde yanıtlanmış gibi görünüyordu. Bu arada ABD'li 
çiftçilerin bu cazip fiyatlara, bu baharda ekim alanlarında 5-7 milyon 
dönümlük büyük bir artışla yanıt vermeleri bekleniyor. Hava durumu 
böyle devam ederse, bu 125 milyon tonluk dev bir mahsul anlamına 
gelebilir. Bu nedenle, tablo altı ila dokuz ay içinde önemli ölçüde 
rahatlayabilir (vadeli işlem piyasalarının ileriye dönük olarak biraz 
daha ucuz önerdiği gibi).

Durumlar baskıya girdiğimiz sırada olduğu gibi, Brezilya mahsul 
tahminleri, geçen yılki 126 milyonluk rekora karşılık 133 / 134m 
ton civarında. Arjantin'in mahsul tahmini, yaklaşık 48 / 49m. ile 
geçen yılki ile aynı.  

31 Ağustos'ta sona eren bu sezon için, dünya soya küspesi 
üretiminin geçen yılın 243 milyon ve önceki iki sezonun 234 
milyon tonuna karşılık 253 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. Bu, 
öngörülen talep artışını karşılamak için yeterli olmalı ve bu üretimin 
büyük kısmı her zamanki gibi en büyük kullanıcı olan Çin'de olacak.

Bununla birlikte, ABD soya fasulyesi stoklarının Çin'e yapılan 

Ürünler







101 | March 2021 - Milling and Grain

ihracatta düşüşe geçmesi bekleniyor ve şu anda sadece 3,2 milyon ton 
ile sezonu sonlandırması bekleniyor. Bu da geçen sezon 14,3 milyon 
ve 2018 / 19'de 24,7 milyon ile karşılaştırıldığında uzun uzun yıllar 
içinde en düşük seviye demek. Bu durum, Nisan / Eylül döneminde 
ABD ekim / büyüme hava koşullarında herhangi bir terslik olması 
durumunda tehlikeli derecede düşüş anlamına gelir. ABD Tarım 
Bakanlığı 2021/22 için ortalama yurt içi fiyat tahminlerinde fasulye 
için 11,15 ABD doları / bu (geçen yıl 8,57 ABD doları) ve öğün için 
400 ABD Doları / kısa ton (299,50 ABD Doları) olarak daha sıkı 
stokları hesaba katıyor (ancak tüm ürünün riski değil mi?).

 Talep tarafında Çin, kümes hayvanı sürülerini genişlettiği ve 
geçen yıl Afrika domuz hummasının vurduğu domuz sürülerini 
toparladığı için güçlü bir yem pazarı olmaya devam etmelidir. 
Avrupa, Brezilya ve Arjantin de biraz daha kullanıyor. Bu arada 
ABD'li öğütücüler, devir stok tahminleri küçülürken arzlarını 
sağlamak için normalden daha fazla alım yapıyor. Tüccarlar, 
Brezilya'ya gelenlerin yavaş bir başlangıç yapması nedeniyle 
(geç ekim ve yağmurda ertelenen hasatlar) talebin beklenenden 
daha uzun süre ABD'ye odaklanmasını sağlayabileceğinden 
endişe duyuyorlar. Brezilya'nın Ocak ve Şubat ihracatlarının 
geçen yılın sadece bir kısmında gerçekleşmesi beklenmiyordu. 
Fakat yağmurlar, hem Brezilya'da hem de Arjantin'de geç ekilen 
mahsullere yardımcı oldu. Ancak Latin Amerikan ürünleri 
ambarlara girene ve ABD normal bir şekilde kalkınıp büyüyene 
kadar, soya fiyatlarının önümüzdeki aylarda normalden daha yüksek 
kalmasını bekleyebiliriz.

Kolza tohumu arzı yoğunlaşıyor mu?  
2020'de üçte bir yükseldikten sonra, kolza / kanola için Kanada 

vadeli işlem piyasası, 2021'in açılış aylarında 700 C $ / tonun 
oldukça üzerindeki arzların olduğu, beklenenden daha da sıkı 
arzlarla 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.  Kanada hükümet 
organı AAFC’nin 2021 mahsul tahminleri - ekim +  yüzde üç, 
verim + yüzde 2,7 ve yaklaşık 19,9 milyon tondaki üretim +  
yüzde 6, 2020/21 sezonunun Temmuz ayında çok sıkı stoklarla 
bitmesi muhtemel olduğundan, yükseliş düşüncesini ortadan 
kaldırmadı.  Sadece 1,2 milyon ton, yüzde 5'lik bir stok / kullanım 
oranı oluşturuyor (geçen yılki 3,13 milyon tona karşılık). Bazı 

analistlerin düşündüğü gibi, eski öğütülmüş mahsul ve ihracatı 
yetkililerin tahminlerinin altında kalırsa, bu daha da azalabilir. 
AAFC ayrıca 2020’nin  yıllık ortalama Kanada fiyat tahminini 635 
C $ 'a yükseltti, ancak mahsul artarsa bu yıl 600 C $' a yaklaşacağını 
öngörüyor. AB fiyatları, Kanada pazarı ve burada sıkışık tedarik 
nedeniyle keskin bir şekilde yükseldi. Tüketicilerin bu yüksek 
maliyetler karşısında tüketimi azalttığına dair henüz bir işaret yok, 
bu yüzden kurtuluş Batı ve Doğu Avrupa'nın çoğunlukla sonbaharda 
ekilen mahsuller zaten toprağa düştüğü için ana potansiyel başarı 
faktörü Kanada'nın ekili alanı daha da artırmasına bağlı olabilir.

Dünya kolza tohumu üretimi 2020 / 21'de üçüncü yılda beş yılın 
en düşük seviyesine geriledi fakat güçlü petrol talebi için öğütüm 
arttı ve yağlı tohumun küresel devir stokları aşağı indi. Bunlar, 
2017'de hasatların 75 milyon tondaki rekor seviyeye ulaşmasının 
ardından 9,7 milyon ton olmuştu ancak bu sezonun sonunda Kanada 
ve Avrupa’da beklenen büyük düşüşlerle 13 yılın en düşük rakamı 
olan 5 milyonu bulabilir. Belge ile dağıtım talep ediliyor ama bu 
hangi fiyata oturtulacak? Pek çoğu baskın soya küspesi pazarının 
nasıl şekillendiğine bağlı olacaktır.

Fransız tarım bakanlığı, 2021 yılının kış ekimlerinin, ekim 
sırasında oluşan bazı kurak hava etkisinden sonra biraz daha 
küçük bir alanda gerçekleştiğini öngörüyor. Bununla birlikte, AB 
tahıl lobisi Coceral, bloğun (ve İngiltere’nin) sonraki mahsulünün 
2020’nin düşük olan 16,9 milyon tondan 17,8 milyona yükselme 
potansiyeli olduğunu gördü. Tüm bunlara rağmen, Ukrayna'nın 
2021 mahsulündeki ekim eksikliğinin ardından bile gerekli olan sıkı 
bir şekilde devam ediyor.

Çin, daha fazla Kanada kolza tohumu alımı yapıyor ve bunun yanı 
sıra Ekim ayının sonuna kadar yıllık % 88 oranında 716.400 ton 
alım yapacak. Ticaret, bir önceki sezonda oluşan  siyasi bir karmaşa 
nedeniyle kesintiye uğramıştı.

  Olumsuz hava koşulları nedeniyle 2021 yılında Ukrayna'nın 
planlanan tüm ekim alanlarını ekmesi beklenmiyordu. 
UkrAgroConsult'a göre son rakam 1 milyon hektarın altındadır.  

Kanada'nın kanola ezmesi, 900.000 tondan fazla miktarla aylık en 
yüksek seviyelere ulaşırken, yıllık %50 artışla ihracat tahminlerinin 
üzerinde bir performans gösterdi. Mevsimsel üretim, daha düşük 
ürün hacminden  1 milyon tona kadar çıkabilir. 
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Alapala

2020, hiç şüphesiz, her bakımdan olağanüstü 
bir yıl oldu. Dünya çapında yaşanan Kovid-19 
pandemisinin getirdiği güçlükler karşısında, 
işletmeler ve ekonomiler faaliyetlerine devam 
edebilmek için ciddi bir mücadele verdiler.  

1954 yılından bu yana, müşterilerinin 
işletmelerine değer katmaya ve onlara rekabet 
avantajları sağlamaya öncelik veren Alapala, 
tahıl değirmenciliği sektörünün önde gelen 

makine ve anahtar teslim proje tedarikçileri arasında yer alıyor. 
Faaliyet ve hizmet alanlarının çeşitliliği ve geniş global dağıtım 
ağı sayesinde, Alapala daha önce eşine rastlanmamış bir ölçekte 
yaşanan bu global kriz sırasında bile dünyanın çeşitli yerlerindeki 
faaliyetlerini başarıyla 
sürdürebildi. 

Alapala, dünya 
standartlarındaki mühendislik 
çözümleriyle dünya çapında 
her büyüklükte anahtar teslim 
projeler gerçekleştiriyor ve 
servis hizmetleri sağlıyor. 
Müşteri ve çözüm odaklı bir 
yaklaşım benimseyen Alapala, 
kurulduğundan bu yana 650’den 
fazla anahtar teslim proje 
tamamladı. Alapala’nın ürettiği 
makineler 4 kıtada, 120’den 
fazla ülkede bulunan 5.000 
fabrikada kullanılıyor. Bütün 
bunların yanı sıra, Makine 
İhracatçıları Derneği tarafından 
2019 yılının gıda makineleri 
sektöründeki lider ihracatçısı seçildi. Üretiminin %95’ini ihraç 
eden Alapala, Türk İhracatçılar Birliği’nin 2019 yılına ait İlk 1000 
İhracatçı listesinde de yer alıyor.

Şirket 2020 yılında, pandeminin ağır etkilerine rağmen, dünyanın 
çeşitli yerlerindeki çok sayıda anahtar teslim yeni tesis ve tesis 

modernizasyonu projesini başarıyla tamamladı. Elbette, bu zorlu 
koşullar altında, iş uzmanlığı ve üretim mükemmelliği tek başına 
yeterli olmuyor. Alapala Grup CEO’su Görkem Alapala’nın 
sözleriyle ifade edilecek olursa, “yönetimde önceliğimiz her zaman 
çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı ve güvenliğidir.”

2020’de Devreye Alınan Projeler
Tahıl ve yem değirmenciliği teknolojileri, tahıl taşıma ve 

depolama sistemleri, profesyonel destek hizmetleri ve endüstriyel 
inşaat alanlarında faaliyet gösteren Alapala, 2020’de Avrupa, 
Asya, Kanada ve Orta Doğu da dâhil olmak üzere, dünyanın çeşitli 
yerlerinde toplam 8 anahtar teslim proje ve 3 modernizasyon 
projesi tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Bütün bunları, 

çalışanlarının ve iş 
ortaklarının güvenliğine 
ve sağlığına öncelik 
vererek gerçekleştirdi. 

Harinera Roca S.A, 

İspanya
1939 yılında 

İspanya’nın Agramunt 
bölgesinde kurulmuş 
olan Harinera Roca 
S.A. şirketi, bölgedeki 
un talebinin artması 
sonucunda, mevcut 120 
ton günlük kapasiteli 
tesisinin yanına ek 
bir ünite inşa etmek 
üzere yeni bir yatırım 
yapmaya karar verdi. 

Alapala tarafından 2021 yılının Ocak ayında devreye alınan, 100 
ton günlük buğday işleme kapasitesine sahip olan bu yeni tesiste, 
yerel buğdaylar ve diğer tahıl türleri işlenerek fırınlar için organik 
ve geleneksel un çeşitleri üretiliyor. 

Bu un tesisinde, ihtiyaca göre buğday, dinkel (kavuzlu buğday), 
çavdar gibi farklı tahıl türlerinin işlenebilmesini sağlayan özel 

Kovid-19 krizinin zorlu koşullarında operasyonel mükemmellik 

Sektör Profili



bir düzenek kullanılıyor. Alapala’nın en son işleme teknolojilerinden biri olan bu teknolojiye ‘Swing 
Milling’ adı veriliyor. 

Un tesisinin çelik konstrüksiyonu da endüstriyel yapıların tasarımında, tedarikinde ve inşasında 
uzman olan Alapala İnşaat tarafından yapıldı. 

Alapala, İspanya’da bulunan Harinera Roca şirketi için gerçekleştirdiği bu projeyle birlikte, dünya 
çapındaki 650. referans projesini tamamlamış oldu. Bu proje, Alapala’nın Fransa, Belçika, Hollanda, 
Macaristan, Bulgaristan ve Sırbistan da dâhil olmak üzere Avrupa’nın çeşitli yerlerinde bulunan, hepsi 
de geçtiğimiz üç yıl içinde tamamlanmış olan sayısız referansı arasında yer alıyor.

Mazagan Flour Mills, Fas 
2020’nin Ocak ayında Alapala, Afrika’daki en son un değirmeni referansını Mazagan Flour 

Mills şirketi projesiyle tamamladı. Bir aile şirketi olan Mazagan Flour Mills uzun yıllardır Alapala 
ile çalışıyor ve şu anda El-Cedide bölgesindeki iki lokasyonda toplam 900 tonluk buğday işleme 
kapasitesiyle hizmet veriyor.  

300 ton günlük buğday işleme kapasitesi olan bu tesiste, ağırlıklı olarak ülke içinde, fırıncılık 
sektöründe tüketilmek üzere üç farklı un çeşidi üretiliyor. Yüksek hijyen standartlarına eksiksiz 
biçimde uyularak tasarlanan ve inşa edilen bu tesis, 6 katlı bir beton binaya kuruldu. 

En son Alapala teknolojisine sahip Similago II vals makineleri (DAVG), geniş elek kasalı kare elekler 
(DPAK-G) ve kontrol eleklerinin (RKEM) kullanıldığı bu tesiste, en yüksek düzeyde gıda güvenliği 
sağlamak için buğdayı öğütme öncesinde çok ince bir temizlik işleminden geçiren bir optik ayırıcı da 
bulunuyor. 

Tesis, temizleme, öğütme ve paketleme süreçlerinin merkezî olarak izlenmesini ve yönetilmesini 
sağlayan, gelişmiş otomasyon sistemi sayesinde verimli bir şekilde çalışıyor. Gerçek zamanlı 
hata tespiti ve uzaktan bağlantı imkânı da sağlayan bu sistem sayesinde ayrıntılı üretim raporları 
oluşturulabiliyor. 

Somali’nin ilk un değirmeni  
Alapala, şubeleri, ülke ofisleri ve geniş temsilci ağının yanı sıra bölgenin tamamına yayılmış sayısız 

un, irmik ve mısır değirmeni referanslarıyla da Afrika pazarında son derece aktif bir rol oynuyor. 

MILLING AND 
MIXING LINE

powtech@dinnissen.com www.dinnissen.com

HAMEX® HAMMERMILL
new & improved design

Designed and built by Dinnissen Process Technology to 

produce high-quality feed as efficiently as possible. 

 

New and improved Hamex®  Hammermill

Innovative solutions such as the automatic screen changer 

facilitate fast and easy switching between recipes, and 

along with improved ergonomics greatly reduce downtime.

A maximum rotation speed of 1500 rpm means it has a 

longer usable lifetime, a minimum noise level and is more 

energy-efficient. Thanks to a clever re-design the cost price 

has been reduced. Al in all this new Hamex® Hammermill 

offers an immediate and easily demonstrable increase in 

profitability and a shorter ROI.

Options such as an automatic sampling system and remote 

monitoring can improve your production process even more.  

PRODUCTIVITY PLATFORM
remote monitoring

PEGASUS® MIXER
flexible, fast and reliable
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Bu referanslar arasında Senegal, Zambiya, Angola, Kenya, Tanzanya, 
Mozambik ve Gana da bulunuyor. 

National Flour Mills Company’nin (NFMC), Somali’nin ilk un 
değirmeni olma özelliğini de taşıyan yeni tesisi, 2020 yılının Nisan 
ayında Alapala tarafından devreye alındı. Projenin tamamlanmasıyla 
birlikte, NFMC ürettiği unları ülkenin her yanına dağıtmak üzere 
Berbera Limanı Bölgesi’ndeki operasyonlarına başladı. 

300 ton günlük buğday işleme kapasitesine sahip tesisin, toplam 
30.000 tonluk dört adet  çelik depolama silosu da dâhil olmak üzere 
bütün ekipmanı ve kurulumu Alapala tarafından anahtar teslim 
anlaşmasıyla sağlandı. Fabrika binasının çelik konstrüksiyonu da 
Alapala İnşaat tarafından yapıldı. 

110.000 MT’lik yıllık buğday işleme kapasitesiyle yurt içinde 
tüketilmek üzere farklı tipte yüksek kaliteli buğday unu üretebilen bu 
tesiste, Scada yazılımıyla birlikte kullanılan gelişmiş bir otomasyon 
sistemi bulunuyor. 

Bu sistem, buğdayın fabrikaya gelmesinden paketlenmesine kadarki 
sürecin baştan sona merkezî olarak izlenmesine olanak vererek 
olağanüstü bir süreç kontrolü ve izlenebilirliği sağlıyor. Ayrıca, 
uzaktan bağlantı ile gerçek zamanlı hata tespiti ve müdahale imkânı 
da bulunuyor. 

Scada yazılımıyla birlikte kullanılan gelişmiş çıktı izleme sistemi 
sayesinde, kantarlar yardımıyla tesis içerisinde altı farklı noktadan 
toplanan ağırlık verileri esas alınarak ayrıntılı üretim raporları 
oluşturulabiliyor. 

Ayrıca, AB standartları ile tamamen uyumlu bir şekilde 
kurulmuş olan pnömatik ve mekanik taşıma ekipmanları da tesis 
içindeki ürün transfer işlemlerinin güvenli ve hijyenik bir şekilde 
gerçekleştirilmesini sağlıyor

Samarkand, Namangan ve Tashkent Don Mahsulotları 

JSC, Özbekistan
Özbekistan’ın en büyük devlet tarım kuruluşu olan O’zdonmahsulot 

AK Grup, ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan 58 un değirmeni, 
114 unlu mamul mağazası, 45 yem değirmeni ve 2 tahıl depolama 
kompleksi ile faaliyet gösteriyor.  

O’zdonmahsulot Grup çatısı altındaki Samarkand Don, Namangan 
Don ve Tashkent Don Mahsulotları un fabrikalarının yeni tesisleri, 
2020 yılında Alapala tarafından devreye alındı. Anahtar teslim proje 
kapsamında, proje tasarımı, üretim ve kurulum hizmetleri sağlandı.  

Kuybışev Tasarım Enstitüsü tarafından geliştirilen bir proje olarak 
1963’te kurulmuş olan  Semerkant Mahsulotları JSC, 1966 yılında 
kurulmuş ve devreye alınmış olan, günlük 240 ton kapasiteli bir un 
tesisinde faaliyet göstermeye başladı. 

Şirket bugün, yeni teknolojilerle donatılmış modern bir tesiste 
faaliyet gösteriyor. Alapala’nın sağladığı bu teknolojiler ise, merkezî 
süreç izleme, ayrıntılı raporlar ve uzaktan bağlantı ile anında hata 
tespiti gibi faydalar sağlıyor. Yüksek hijyen standartlarına uyumlu bir 
şekilde, yeni yapılmış beton bir binada kurulmuş olan bu un fabrikası, 
200 ton günlük buğday işleme kapasitesi ile ekmeklik un üretimi 
yapıyor. 

Alapala’nın Özbekistan’daki en yeni un fabrikası olan Namangan 
Don Mahsulotları JSC ise 2020 yılının Nisan ayında kuruldu 
ve üretime başladı. Ülkenin ilk un fabrikası, 1964 yılında Tarım 

Bakanlığı’nın desteğiyle ve günlük 240 ton kapasiteyle faaliyete 
başlamıştı. Bugün un ve yem değirmenciliği sektörlerinde faaliyet 
gösteren bu şirketin mevcut öğütme tesisi Alapala tarafından, en son 
teknolojiden yararlanılarak yenilendi. 

Tesiste şu anda, temizlemeden paketlemeye, sürecin tamamının 
merkezî olarak izlenmesini sağlayan gelişmiş bir otomasyon sistemi 
kullanılıyor. Alapala, bu sisteme uzaktan bağlantı hizmetleriyle de 
destek veriyor.

Kriz dönemlerinde bile güvenilirliğinden taviz vermeyen 
bir iş ortağı

Anahtar teslim projeler konusundaki uzmanlığını kanıtlamış olan 
Alapala, geniş beceri yelpazesi ile dünyanın pek çok yerinde çeşitli 
hizmetler verebiliyor ve gelişmiş teknolojik araçlarıyla acil sorunlara 
etkin bir şekilde müdahale edebiliyor. Müşterilerine değer sağlayan 
ve kârlılıklarını artırmalarına yardımcı olan Alapala, dünyanın dört 
bir yanındaki bütün operasyonlarında müşteri odaklı, yenilikçi bir 
yaklaşımla hareket ediyor. 

Olağanüstü ve beklenmedik gelişmeler karşısında bir işin 
sürekliliğini sağlamak için yetkinlik ve uzmanlık tek başına yeterli 
olmuyor. Böyle zamanlarda, çeviklik ve esnek dayanıklılık da 
gerekiyor. Böyle bir yaklaşımla ve güçlü global ağıyla 2020 yılında 
toplam 11 proje tamamlayan Alapala, olağanüstü bir başarıya imza 
atmış oldu. Ekonomilerin küçüldüğü ve işletmelerin bir yandan yeni 
gerekliliklere ve iş yapma biçimlerine alışmak için ellerinden geleni 
yaparken bir yandan da operasyonları sürdürmek için büyük gayretler 
gösterdikleri bir zamanda, Alapala hem esnek dayanıklılığının hem 
de çevikliğinin boyutlarını ortaya koymuş oldu. 

Sokağa çıkma ve seyahat yasaklarının sürdüğü, dünyanın her 
yerinde sağlık risklerinin çok yüksek olduğu bir dönemde, Alapala 
yalnızca devam etmekte olan projelerini planladığı gibi sürdürmekle 
kalmadı; yeni projelere de girişerek hepsini söz verdiği zamanda ve 
standartlarda hayata geçirdi. 

Çalışanlarının olduğu kadar iş ortaklarının da sağlığına ve 
güvenliğine büyük bir özen gösteren Alapala, herkes için güvenli 
çalışma koşulları sağlamak için gerekli bütün önlemleri aldı. Maske 
takma ve sosyal mesafeyi koruma kurallarının yanı sıra ilgili mevzuat 
ve yönetmeliklere de uyum sağlanması, Alapala’nın dünya çapında 
benimsediği yetkin ve özenli proje yönetimi uygulaması sayesinde 
mümkün oldu. 

Alapala, güçlü yapısı ve planlama ve yönetim konularındaki 
yetkinliğiyle Avrupa’dan Afrika’ya, dünyanın çeşitli yerlerinde farklı 
kapasitelerde pek çok proje tamamladı ve bu sırada birtakım ilklere 
de imza attı. 

Alapala’nın zorlu koşullar altında gerçekleştirdiği sorumlu proje 
yönetimi uygulamaları sayesinde, toplam 3,270 ton/gün kapasiteli 
11 projenin hepsi, hiçbir gecikme olmaksızın tamamlandı. Bu, 
Alapala’nın bu krizin getirdiği güçlüklerin gereğini yapmak ve tam 
güçlü ilerlemeye devam etmek konusundaki kararlılığını gözler 
önüne seriyor. 

Alapala Grup CEO’su Görkem Alapala’nın söylediği gibi, “İş 
ortaklarımızla ve müşterilerimizle güçlü ilişkiler kurmaya ve bunları 
sürdürmeye önem veriyoruz. Uzun yıllar içinde gelişmiş olan bu 
ilişkiler bizim çok önemli bir varlığımız ve pazardaki farkımızın ve 
sahip olduğumuz rekabet avantajlarının da kaynağı.”
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Eon Group’un yeni yem değirmeni
Bangladeş'te modern tarımı geliştirmeye 
yönelik gelecek vaat eden çalışmalar 

VAKA İNCELEMESİ

Group’a ithal edilen ilk dikey kaplama cihazı. FAMSUN tarafından 
imal edilen bu cihaz, teknolojik bakımdan son derece gelişmiş 
ve yüzde bir ila yedilik yağı yüksek verim ile spreyleyebiliyor.” 
şeklinde konuştu. 

Mükemmel makine imalatının yanı sıra Famsun bu projeyi 
Eon Group’a özenli bir mühendislik tasarımı ile sundu. Yeterli 
alana sahip pürüzsüz geçişli yapısı, olabildiğince fazla konumda 
bakım platformu ve bantlar gibi çelik yapılı parçaların maliyetleri 
düşürülürken atölyelerde rahat çalışma ve bakım işlemlerinin 
sağlanması amacıyla tasarlanmış. 

Bangladeş’te sık sık yaşanan ani elektrik kesintileri nedeniyle, 
işleme sistemleri ekipmanı ani kapanmaya karşı korumak ve 
üretime minimum malzeme atığı ile devam etmek üzere daha çevik 
şekilde dizayn edilmiş.  

Bangladeş’te Famsun: İşbirliği ve yerelleştirme 
Famsun, bu projeyi yerel bir inşaat şirketi ve mühendislik 

ve ortak servis ekipleri ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdi. 
İki üretim hattının kurulumu, 150 gün içerisinde, zamanında 
tamamlandı ve Famsun’un yerel mühendislik uzmanının katı 
rehberliği altında gerçekleştirildi.

Tüm çalışmalar, Famsun’un, hangi konumda ve kimin 
tarafından (Famsun veya yerel ortakları) yürütüldüğüne 
bakılmaksızın müşteriler için projenin tamamlanmasına yönelik 
optimum sonuçlar ve sistemli başarı elde edilmesine yönelik 
olarak geliştirdiği eşsiz, kanıtlanmış ve standardize edilmiş 
bir araç olan Flawless Project Delivery (FPD) sistemi ile 
tamamlandı. 

Famsun, 2004 yılından bu yana teknolojik kalkınmaya yönelik 
olarak Bangladeş’teki tarımsal endüstrileri destekliyor. Bu süre 
içerisinde Famsun et tavukçuluğu yemi, yumurta tavukçuluğu 
yemi, batan/yüzen balık yemi, büyükbaş hayvan yemi, soya 
fasulyesi ekstrüzyonuna yönelik 65’in üzerinde üretim hattı ve 
farklı boyutlarda tahıl kurutucu ve depolama siloları kurarak 
Bangladeş’te en büyük yem değirmeni şirketlerinin çoğu ile 
işbirliği gerçekleştirdi. 

Famsun’un Bangladeş ekibi, yerel tarım endüstrilerinin 
gelişmesini sağlamak üzere önde gelen teknolojik çözümler ile 
en doğru ve yerel deneyimlerden yararlanarak müşterilere hizmet 
vermeye devam edecek.  

3 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen açılış 
töreninin ardından göreceli olarak kısa bir süre 
sonra, Eon Group şimdiden Ragamara Bazar, 
Trisal, Mymensinh, Bangladeş’te kurduğu 
son teknoloji yüzen ve peletli yem tesisinin 
avantajlarından yararlanmaya başladı. 

Hızla büyüyen, tarım temelli büyük bir 
işletme olan Eon Group, çiftçilere (mahsul 
ve hayvancılık) yüksek verim ve kaliteli 

çiftliklere yönelik geri bildirim sağlıyor. Şirketin hizmetleri, 
hem hayvancılığa hem de tarıma yönelik çeşitli ürün türlerinin 
imalatı, ithalatı ve dağıtımı üzerine yoğunlaşıyor ve müşterilerin 
hem ekonomik hem de kalite bakımından yüksek çiftlik ürünleri 
almasını sağlıyor. 

Bangladeş’te genel olarak “gıda güvenliği” ile ilişkili bir 
katılımcı haline gelme vizyonu ile Eon Group, hem insanların 
hem de hayvanların güvenliğine öncelik tanıyan ürünler üretiyor. 
Şirketin yem üretim süreci de, yoğun testlerden geçen uygun 
kaliteli ham maddelerden yüzlerce helal ve hijyenik gıda üretme 
şeklindeki deneyimi ile destekleniyor. 

Eon Group’un ülkenin çeşitli noktalarında çiftçilerin 
gereksinimlerine yanıt veren birçok yem değirmeni bulunuyor. 
Eski yem tesislerine Famsun’dan bir adet çekiçli değirmeni 
başarıyla ekleyen Eon Group, 2017 yılında yeni yem tesisi için 
Famsun’dan iki işleme hattı ithal etme kararını aldı.  

Gelişmiş ve pratik bir yem değirmeni 
Yeni fabrikaya yönelik iki işleme hattı bulunuyor. Bunların biri, 

SJPS120×2’lik ekstrüzyon cihazı, SKGD2000-8 kurutucu ve 
PTCL2000 dikey kaplama cihazı şeklindeki kilit makinelerden 
yararlanan ve özel olarak yüksek kaliteli mikro yüzen balık yemi 
(0.6-4.0mm) üretimi için tasarlanmış 5-6TPH ekstrüzyon serisi. 
Diğeri ise, dengeli besin formülünün kaliteli tavuk yemine veya 
batan balık yemine preslendiği, Famsun SZLH650×175 Pelet 
Değirmeninden yararlanan 10-12TPH peletleme serisi. Bu, 
tamamen bilgisayar kontrollü bir tesis olduğundan verim arttırılıyor 
ve insanlardan kaynaklanan hatalar azaltılıyor. 

Makinenin özelliklerinden bahseden, Eon Group’un Hayvansal 
Tarım İşletmesi COO’su Hasan Mahmud, açılış töreni sırasında 
yerel profesyonel medyaya, “Bu, Bangladeş piyasasında Eon 
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THE BUSINESS NETWORK LINKING 
PROFESSIONALS FROM FEED TO FOOD

VIV ASIA 2021

BANGKOK | SEPTEMBER 22-24

VIV MEA 2021

ABU DHABI | NOVEMBER 23-25

ILDEX INDONESIA 2021

JAKARTA | NOVEMBER 24-26

VICTAM AND ANIMAL HEALTH 
AND NUTRITION ASIA 2022

BANGKOK | JANUARY 18-20

VIV EUROPE 2022

UTRECHT | MAY 31-JUNE 2

QINGDAO

HO CHI MINH 

BANGKOK

JAKARTA

MUMBAI

ABU DHABI

ISTANBUL

MOSCOW

NAIROBI
KIGALI

UTRECHT

Organized by

MEAT & POULTRY INDUSTRY RUSSIA 2021

MOSCOW | MAY 25-27

VIV TURKEY 2021

ISTANBUL | JUNE 10-12

ILDEX VIETNAM 2021

HO CHI MINH CITY | JULY 21-23

POULTRY AFRICA 2021

KIGALI | SEPTEMBER 1-2

VIV QINGDAO 2021

QINGDAO | SEPTEMBER 15-17

CALENDAR

MEAT PRO ASIA 2021

BANGKOK | SEPTEMBER 22-24

At ANDRITZ, our aim is to give every 
 animal feed miller the optimal combina
tion of feed quality, safety, and capa
city utilization. Whether you’re looking to 
achieve a unique  nutrient blend,  lower 
operating costs, or achieve complete 

feed trace ability, we have your needs 
covered from raw material intake to bulk 
loading of  finished feed. Whatever your 
ambitions, our market leading solutions 
and aftermarket services can help you 
get there. So put our process know ledge 

to work, and let’s talk pro ductivity. 
Find out how our world class solutions 
can feed the future of your business at 
 andritz.com/ft. 

ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S ⁄ Europe, Asia, and South America: andritzfb@andritz.com
USA and Canada: andritzfb.us@andritz.com ⁄ andritz.com/ft

FEED AND BIOFUEL

YOU KNOW YOUR PRODUCT.  
WE KNOW PRODUCTIVITY

HOW CAN WE HELP FEED YOUR BUSINESS?
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2021 Mart

Learn more – Learn onsite
Enroll in the 12-week Winter Course

9-11
2021 AFIA Satın Alma ve Malzeme 
Tedarikçileri Konferansı
Orlando, Florida, ABD
www.afia.org

10-11
Su Ürünleri Yem Ekstrüzyon Konferansı
Online
mymag.info/e/989

10-13
2021 IAOM Avrasya
İstanbul, Türkiye
www.iaom-eurasia.info
ERTELENDİ - YENİ TARİH DUYURULACAK

10-12
2021 VIV Asia
Bangkok, Tayland
www.vivasia.nl/
22-24 EYLÜL 2021 TARİHLERİNE ERTELENDİ

10-13
 2021 Mill Tech Istanbul
İstanbul, Türkiye
www.milltechistanbul.com
20-23 EKİM 2021 TARİHLERİNE ERTELENDİ

18-20
2021 IDMA ve VICTAM EMEA
İstanbul, Türkiye
www.idmavictam.com
27-29 MAYIS 2021 TARİHLERİNE ERTELENDİ

29-31
16. ICC Tahıl ve Ekmek Kongresi
Christchurch, Yeni Zelanda
www.icbc2020.icc.or.at

2021 Nisan

11-13
PIX AMC
Gold Coast, Avustralya 
www.pixamc.com.au

26-30 
Agrishow Brazil 
Ribeirão Preto, Brezilya
www.agrishow.com.br

2021 Mayıs

5-7
FIGAP 2021 
Guadalajara, Meksika 
www.figap.com

6-7
3. Uluslararası Tarımsal Gıda Kongresi 
Online
www.agrifoodporttarragona.com

18-20 ☑
2020 Ildex Vietnam
Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.ildex-vietnam.com

19-21
2021 Pirinç Piyasası ve Teknoloji 
Kongresi
Panama 
www.ricemtconvention.com

26-28 
2021 Livestock Philippines 
Pasay City, Filipinler 
www.livestockphilippines.com

27-29 
2021 Agritechnica Asia 
Bangkok, Tayland 
www.agritechnica-asia.com

2021 June

8-9
2021 IGC Grains Konferansı
Online
www.igc.int/en/conference/confhome.aspx

10-12 
2021 VIV Türkiye 
Istanbul, Turkey 
www.vivturkey.com

16-17
2020 Solids Dortmund
Dortmund, Almanya
www.easyfairs.com
24-25 Haziran’dan 17-18 Mart’a ertelendi

30-1 Temmuz 
Cereals 2021 
Lincolnshire, Birleşik Krallık 
www.cerealsevent.co.uk

The Cereals Event has moved to June 30–July 1, 2021 in order to 
accommodate the maximum number of visitors and exhibitors 
following the UK Government’s announcement of its lockdown 
exit strategy.
After extensive consultation with both exhibitors and visitors the 
event team decided it was best to move the dates from June 9-10 
to June 30–July 1, 2021. 
“We began consulting after Boris Johnson’s announcement on 22 
February to end lockdown restrictions in England by 21 June,” says 
event organiser, Alli McEntyre. 
The event format will remain the same, meaning visitors can still 
expect to see a large host of exhibitors, live demonstrations and 
attend a full seminar programme.

2021 Ağustos

6-9 
GEAPS Exchange 2021 
Columbus, Ohio, ABD 
www.geapsexchange.com

17-19 
2021 AFIA Satın Alma ve Malzeme 
Tedarikçileri Konferansı 
Orlando, Florida, ABD 
www.afia.org/events/pisc-2021/

29-2 
IAOM Konferans ve Fuarının 125. 
Yıldönümü 
Little Rock, Arkansas, ABD 
www.iaom.org/annualmeeting/

2021 Eylül

7-9 
50. AFIA Sıvı Yem Sempozyumu 
Chicago, Illinois, ABD 
www.afia.org

14-17 
SPACE 2021 
Rennes, Fransa 
uk.space.fr

22-24 
2021 VIV Asia 
Bangkok, Tayland 
www.vivasia.nl

2021 Ekim

13-15 
Vietstock 2021 
Ho Chi Minh, Vietnam 
www.vietstock.org

2021 Kasım

17-18 
JTIC 2021 
Dijon, Fransa 
en.jtic.eu

23-25 
VIV MEA 2021 
Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri 
www.vivmea.nl

24-26 
Ildex Indonesia 2021 
Jakarta, Endonezya 
www.ildex-indonesia.com

2021 Aralık

10-12 
Agri Livestock 2021 
YYangon, Myanmar 
www.agrilivestock.net

ENDÜSTRİ ETKİNLİKLERİ
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GEAPS, etkileyici Sanal 
Konferansı ile hedefine ulaştı
Yazan: Tom Sedlacek, GEAPS

Tahıl Elevatörü ve İşleme Topluluğu 
GEAPS, 23-25 Şubat 2021 tarihinde 
ilk sanal konferansını tamamladı ve 
kurumun tahıl endüstrisinde küresel tarım 
profesyonelleri aracılığıyla bilgi paylaşımı 
sağlama hedefini başarıyla yerine getirdi. 

Etkinlik, yedi ülkeden 340 küresel 
katılımcıyı ve 159 şirketi bir araya getirdi. 
Bu rakamlar, günümüzdeki durum göz 
önüne alındığında çok etkileyici. Katılım 
sağlayanlar komple bir dizi eğitim 
oturumuna, sanal bir fuara ve networking 
amaçlı salonlara erişim sağladı.

Tahıl elleçleme ve işleme 
profesyonellerinden oluşan uluslararası 
profesyonel bir birlik olan Tahıl 
Elevatörü ve İşleme Topluluğu 
(GEAPS), endüstrinin kritik konuları 
olan tahıl elleçleme, depolama ve işleme 
çalışmalarına yönelik gereksinimleri ele 
alıyor. 

Bu rolünü, networking, profesyonel 
gelişim programları ve endüstri 
tedarikçilerinden oluşan küresel bir 

piyasa erişim sağlayarak yerine getiriyor. 
GEAPS’in küresel ağında binin üzerinde 
farklı şirketten 2500’den fazla bireysel 
üye bulunuyor. 

Kendimizi geliştirmeye yönelik 
fırsatlar  
GEAPS International’ın Başkanı, 
MKC’den Jeff Jones, GEAPS’in etkinlikte 
şirketin 16 çalışanının da yer aldığı çevrim 
içi bu organizasyonu gerçekleştirmiş 
olmasından büyük gurur duyuyor.

Jones, “Bu konferans, kendimizi 
geliştirmeye ve kişisel gelişime yönelik 
fırsatlar ve endüstriye yönelik ipuçları ile 
doluydu. 

Bu fikirlerin birkaçını ele alıp ekibim 
ile uygulamaya geçireceğim için çok 
heyecanlıyım.” diye konuştu. “MKC 
böyle bir eğitime önem veriyor. Ekibimiz 
halihazırda öğrendiklerimizi uygulamaya 
yönelik birçok tartışma gerçekleştirdi.”

En çok katılımın görüldüğü eğitim 
oturumları arasında Açılış Konuşması: 

BE! ICONIC OR BE! GONE – BE! 
UNIQUE, Sanal Fikir Paylaşımı, Liderlik 
Üzerine Atölye Çalışması: Değişim 
Yakıttır ve Tarım İşletmelerindeki 
En Büyük Güçlükleri Yenilikçilik ve 
Teknoloji ile Çözmek üzerine bir oturum 
bulunuyor.

Milling and Grain dergisinin bir 
sonraki sayısında Sanal Fikir paylaşımı 
konusunda, bu yılki GEAPS Exchange’in 
bu bölümünde öne çıkan tüm kilit ürünlere 
odaklanan komple bir bölüm yer alacak.

Katılımcılar, etkinliğin eğitici yönüne 
ek olarak aynı zamanda sanal platform 
üzerinden 650 mesaj gönderdi ve sergi 
sahipleri ile 300’ün üzerinde randevu 
gerçekleştirildi. 

GEAPS’in İlk Başkan Yardımcısı 
Central Valley Ag Cooperative’den Barb 
Grove, her sabah açılış konuşmalarına 
yönelik gördüğü enerjiden ve oturumlar 
sırasındaki olumlu enerjiden ne kadar 
etkilendiğini ifade etti. 

Kendisi, üç gün süresince bir dizi 
liderlik ve operasyon oturumuna katıldı 
ve oturumların gelişimine farklı şekillerde 
yardımcı olduğunu söyledi.

Grove, “Eğitim oturumlarının etkileşimli 
yapısı çok hoşuma gitti. Oturumun farklı 
noktalarında sorularımızı iletebildik ve 
diğer katılımcılar ile etkileşim kurabildik. 
Bir kişinin sorusu veya yorumu diğer 
herkesin katkı sağlamasına olanak tanıdı 
ve geri bildirim için çok destekleyici bir 
ortam oldu. 

Bence GEAPS için bu etkinliği geliştirip 
daha fazla sanal etkinlik görüşmeleri 
yapmaya yönelik çok fazla fırsat var. 
Teknolojiden daha fazla yararlanarak 
gerçekten de etkileşimi arttırabiliriz.” 
şeklinde konuştu.

GEAPS Yönetici Müdürü Steve Records, 
çevrim içi konferansın GEAPS’in tahıl 
endüstrisi alanında bilgi birikimini 
tarım profesyonellerinden oluşan bir 
ağ aracılığıyla ilerletme hedefini yerine 
getirdiğine dikkat çekti.

Records, “Katılımcılarımızın üçte 
ikisi GEAPS üyelerinden oluşuyordu. 
Oluşturduğumuz ağın bu sanal platformda 
bir araya gelip becerilerini beraber 
geliştirdiğini görmek harikaydı.

Yapılan sohbetler ve aldığımız olumlu 
enerji, adeta büyük ölçekli GEAPS 
toplantılarındaki gibiydi. Endüstrinin 
sanal ortamda bağlantı kurmasına yönelik 
planlar yapmaya devam edeceğiz ve bu 
yaz bizzat katılım temelli konferansımıza 
ev sahipliği yapacak olmaktan da 
büyük heyecan duyuyoruz.” yorumunda 
bulundu.

2021 GEAPS Exchange’in 6-9 
Ağustos tarihleri arasında Columbus, 
Ohio’da yer alan Greater Columbus 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmesi 
planlanıyor.

ENDÜSTRİ ETKİNLİKLERİ
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¡Estamos listos para recibirte!

We engineer, manufacture, build and manage your complete project in the cereal processing industry.

www.ottevanger.com

WE ARE
OTTEVANGER
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Air products
Kaeser Kompressoren
+49 9561 6400
www.kaeser.com

Amino acids
Evonik Nutrition & Care GmbH 
+49 618 1596785
www.evonik.com/animal-nutrition

Bagging systems
FAWEMA 
+49 2263 716-0
www.fawema.com

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Bakery improvers
ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr

Mühlenchemie GmbH & Co KG
+49 4102 202 001
www.muehlenchemie.com

Bearings
NACHI EUROPE GmbH
+90 216 688 4457
www.nachi.com

Bulk storage
Bentall Rowlands
+44 1724 282828
www.bentallrowlands.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

Silo Construction & Engineering
+32 51723128
www.sce.be

Silos Cordoba
+34 957 325 165
www.siloscordoba.com

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 

TSC Silos
+31 543 473979
www.tsc-silos.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Cereal and pulse conditioning
Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Colour sorters
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Cimbria Srl 
+39 0542 361423 
www.cimbria.com

Satake
+81 82 420 8560
www.satake-group.com

Computer software
Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Coolers & driers
Consergra s.l
+34 938 772207
www.consergra.com

FrigorTec GmbH
+49 7520 91482-0
www.frigortec.com

Geelen Counterflow
+31 475 592315
www.geelencounterflow.com

Grain technik
+91 114608 9500 
https://graintechnik.com

FAMSUN
+86 85828888
www.famsungroup.com

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 

Wenger Manufacturing
+1 785-284-2133
www.wenger.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Dosing
Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Elevator buckets
4B Braime
+44 113 246 1800
www.go4b.com

Maxi-Lift Inc
+1 972 735 8855
www.maxilift.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Elevator & conveyor components
4B Braime
+44 113 246 1800
www.go4b.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

Maxi-Lift Inc
+1 972 735 8855
www.maxilift.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Enzymes
ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr

Mühlenchemie GmbH & Co KG
+49 4102 202 001
www.muehlenchemie.com

PLP
+39 05 23 89 16 29
www.plp-systems.com

Extruders
Almex
+31 575 572666
www.almex.nl

Andritz
+45 72 160300
www.andritz.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Extru-Tech Inc.
+1 785 284 2153
www.extru-techinc.com

Manzoni
+55 19 3765 9331
www.manzoni.com.br

Wenger Manufacturing
+1 785-284-2133
www.wenger.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Feed nutrition
Adisseo 
+ 33 1 46 74 70 00 
www.adisseo.com

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

To be included into the Market Place, please contact Tuti Tan at tutit@perendale.co.uk
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Evonik Nutrition & Care GmbH 
+49 618 1596785
www.evonik.com/animal-nutrition

PHIBRO
+1 201 329 7300
www.pahc.com

Feed milling
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

FAMSUN
+86 85828888
www.famsungroup.com

Milltech
Tel: +90 332 502 13 00
www.milltech.com.tr
Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

PLP
+39 05 23 89 16 29
www.plp-systems.com

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com
Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com
Viteral
+90 332 2390 141
www.viteral.com.tr
Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Feed Mill Automation
Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Flour Improvers
Mühlenchemie GmbH & Co KG
+49 4102 202 001
www.muehlenchemie.com

Grain handling systems
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Cimbria A/S
+45 96 17 90 00
www.cimbria.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

Sukup Europe
+45 75685311
 www.sukup-eu.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Hammermills
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

Aybakar AS
+90 312 398 0247
www.aybakar.com.tr

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Viteral
+90 332 2390 141
www.viteral.com.tr

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Laboratory equipment
 Bastak
+90 312 395 67 87
www.bastak.com.tr

ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr

Perten Instruments 
+46 8 505 80 900
www.perten.com

Tekpro
+44 1692 403403 
www.tekpro.com

Loading/un-loading equipment
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

Neuero Industrietechnik
+49 5422 95030
www.neuero.de

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Vigan Engineering
+32 67 89 50 41
www.vigan.com

Mill design & installation
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

ASG Group (Degirmen Makine)
+90 342 357 01 50 
www.degirmen.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Genç Degirmen
+90 444 0894
www.gencdegirmen.com.tr

Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com

IMAS - Milleral
+90 332 2390141
www.milleral.com

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Sangati Berga
+55 11 2663 9990
www.sangatiberga.com.br

Satake
+81 82 420 8560
www.satake-group.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Silo Construction & Engineering
+32 51723128
www.sce.be

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Zaccaria
+55 19 3404 5700
www.zaccaria.com.br

Moisture measurement
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Hydronix
+44 1483 468900
www.hydronix.com

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Mycotoxin management
Adisseo 
+ 33 1 46 74 70 00 
www.adisseo.com

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

Packaging
Aybakar AS
+90 312 398 0247
www.aybakar.com.tr

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl
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FAWEMA
+49 22 63 716 0
www.fawema.com

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Palletisers
Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Pellet press
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Pelleting Technology 
Netherlands (PTN)
 +3 73 54 984 72
www.ptn.nl

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Viteral
+90 332 239 01 41
http://viteral.com.tr

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Plant
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Process control
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Rolls

Fundiciones Balaguer, S.A.
+34 965564075
www.balaguer-rolls.com

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

Roller mills
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

ASG Group (Degirmen Makine)
+90 342 357 01 50 
www.degirmen.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Genç Degirmen
+90 444 0894
www.gencdegirmen.com.tr

IMAS - Milleral
+90 332 2390141
www.milleral.com

Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com

Milltech
Tel: +90 332 502 13 00
www.milltech.com.tr

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Pelleting Technology 
Netherlands (PTN)
 +3 73 54 984 72
www.ptn.nl

Pingle
+86 311 88268111
www.plflourmill.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Roll fluting

Fundiciones Balaguer, S.A.
+34 965564075
www.balaguer-rolls.com

Reclaim system

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Scalling

NorthWind
+1 785 284 0080
www.northwindts.com

Sifters

ASG Group (Degirmen Makine)
+90 342 357 01 50 
www.degirmen.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

Filip GmbH
+49 5241 29330
www.filip-gmbh.com

Gazel
+90 364 2549630
www.gazelmakina.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Silos

Behlen Grain Systems
+1 900 553 5520
www.behlengrainsystems.com

A/S Cimbria 
+45 9617 9000
www.cimbria.com

CSI
+90 322 428 3350
www.cukurovasilo.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

MYSILO
+90 382 266 2245
www.mysilo.com

Obial
+90 382 2662120
www.obial.com.tr

Silo Construction & Engineering
+32 51723128
www.sce.be

Silos Cordoba
+34 957 325 165
www.siloscordoba.com

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 
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Symaga
+34 91 726 43 04
www.symaga.com

Top Silo Constructions (TSC)
+31 543 473 979
www.tsc-silos.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Temperature monitoring
Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Training

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

IAOM
+1 913 338 3377
www.iaom.info

IFF
+495307 92220
www.iff-braunschweig.de

Kansas State University
+1 785 532 6161
www.grains.k-state.edu

nabim
+44 2074 932521
www.nabim.org.uk

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Vibrators
Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Weighing equipment 

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

PLP
+39 05 23 89 16 29
www.plp-systems.com

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Yeast products
Leiber GmbH
+49 5461 93030
www.leibergmbh.de

29TH PRINT EDITION
COMING SOON!

UPDATE: With an alarming number of trade shows continuing to announce their 
postponement, the effects of Covid-19 look set to stay with us well into 2021.

With this in mind, it is now more vital than ever for you to use alternative channels to stay in 
touch with your existing and potential customer base.

With close to 30 years of forging connections and with a global reach of more than 50,000 
readers, the International Milling & Grain Directory (IMD) is your high-visibility, high-prestige 
partner that will help your products or services to reach the right people.

The soon to be released IMD 29 is set to feature a fascinating blend of engaging articles 
drawn from our sister publication Milling and Grain magazine, that includes interviews from 
leading industry figures and reports from visits to flour mills, feed mills and companies that 
specialise in grain storage and handling.

With the variety and quality of the articles featured truly bringing the real world expertise 
and experience from each of the different areas of milling to life, your product or service 
will brought to the attention of the IMD’s vast and enthusiastic readership.

For all enquiries, please do not hesitate to contact the team, who are always happy to help 
with any questions.

The International Milling Directory is free to join if you are a supplier company.

List your company, products and services today! 

If you would like to order a print copy of the Directory, please visit our website at: 

internationalmilling.com

PERENDALE PUBLISHER'S INTERNATIONAL MILLING DIRECTORY 29 WILL BE SOON 
AVAILABLE IN PRINT AND ONLINE. 
With close to 30 years of publication behind it, the International Milling & Grain 
Directory (better known as the IMD) is a high-visibility, high-prestige directory for your 
company to appear in if you are selling products or services to millers. 
The IMD enjoys a global reach of more than 50,000 readers. 
New for IMD 29 you will find fascinating articles drawn from our sister publication, 
Milling and Grain. These articles provide real world examples from each different 
milling specialty, including interviews with leading industry figures, case studies based 
on visits to flour mills, feed mills and grain storage and handling manufacturers around 
the world. 

Contact the team:
Tuti Tan 
tutit@internationalmilling.com
Mehmet Ugur Gürkaynak 
mehmetg@perendale.com
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AURORA
PLANSIFTER

Exceptional Hygiene Efficiency

AURORA Plansifter is designed to comply 
with highest sanitation standards. Stainless 
steel food-grade contact surfaces, 
smoothened corners, high-quality fittings, 
and insulation, which guarantee the best 
possible sanitation with efficiency.

AURORA is also available with plastic sieve 
boxes.
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Market Place nedir?
Market Place, Milling and Grain dergisi ile kardeş yayınlarımız olan 
Uluslararası Değirmencilik Rehberi ve The Global Miller arasında bir 
işbirliği. 

Market Place, basılı ve dijital ortamları bir araya getirmeyi, daha 
fazla ilgi çekici içerik sunmayı ve görmek istediğiniz içeriklere 
doğrudan bağlantılar sağlamayı hedefliyor.

Derginin bu sayısı içerisinde bu üç yayının her birinden çeşitli 
içeriklere bağlanan QR kodları ve myMAG bağlantıları göreceksiniz.

P Advertised products in this issue PROFILE

99 4B Braime Elevator Components Ltd myMAG.info/e/418

118 Alapala Makina Gida San. ve Tic. A.S. myMAG.info/e/568

105 Altinbilik myMAG.info/e/571

28 Anderson myMAG.info/e/5799

107 Andritz (Denmark) myMAG.info/e/100

53 Aybakar Dis Ticaret A.S myMAG.info/e/356

85, 87, 89 Bastak Gida Makine Medikal myMAG.info/e/102

102 Behlen Mfg Co myMAG.info/e/104

45 Biomin Holding GmbH (Austria) myMAG.info/e/256

86 Brock Grain Systems myMAG.info/e/261

124 Buhler (Switzerland) myMAG.info/e/90

80 Cimbria (Denmark) myMAG.info/e/592

69 COFCOET (Xi'an) International Engineering 
Co., Ltd myMAG.info/e/183

31 Consergra myMAG.info/e/197

79 CSI myMAG.info/e/112

37 Degirmencioglu Makina San. Tic. Ltd. Sti myMAG.info/e/621

111 Dinnissen myMAG.info/e/316

44 Erkaya Laboratory Instruments Co myMAG.info/e/173

35 Evonik Degussa (Germany) myMAG.info/e/113

27, 123 FAMSUN myMAG.info/e/121

34 FILIP GmbH myMAG.info/e/114

26 FrigorTec myMAG.info/e/7288

11 Fundiciones Balaguer myMAG.info/e/305

94 Gazel Degirmen Makinalari San. TIC. LTD. STI. myMAG.info/e/182

61 Genc Degirmen myMAG.info/e/606

40 Guttridge myMAG.info/e/853

76 Hamlet Protein A/S myMAG.info/e/1012

17 Henry Simon myMAG.info/e/608

64 Hydronix myMAG.info/e/3322

41 Imas myMAG.info/e/119

3 Jiangsu ZhengChang Cereal Oil and Feed 
Machinery Co.,Ltd myMAG.info/e/189

66 Koyuncu Sanayi Fircalari Tekstil Plastik San.
Tic.Ltd.Sti. myMAG.info/e/932

38 Lambton Conveyor Ltd myMAG.info/e/123

73 Nabim myMAG.info/e/306

myMAG

56 Neuero Industrietechnik (Germany) myMAG.info/e/627

22 Obial /ALTUNTAS HAVALANDIRMA TURIZM SAN 
TIC A.S. myMAG.info/e/128

82 Ocrim myMAG.info/e/129

21 PTN myMAG.info/e/639

25 Ottevanger Milling Engineers myMAG.info/e/633

42 Almex myMAG.info/e/570

75 Ozpolat Makina Gida San. ve Tic. A.S. myMAG.info/e/635

109 Parantez Group

32 Pavan Group myMAG.info/e/267

6 Pingle Group - Hebei Pingle Flour Machinery 
Group Co. Ltd. myMAG.info/e/258

54 PLP Liquid Systems srl myMAG.info/e/140

95 Port Tarragona myMAG.info/e/712

67 Romer Labs Division Holding GmbH

2 Satake (Japan) myMAG.info/e/304

77 SCE myMAG.info/e/263

93 Selis Makina Endustri VE TICARET LTD. STI. myMAG.info/e/148

97 Shandong Jintai Rolls Co.,Ltd myMAG.info/e/8511

48 Silos Cordoba myMAG.info/e/151

71 Stern-Wywiol Gruppe myMAG.info/e/623

4 Sukup Manufacturing myMAG.info/e/156

58 Symaga (Spain) myMAG.info/e/153

9 Tapco myMAG.info/e/159

19, 23 TekPro myMAG.info/e/309

100 The Essmueller myMAG.info/e/161

52 FAWEMA myMAG.info/e/603

29 ThermoNox GmbH myMAG.info/e/1032

101 Van Aarsen International B.V. myMAG.info/e/162

72 VAV Conveyor Components & Solutions myMAG.info/e/10422

16 Vibrafloor myMAG.info/e/664

5 Vigan Engineering myMAG.info/e/166

13 Wenger (US) myMAG.info/e/168

29 Yemmak myMAG.info/e/170

20 Yemtar myMAG.info/e/8488

18 Yenar Döküm A.S. myMAG.info/e/171

60 Zaccaria myMAG.info/e/671

43 Zhengzhou Golden Grain Equipment Engineering 
Co., Ltd myMAG.info/e/1031

mymag.info/e/37

BU SAYIDA TANITILAN ÜRÜN VE HİZMETLER

MAG TV
MAG TV, Milling and Grain dergisinin 
video kanalı. Bu kanalda yeni 
ürünler hakkında içerikler, endüstri 
profesyonelleri ile röportajlar, 
endüstri etkinlikleri hakkında içerik ve 
daha fazlası bulunuyor

myMAG links
myMAG bağlantıları, tarayıcıya 
girdiğinizde sizi doğrudan içeriğe 
aktaracak kısaltılmış hiper bağlantılar
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Hoş geldiniz Mildred ve Ron Cookson. Mildred, 
Birleşik Krallık’ta Değirmen Arşiv Vakfı’nın kuruluşuna 
sizin öncü olduğunuzu öğrendim. Bize biraz bundan 
bahsedebilir misiniz?
Mildred: 2001 yılında, elimdeki birçok yıl öncesine dayanan 
değirmencilik materyalleri ile ilgili koleksiyonlara ev sahipliği 
yapabilecek bir arşivin bulunmadığı konusunda endişeliydim. 
Bununla ilgili olarak başkalarıyla da görüştük ve Birleşik 
Krallık’ta tarihi değirmencilik dokümanları ve ögelerine 
düzgün şekilde ev sahipliği yapabilecek bir yer olmadığını 
fark ettik. 2002 yılında Değirmen Arşiv Vakfı’nı kurma 
kararını aldık. Reading’te Wallington House’a taşınmadan 
önce başladık. Birçok ülkeye geleneksel bir değirmenci 
olarak gerçekleştirdiğim seyahatlerde silindirli değirmenler 
gördüm ve birçok şeyin geliştiğini ama bu geçiş aşamasının 
kaydedilmesi için hiçbir şey yapılmadığını fark ettim. Bugün 
Birleşik Krallık’ta yaptığımız şey, yani değirmencilik teknolojisi 
ve değirmencilik endüstrisindeki kişiler hakkında bilgi toplama 
işi, dünyanın hiçbir yerinde yapılmadı. Muhteşem bir süreç 
oldu. Şu anda 400’ün üzerinde koleksiyonumuz ve dört 
milyonun üzerinde fotoğraf ve diğer ögemiz bulunuyor.

Ron, Mildred’in değirmenciliğin evrimi hakkındaki 
vizyonu bakımından Değirmen Arşiv Vakfı’nın 
uluslararası düzeydeki durumu ne kadar önemli?
Ron: Uluslararası düzeyde ne kadar dikkat çektiğimizi görmek 
çok etkileyici. Aile içinde bir sorundan yola çıkıp konunun 
aslında ulusal bir konu olduğunu gördüğümüzde, arşivi 
bulunmayan birçok uluslararası materyalin olduğunu fark 
ettik. Birçok kişi, değirmencilik tarihinin 1900’lü yıllarda yel ve 
su değirmenleri ile sona erdiğini düşünüyor gibi. Burada iki 
temel sorun var; bunların birisi çağdaş yaşam ile bağlantı. 
Tarih, 200 ya da 2000 yıl önce ne olduğu ile değil günümüz ile 
ilgili. Diğer sorun ise değirmenciliğin yalnızca İngiltere kökenli 
olmaması. Biz İngiltere temelliyiz ve ortalama bir yıl içerisinde 
150 farklı ülkeden 200.000’i aşkın yeni ziyaretçi çeken bir 
sitemiz var. Arşiv, değirmenciliğin uluslararası gelişimini 
kaydetmeye büyük ilgi duyuyor. 

Peki Arşiv için kayıtlı tarih bakımından birey ne kadar 
önem taşıyor?
Ron: Bu kadar başarılı olmamıza yardımcı olan şeylerden 
biri insanların hikayelerini paylaşmamız. Tüm bu hikayeler 
ile değirmencilik alanında yer alan kişilere, onların yaşadığı 
sorunlara, bunları nasıl aştıklarına ve ne gibi bir etkiye sahip 
olduklarına dikkat çekebiliyoruz.
Değirmencilik Onur Salonu’na aşinayız ve biz de “Gizli 
Kahramanlar” adını verdiğimiz bir bölüm ile bireylere dikkat 
çekmek için kendi çalışmalarımızı yürütüyoruz. Arka planda 
kalmış, unutulmuş, ama değirmenciliğe büyük katkılar yapmış 
olan kişiler hakkında hikayeler arıyoruz.

Böyle bir kişiye bir örnek verebilir misiniz?
Ron: Geçenlerde elime harika bir kitap geçti. E. Cora Hind’in 
“Seeing for Yourself” adlı kitabı. Kendisi Kanada’dan. 1861’de 
doğmuş ve 1944 veya 1945 yılında ölmüş. O dönemde 
Kanada’da yaşayan bir kadın olarak tüm yetki ve itibar 
erkeklerde olsa da kendisi dünya çapında tahılların verimi 
konusunda bir otorite halini almış. Kendisi, 10 yıllık bir dönem 
içinde, İkinci Dünya Savaşı’ndan önce, Kanada’da tahıl 
verimi konusunda ulusal otorite olmuş. Ölümünün ardından 
Winnipeg Tahıl Paylaşım etkinliğinde onuruna iki dakikalık 
saygı duruşu yapıldı. Bu kadının tek başına bu kadar çok şey 
gerçekleştirebilmiş olması çok etkileyici. Yalnızca bu hikayeyi 
paylaşmak bile daha önce hiç düşünmemiş olabileceğiniz bir 
konuya eğilmenizi sağlıyor.

Peki Değirmencilik Onur Salonu’ndan bahsedelim. Bu 
fikri dergimiz sundu (ilk öneren kişi ofisimizde çalışan 
arkadaşım James Taylor idi) ve Mühlenchemie’nin 
desteği ile fiziksel Salonu kurdu. Geçtiğimiz yılki 
ilk etkinliğimizin ardından bu yılki etkinlik için 
Dünya Un Günü olan 20 Mart tarihinde ikinci bir 
sunum gerçekleştiriyoruz. Değirmen Arşiv Vakfı, 
Değirmencilik Onur Salonu’na alınan kişilerin kaydını 
da tutmakla ilgilenir mi?
Mildred: Büyük mutluluk duyarız. Halihazırda Rex Wails 
Koleksiyonu’na ev sahipliği yapan Milling and Grain 
salonumuz bulunuyor.
Ron: Benzer şeyler yapıyoruz; değirmenciliğe katkıda bulunan 
ve dünyaya besin sağlayan kişilerin değerini vurguluyor 
ve bu alandaki bir dizi sorunu ele alıyoruz. Böylece, belirli 
kişilere hala hayattayken teşekkür etme fırsatımız oluyor. 
Bize sağladığınız her şeyin kaydını tutup bunları gelecek 
nesiller için saklamaktan mutluluk duyarız. Bunu bu yıl veya 
önümüzdeki yıl için değil sonraki nesiller için yapıyoruz. Şu an 
kaydını tuttuğumuz hikayeler, 2080 yılı ve sonrası için önemli 
olabilir. 

Birleşik Krallık’ın dışındaki endüstri ve kişiler, 
Birleşik Krallık Değirmencilik Arşivi için önemli mi? 
Onlardan Arşivinize sunmaları için koleksiyonlarını 
göndermelerini istememiz iyi olur mu?
Ron: Kesinlikle. Hatta aldığımız ilk koleksiyonlardan 
biri, Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiş olan ve orada 
değirmenci olarak iş bulamayan, çalışmalarıyla ilgilenip 
ilgilenmediğimizi öğrenmek isteyen bir kişidendi. 15 yıl kadar 
önceydi. Elbette çalışmaları Amerika’daki değirmenler 
ile ilgiliydi, ama dijital ortamda hepimiz birbirimize bağlı 
olduğumuzdan bunları sunmamız kolay oldu. Tüm kayıtları 
düzgün şekilde saklıyoruz, ama kopyalarını oluşturup 
dijital ortamda sunabiliyoruz. Yatırımımız, bu materyalleri 

röportaj Ron ve Mildred Cookson

Ron ve Mildred, İngiltere’nin kuzeybatısında “Windmill Land” olarak bilinen bir bölgeden geliyor. 
1968 yılında Londra’nın batısında Reading’e taşındıklarında Mildred’in High Wycombe’nin 
yakınında Lacey Green’de en yakın yel değirmenini bulup yıkılmak üzere olan bir harabeyi 
kurtarmak için aktif rol oynamasına şaşılmasa gerek. 
Geride bıraktıkları mahallelerinde, Mapledurham’da Thames kıyısındaki orta çağdan kalma su 
değirmeni kısa zaman önce onarılmıştı. Mildred değirmeni 30 yıl boyunca tek başına çalıştırarak 
kısa zamanda İngiltere’nin tek su değirmencisi haline geldi. Kendisi aynı zamanda Değirmen 
Bölümlerinin başkanı ve son on yıldır mütevelli heyet üyesi olarak Antik Binaları Koruma 
Derneği’nde önemli bir konuma yükseldi.
2001 yılında değirmencilik tarihi ile ilgili resim ve belgelerin saklanacağı bir uzmanlık arşivine 
gerek duyduklarını kararlaştırdılar. Kısa zaman önce eczacılık endüstrisinden emekli olmuş olan 
Ron, bunu bağımsız bir bağış projesi olarak üstlendi. İlk olarak yalnızca Mildred’in koleksiyonuna 
sahip olan Vakfın şu an 270 milyon koleksiyondan dört milyon ögesi bulunuyor. Ron, 2010 yılında 
Kraliçe’den MBE unvanını aldı. Ancak, en çok gurur duydukları anlar, Arşiv’in 2016 yılında Ulusal 
Akreditasyon kazanması ve kısa zaman önce Gönüllü Hizmetler için Kraliçe’den aldığı ödül.
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olabildiğince fazla kişiye ulaştırabilmek için dijital ortama 
odaklanıyor.
Mildred: Rex Wails koleksiyonunda da aynı şey oldu. Kendisi çok 
seyahat eden biriydi. Finlandiya’da yüzlerce fotoğraf çekmişti ve 
Finlandiya Hükümeti fotoğrafları görünce çok memnun kalmıştı. 
Sürekli olarak dünyanın her yerinden kişilerin birbiri ile etkileşim 
kurmasını sağlıyoruz.

Son olarak, kayıtlı bir vakıf kuruluşusunuz. Birleşik 
Krallık’ta tanınan ve yetkili bir arşiv konumundasınız 
ve Birleşik Krallık’ın dışından destek arıyorsunuz. Doğru 
anlatabildim mi?
Ron: Şu anda uluslararası destek arıyoruz. Örneğin, mütevelli 
heyet üyelerimizden biri o bölgelerde uzman olduğundan dünya 
çapında Müslüman ülkelerdeki değirmenler bakımından en 
iyi koleksiyonlardan birine sahibiz. Bakış açımız ve ürünlerimiz 
uluslararası ortama yönelik.

Değirmencilik Onur Salonu’na yönelik olarak Değirmen 
Arşiv Vakfı’nın desteğini organize ettiğiniz için çok 
teşekkür ederiz.
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KİŞİLER ENDÜSTRİNİN YÜZLERİ
Hamlet Protein, Benelüks Alan Yöneticisini atadı 

Genç hayvan besinlerine yönelik soya proteini ürünleri alanında küresel bir lider 
olan Hamlet Protein, ticari ekibini güçlendirmeye devam ediyor.

Kurt Desmet’in Benelüks Alan Satış Yöneticisi olarak atanması ile şirket yerel 
kaynaklara yatırım yaparak müşteri odaklı ilkesini bir kez daha vurguladı.

EMEA Bölge Yöneticisi Jan Kamphof, “Hedefimiz, Benelüks’teki üreticiler ve ihracatçılar 
için genç hayvan besinlerine yönelik stratejik bir ortak olmak.” diye konuştu.

Desmet, kariyeri boyunca çeşitli çok uluslu şirket içinde yavru domuz, yavru kuş ve dana 
alanında deneyim kazandı. Kendisi, “Hamlet Protein’e katılarak iddialı büyüme planlarını 
desteklemek için büyük heyecan duyuyorum. 

Genç hayvanlara yönelik besinler, hayvanın yaşam döngüsü boyunca performansı 
desteklemek için çok önemli ve Hamlet Protein’in ürünlerinin de fark yaratmak bakımından 
kanıtlanmış bir geçmişi bulunuyor.” diye konuştu.

Satake (Tayland), Koji Yamamoto’yu 
Şirket Başkanlığına atadı

Satake (Tayland), kısa zaman önce Koji Yamamoto’yu Şirket Başkanlığına atadı. 
Kendisi, Satake grubunun ana imalat tesislerinden birini yönetecek. 

Yamamoto, Japonya’nın Hiroşima eyaletinde doğup büyüdü ve Hiroşima 
Üniversitesi Endüstriyel Kimya bölümünde Master’ını tamamladı. Kendisi, 

Satake’deki kariyerine 1992 yılında bşladı ve pirinç değirmeni mühendisliğinde 22 yıl çalıştı. 
Ayrıca, pirinç değirmenciliği uzmanı olarak Birleşik Krallık’ta iki, Tayland’da ise yedi yıl 

geçirdi. 2017 yılından bu yana, kurumsal merkezde Uluslararası Yönetim Ofisinin Başkanı 
olarak Satake’nin yurtdışı grup şirketlerine destek veriyor. 

Yamamoto, “Satake’nin ürünlerinde kalite en öncelikli özellik. Benim hedefim, 
ekipmanlarımızın müşterilerin beklentilerini aşan standartta devam etmesini sağlayarak imalat 
süreçlerinde verim elde etmek.” diye konuştu.

Satake Europe Ltd., Kaoru Kawate’yi 
Yönetici Müdür olarak atadı

Kısa bir süre önce Satake Europe’un Yönetici Müdürü olarak atanan Kaoru Kawate, 
şirketin Avrupa’nın tümü, Orta Doğu, Afrika ve Rusya’yı içeren çalışmalarına 
öncülük edecek.  

Kaoru, Japonya’nın Hiroşima eyaletinde büyüdü ve ABD’de Evansville 
Üniversitesi’nin İşletme Yönetimi bölümünden mezun oldu.  Kaoru, 1996 yılında Satake’ye 
katıldığından bu yana uluslararası işletme ve kurumsal yönetim alanlarında yaklaşık 25 yıllık 
deneyim elde etti.

 Kaoru, “Deneyimli ekibim, müşteri odaklı hizmetler ve Satake’nin kaliteli ürünleri ile, 
eşsiz gıda işleme teknolojimiz sayesinde etki oluşturabileceğimiz bölgelerdeki satış ağlarını 
geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

ABD Buğday Ortaklıkları, Güney Asya pazarlama 
ekibine getirilen değişiklikleri duyurdu 

ABD Buğday Ortaklıkları (USW), Güney Asya Bölge Başkan Yardımcısı Matt 
Weimar, ihracat piyasası geliştirme kurumunda 34 yıllık görevinin ardından 31 
Ağustos 2021 tarihinde emekli olmayı planlıyor. 

Filipinler ve Kore için şu anki Bölge Başkan Yardımcısı Joe Sowers, Weimar’ın 
konumunu devralacak ve Manila, Filipinler’den USW’nun Singapur’daki Güney Asya 
bölgesel ofisine taşınacak.

USW Başkanı Vince Peterson, “Çin ve Güney Asya’da ABD buğday ihracatına yönelik 
talebi arttıran Matt Weimar’a çalışmaları için ne kadar teşekkür etsek azdır.” diye konuştu. 
Sözlerine devam eden Peterson, “Kendisi, Çin’deki değirmencilik ve fırıncılık endüstrileri 
ile güvene ve iyi niyete dayalı ilişkiler kurdu ve bundan geleceğin buğday üreticileri de 
faydalanacak. 

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca bu deneyimini ekibimizin ABD buğdayını Güney Asya 
çapında yüzlerce buğday temelli gıda için tercih edilen bir kaynak haline getirmesine 
yardımcı olmak üzere kullandı.” yorumunda bulundu.
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Innovations for a better world.

Creating 
the future of 

milling.
What the future of milling will look like is up 
to you and us. One thing is clear: Shaping a 
sustainable future requires efficient solutions. 
This starts with the construction and 
operation of a mill with less. And goes on with 
producing more with the same. Just as we do 
with our solutions and numerous pioneering 
digital services.

Got a question? Let’s talk about it. 
milling@buhlergroup.com
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