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editör
Şubat sayısında neler var?

Değerli Okurlar,

2017 yılının ikinci sayısıyla karşınızdayız. 
Değirmenci Dergisi’nin tamamen yenilendi-
ği 2. sayımızda kapak dosyası olarak “Ma-
kine ve Mekanik Bakım” konusunu işledik. 
Değirmencilik sektöründe kullanılan maki-
neler, ara vermeden 7 gün 24 saat sürekli 
çalıştığı için kaliteli ve güvenilir makinelerin 
seçilmesi son derece önemli. Uygun maki-
ne seçimiyle birlikte makinelerin periyodik 
bakımları, dezenfektasyonu ve yedek parça 
temini değirmen fabrikalarında makinelerin 
tam kapasite çalışması açısından olmazsa 
olmaz zorunlulukların başında yer alıyor. 
Böyle önemli bir konuda, Alapala Maki-

na’dan Bora Gökdeniz, Özenir Group’tan 
Bahrem Odabaşı ve Acar Değirmen’den 
Emin Yer konuyla ilgili hazırladıkları ma-
kalelerle deneyimlerini, görüşlerini sizlerle 
paylaştılar. 

Şubat ayında Aybakar Dış Ticaret Yöne-
tim Kurulu Üyesi Sinan Aybakar ve Erişler 
Gıda Perakende Grubu Genel Müdürü Ab-
dullah Eriş ile gerçekleştirdiğimiz röportaj-
ların ilginizi çekeceğini düşünüyorum.  

Bunların yanı sıra, Kanada’yı incelediğimiz 
“Ülke Profili” dosyamızı, “Dünya Pirinç Pa-
zarı” başlıklı araştırma dosyamızı da Değir-
menci Dergisi’nin içeriğinde bulabilirsiniz. 

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle… 
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başyazı

Garip geçekliğimiz

Değerli dostlar,

Değirmenci Dergisi’nin bir sayısıyla daha yine sizler-

le birlikteyiz. Bu sayıda ne yazacağımı düşünürken, 

sektörden bir dostumun benimle paylaştığı bir fıkra 

geldi aklıma. Bu fıkra Türkler için yapılmış, ilginç ve 

biraz da gerçekçi bir tespiti içeriyor. Bunu sizinle pay-

laşmak istedim.

 “Adamın biri cehennemi geziyormuş. Cehennemde 

her milletin ayrı ayrı kuyuları varmış. Her kuyunun ba-

şında da zebaniler duruyormuş. 

Kuyulardaki insanlar canla başla çıkmak için uğraşı-

yor birbirlerine destek veriyormuş. Tam biri çıkacak-

ken zebaniler görevini yapıyor adamın kafasına vurup 

onu tekrar aşağı atıyorlarmış. Ama insanlarım müca-

delesi bitmiyor, yeniden, yeniden deniyorlarmış. 

Adam her kuyunun başında bu manzarayı görerek 

gezerken bir de ne görsün başında zebanileri olma-

yan bir kuyu….

Hemen merakla sormuş;

-Neden bu kuyunun başında kimse yok?

Yanındaki zebani şu cevabı vermiş;

-Bu kuyu Türklerin kuyusu. Burada zebaniye gerek yok 

çünkü onlar içlerinden biri çıkacak olduğunda onu tutup 

aşağı çekerler. Bu yüzden buraya zebani koymuyoruz.”

Malum, biz millet olarak bizi sevenleri ve destekle-

yenleri severiz. Ancak kendi içimizde, yoğun bir ça-

tışma ve çekişme içindeyiz. O kadar ki sürekli birbiri-

mizi aşağı çekmede üstümüze yok. Bu yüzden de en 

başarılı olduğumuz işler, en başarılı firmalarımız bile, 

bir sonra hızla gerilemeye başlıyor.

Oysa, tam tersi mümkün. Yani omuz verip bir kişiyi 

kuyudan yukarı çıkarabiliriz. Ve bu kesinlikle bizim ya-

rarımıza olacaktır çünkü kuyudan çıkardığımız o kişi, 

bizim kurtuluşumuzun da anahtarıdır.

Değirmencilik sektörü de Türkiye’nin uluslararası 

alanda başarı kazanmış önemli sektörlerinden biri. Bu 

sektörün başarısını sürdürmesi ve büyümeye devam 

etmesi, sektör mensuplarının uluslararası arenada 

birbirini desteklemesine ve korumasına bağlı. Türkiye 

değirmencilik endüstrisi içinde yaşanacak bir çöküş, 

bütün sektörün ilerleyişini sekteye uğratacaktır.   

Elbette ticari bir piyasada rekabet her zaman olacak-

tır ancak ortak payda söz konusu olduğunda rekabet 

ikinci planda kalabilmelidir. 

Sektörümüzün ortak payda da buluşabilmesi ve ge-

rektiğinde birbirine omuz verebilmesi dileğiyle…

Saygılarımla…

Zübeyde KAVRAZ
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Vitamin ve mineral eksikliğine bağlı aneminin en bili-
nen nedeni demir eksikliğidir fakat anemi aynı zamanda 
folik asit, riboflavin, çinko ve B12 vitamini eksikliğinden 
de kaynaklanabiliyor. Bu yazımda, buğday ununun bu 
gıdalarla güçlendirilmesinin beslenmeye bağlı anemi ris-
kini azalttığını paylaşacağım. 

Evinizden en az iki saat diliminden daha uzak olan bir 
yere seyahat ettiğiniz zaman, jet-lag yaşarsınız. Gün için-
de uyanık kalmak imkânsız hale gelir ve merdiven çıkmak 
gibi en sıradan işler bile yorucu olabilir.

Anemi de böyle bir his, ama bir istisnayla, jet lag birkaç 
günde geçer. Bunun tersine, iyi bir gece uykusu anemiyi 
iyileştirmeye yetmez. Tıbbi tedavi uygulanmadığı takdir-
de anemi çocukların öğrenme yeteneğini kısıtlar, çalışan-
ların verimliliğini azaltır ve hamile kadınlar için yaşamsal 
tehlike arz eder.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) en son anemi rapo-
runa göre, tüm dünyada 800 milyon kadın ve çocuk ane-
miden muzdarip. Sürekli jet lag hissi yaşayan 800 milyon 
insanı düşünün. Bu rakam, Brezilya, Endonezya, Güney 
Afrika ve ABD’nin toplam nüfusundan daha fazladır.

Vitamin ve mineral eksikliğine bağlı anemi, beslenmeye 
bağlı anemi olarak adlandırılıyor. Demir eksikliği, ane-
minin besinlerle ilgili en bilinen nedeni, fakat anemi aynı 
zamanda folik asit, riboflavin, çinko ve B12 vitamini ek-
sikliğinden de kaynaklanabiliyor.

Gıdaların bu besin maddeleriyle desteklenmesi, beslen-
meye bağlı anemi riskini azaltır. Örneğin; Kosta Rika’da, 
gıdaların güçlendirilmesi sayesinde kadınlarda (yüzde 
18,4’ten yüzde 10,2’ye) ve çocuklarda (yüzde 19,3’ten 
yüzde 4’e) anemi azaldı. ABD’de folik asitle yapılan güç-
lendirme, folik asit eksikliğine bağlı anemiyi neredeyse ta-
mamen ortadan kaldırdı. 12 ülkede yürütülen bir araştır-
maya göre, her yıl unda yapılan güçlendirmeler sayesinde 
hamile olmayan kadınlarda aneminin yaygınlığı yüzde 
2,4 oranında azaldı.
Şu anda, buğday ununu güçlendiren ülkeler, progra-

mın beslenmeye bağlı anemiyi önlemede tam potansiyeli-
ni gerçekleştirmesi için aşağıdaki adımları atabilir:

• Biyolojik olarak kullanılabilir türde demirin WHO’nun 
önerdiği seviyelerde kullanıldığında dikkat edin,

• Eksikliği anemiye neden olabilecek birden fazla besin 
maddesiyle güçlendirme yapın,

• Un değirmenlerinde dâhili izleme için en iyi uygula-
maların yapıldığından emin olun,

• Buğday değirmenlerinin gıda güvenliği denetimlerin-
de güçlendirmenin izlenmesine de yer verin,

• Un ithal ediliyorsa, gümrük yetkililerini, giriş nokta-
sında ithalatı izleme konusunda eğitin.

Henüz unu güçlendirmeyen ülkeler, süreci planlamaya 
başlamak için ulusal sektörler arası bir komite kurabilir.

Sarah Zimmerman
İletişim Koordinatörü

GIDA GÜÇLENDİRME
İNİSİYATİFİ (FFI)

Jet lag yaşayan 800 
milyon insanı düşünün!

Değerli Değirmenci Dergisi Okurları, 

konuk yazar
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G3 Vancouver’den yeni nesil tahıl terminali 

Bühler, 4-10 Mayıs tarihleri arasında Almanya’da 
düzenlenecek Interpack 2017 Ticaret Fuarı’nda 
gıda değer zinciri üzerine yeni çözümler, sayısız 
inovasyon, otomasyon ve hizmetlerle ziyaretçi-
lere benzersiz bir deneyim sunacak. 

G3 Terminal Vancouver firması, British Columbia’nın Kuzey Vancouver bölgesinde, son tekno-
loji ürünü tahıl ihracat terminalini inşa edeceğini duyurdu. Terminal, 1960’lardan bu yana Van-
couver limanında inşa edilen ilk yeni tahıl terminali olacak.

“Bühler Ağ Kurma Günleri” kapsamında, Bühler, 
4-10 Mayıs tarihleri arasında Almanya’da düzenlene-
cek Interpack 2017 Ticaret Fuarı’nda ziyaretçilere gıda 
değer zinciri üzerine yeni çözümler, sayısız inovasyon, 
otomasyon ve hizmetlerle benzersiz bir deneyim su-
nacak. Bühler Ağ Kurma Günleri temelinde “Gıda 
Hakkında İyi Hissetme” sloganı altında yükselen Sür-
dürülebilirlik temaları, Gıda Güvenliği ve Nesnelerin 
İnterneti fırsatları vurgulanacak.
İşleme ve ambalajlama ekipmanları alanında en bü-

yük ve en önemli ticaret fuarı olan Interpack, 4-10 Mayıs 
tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf kentinde dü-
zenlenecek. Bühler, fuarda bin 700 metrekarelik alanda 
heyecan verici ortamda tüm işlem çözümü çeşitlerini 
tanıtacak. Bir bistro ile Çözüm Alanı’nın da bulunduğu 

bu benzersiz ortamda, Bühler çikolata ürünleri, kakao, 
fıstık, kahve, şekerleme, bisküvi, kurabiye, kraker, tahıl 
gevreği, enerji yiyecekleri, kahvaltılık gevrekler ve atış-
tırmalıkların üretiminde sunduğu ürünleri sergileyecek. 
Bühler işleme çözümlerinde küresel bir liderdir ve tüm 
çikolata ürünlerinin yüzde 60’ı, endüstriyel olarak üre-
tilen makarnaların yüzde 40’ı ve kahvaltılık gevreklerin 
yüzde 35’i Bühler teknolojileriyle üretiliyor.

Bühler Ağ Kurma Günleri’nde, gıda işleme sektö-
rünü güçlü şekilde etkileyen dört ana tema yer alıyor: 
Sürdürülebilirlik, Beslenme, Gıda güvenliği ve Nesne-
lerin İnterneti’nin artan önemi. Etkinlikte öne çıkan-
lar arasında 15 inovasyon, dört tema üzerine uzman 
sunumlar, yan etkinlikler ve Bühler’in ev sahipliği ya-
pacağı özel ağ kurma yemeği bulunuyor.

G3 Global Holdings’e bağlı G3 Terminal Vancouver fir-
ması, British Columbia’nın Kuzey Vancouver bölgesinde, 
son teknoloji ürünü tahıl ihracat terminalini inşa edeceğini 
duyurdu. Terminal, 1960’lardan bu yana Vancouver lima-
nında inşa edilen ilk yeni tahıl terminali olacak. Vancouver 
terminalinin, G3’ün verimlilikte yeni bir standart belirle-
yen kıyıdan kıyıya tahıl taşıma ağı vizyonunun merkezinde 
yer aldığını söyleyen G3 CEO’su Karl Gerrand, “Tahılın 
hareketini batı kıyı üzerinden dönüştürmeyi planlıyoruz. 
Böylece Kanadalı çiftçilere rekabetçi fiyatlandırma ve gü-
venli teslimat fırsatları sunacağız” dedi.

G3’ün Vancouver terminalinde, Kanada’daki tahıl ih-

racat terminallerine özgü olan üç adet 134 vagonlu tren 
taşıma kapasitesine sahip, raylı döngü hattı olacak. 180 
bin tonluk depolama alanının bulunduğu terminalde, ço-
ğunluğu G3 Canada Limited ile yapılan üretim anlaşma-
sı sayesinde temin edilecek olan tahıllar, yağlı tohumlar, 
bakliyatlar ile özel ürünler taşınabilecek. Böylece trenler 
Vancouver’a gidip sürekli hareket halindeyken yük boşal-
tabilecek ve tedarik zinciri verimliliğini artırmada kritik 
önemi olan lokomotiften ayrılmadan, dört asansör içeren 
G3 Canada birincil asansörlerine geri gidebilecek.
İnşaatına Mart 2017’de başlanacak olan terminalin 

2020’de tamamlanması hedefleniyor.

Bühler Ağ Kurma Günleri, 
Interpack 2017’de  



S.

HABER
Şubat 2017

19DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Değirmencilik teknolojilerinin liderlerinden Omas, 
Rusya’nın Samara bölgesinde günde 200 ton kapasiteli 
değirmen inşa etmek 
için Samarskye Mel-
nizy ile bir anlaşma 
imzaladı. Omas ile 
Samarskye Melnizy 
arasında Eylül 2016’da 
imzalanan bu anlaş-
mada, 1998’de Golfet-
to tarafından inşa edi-
len yumuşak buğday 
bölümünün, değir-
mencilik sektörü için 
geliştirilen en son tek-
nolojilerle yenilenmesi 
de yer alıyor. Omas bu ihaleyi, yeni bir değirmencilik 
tesisinde ürünlerinin kullanmasından kaynaklanan 
birçok avantaj sayesinde kazandı. Bu avantajlar şöyle 
sıralanıyor:

• Dünyada öğütme tesislerinde yüzde 70’e kadar 
enerji tasarrufu sağlayan tek silindirli değirmen olan 
Leonardo,

• İnce un üretimi için 300 mm çapındaki düz silin-
dirlerle inceltme bölümünün kurulması,

• Buğdaydaki kül ve bakteri yükünü azaltması sa-
yesinde en yüksek kalitede temizlenmiş un çıkarmayı 
garantileyen Giotto buğday sterilizasyon cihazı,

• Çiylenme noktasını ve böylece işlem suyundan 
gelen yoğuşmayı engellemek için tasarlanan yenilikçi 

Galileo elek,
• Statik çıkarma 

yuvası sayesinde, mü-
kemmel buğday kalib-
rasyonu ve temizliğini 
garantileyen Miche-
langelo saflaştırıcının 
kurulması,

• Omas tarafından 
İtalya’da üretilen tüm 
makineler için ilk ça-
lışma tarihinden itiba-
ren 24 ay garanti.

İHALEDE OMAS TERCİH EDİLDİ
Mevcut bir binada kurulacak tesisin oluşturulması 

için yapılan anlaşmaya göre, tüm proje Omas tarafın-
dan tamamlanacak, ancak yerel bir firma tarafından 
monte edilecek. Mevcut tedarikçi ile ilerletilen iliş-
kilerin sürdürülmesi için, tesisin elektrik panoları ve 
otomasyon yazılımı da yerinde yapılacak. Anlaşmaya 
göre makineler, projenin başlamasından sonra en geç 
6 ay içinde doğrudan Samara’ya nakledilecek. Samar-
skye Melnizy tesisindeki yumuşak buğday bölümünün 
yenilenmesini kapsayan bu proje, ciddi bir rekabet or-
tamında seçilen Omas için büyük bir başarı.

Omas’tan Rusya’ya öğütme tesisi

Omas, Rusya’nın Samara bölgesinde günde 200 ton kapasiteli değirmen inşa etmek için
Samarskye Melnizy ile bir anlaşma imzaladı. 

Türkiye, 230 bin ton buğday ithal ediyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ocak ayında 230 bin ton AB menşeli yüksek kalite buğday 
ithal edileceğini duyurdu. 

Ocak ayında 230 bin ton AB menşeli yüksek kalite 
buğday ithal edileceğini duyuran Toprak Mahsulleri 
Ofisi (TMO) yaptığı açıklamada şunlara yer verdi: “Bi-
lindiği üzere ikili anlaşmalar çerçevesinde AB menşeli 
230 bin ton ekmeklik buğdayın ithalat önceliği Kurulu-
şumuza aittir. Bu kapsamda üst kalite buğday fiyatlarını 
dengelemek amacıyla Kuruluşumuzca 13.01.2017 günü 

AB menşeli yüksek kalite ekmeklik buğday ithalat ihalesi 
yapılacak olup limanlarımızdan un sanayicilerine bekle-
tilmeden satılacaktır.” 

Geçtiğimiz günlerde, Rusya’da üretilen buğdaylara 
“fusarium” isimli ölümcül mantar bulaştığı belirlenmiş-
ti. Bu nedenle TMO’nun, AB menşeili buğday ithaline 
yöneldiği tahmin ediliyor. 
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Değirmenin sahibi, Sudan’ın un ticareti devi firma, 
ilk kez Alapala’nın kurduğu fabrika ile değirmenci-
lik sektörüne girdi. Sudan 
Khartoum’daki fabrika 
günde 600 tonluk üretim 
yapabilecek.

SUDAN BAŞBAKANI 
ÖMER EL BEŞİR AÇTI
Fabrikanın açılışı Sudan 

Başbakanı Ömer El Beşir, 
El Gezira Bölge Valisi Dr. 
Mohamed Tahir Aila ve 
Alapala Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail Alapala‘nın  
katılımıyla gerçekleşti. Tek hatlı değirmen günde 600 
ton buğday kırma kapasitesiyle devreye alındı. 6x5.000 
tonluk çelik silo ve saatte 200 tonluk ön temizleme ka-

pasitesine sahip fabrika, Sudan’da un üretimine büyük 
katkı sağlayacak. Sudan’ın Khartoum şehrinde inşa edi-

len fabrika, çatısı altında bulun-
duğu grubun pazarda liderliğini 
güçlendirecek.

Alapala Grubu’nun ürettiği 
makineler dünya çapında halen 5 
binden fazla fabrikada kullanılı-
yor. Alapala Yönetim Kurulu Baş-
kanı İsmail Alapala, konuyla ilgili 
şöyle konuştu: “ABD, Avrupa, 
Uzakdoğu ve Afrika’daki büyü-
memizi sürdürüyoruz. Sudan’ın 
en önemli yatırımlarından birine 
imza atmanın mutluluğunu yaşı-

yoruz. Tüm dünyada, milyarlarca insanın ürettiğimiz 
makineler aracılığıyla yapılan un ve un ürünlerini tü-
ketmesi bizi gururlandırıyor.”

Değirmen makineleri alanında dünyanın lider firmalarından Alapala, yeni anahtar teslim değirmen 
fabrikasını Sudan’da inşa etti. Değirmen, Sudan Başbakanı Ömer El Beşir, El Gezira Bölge Valisi 
Dr. Mohamed Tahir Aila ve Alapala Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala’nın katılımıyla açıldı. 

Sudan’a Alapala imzası

Türkiye’nin, 2004’te 300 bin ton un ihraç ederken, ge-
çen yıl 3,5 milyon ton un ihraç ettiğini söyleyen Türkiye 
Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren 
Günhan Ulusoy, “Bu tam 1 milyar 70 milyon dolarlık 
ihracat demek. 2015’e göre miktar bazında yüzde 25, 
değer bazında ise yüzde 10 artış var. Bu ihracat rakam-
ları dünya rekoru” dedi. 

Ulusoy, Türkiye’nin buğday ithal etmesinin sürekli 
eleştirildiğini hatırlatarak, “Aslında Türkiye’nin uzun 
dönem buğday üretim ortalaması kendisine yeter-
li. Türkiye’nin buğday tüketimi yıllık 19 milyon ton. 
2015’te 22,5 milyon, 2016’da 20,5 milyon ton buğday 
ürettik. Dolayısıyla tüketimin üzerinde üretim yapıyo-
ruz. Ancak katma değerli un ihracı için buğday ithalatı 
yapılıyor” diye konuştu.

ABD VE ÇİN DE LİSTEDE
Un ihracatının yüzde 40,2’sinin Irak’a yapıldığını, 

Irak’ı yüzde 16,2 pay ile Sudan’ın izlediğini ifade eden 
Ulusoy, Suriye’nin ise 343 bin 823 tonluk un ihracatı ile 
yüzde 10,7’lik paya sahip olduğunu söyledi.

En çok ihracat yapılan diğer 10 ülkenin sırasıyla An-
gola, Filipinler, Madagaskar, Endonezya, Benin, İsrail 
ve Gana olduğunu belirten Ulusoy, son 2 yılda ihracat 
yaptıkları ilk 20 ülke arasında ABD’nin de yer aldığını 
ve ABD’ye Ar-Ge sayesinde geliştirdikleri diyabetik unu 
ihraç ettiklerini açıkladı.

Un ihracatında en hızlı yükselişin Çin’de görüldü-
ğünü ifade eden Ulusoy, Çin’e yapılan ihracatın 2015’e 
oranla yüzde 100 arttığını belirtti. 

Türkiye un ihracatında rekor kırdı
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Türkiye’nin, 
2004’te 300 bin ton un ihraç ederken, geçen yıl 3,5 milyon ton un ihraç ettiğini söyledi. Böylece 
Türkiye, dünyada en çok un ihraç eden ülke oldu.
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Un, yem, pirinç, bakliyat, makarna ve bisküvi sektörlerini buluştu-
ran uluslararası nitelikteki ilk ve tek teknoloji fuarı olan İDMA, 04-
07 Mayıs 2017 tarihleri arasında yedinci kez yatırımcıları İstanbul’da 
biraraya getiriyor. 200’ü aşkın markanın son teknolojilerini sergi-
leyeceği fuara, 30 dernek grup bazında katılım sağlarken, 15 der-
nek de stantlarıyla katılım gösterecek. Etiyopya’nın ticaret heyetiyle 
birlikte ülke standı açacağı İDMA 2017’de, Nijerya değirmencilik 
sektörü temsilcileri de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem 
Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi 
Teknolojileri Fuarı İDMA’nın yedincisi, 04-07 Ma-
yıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 
(CNR Expo), dünyanın 144 ülkesinden gelecek bin-
lerce profesyonel ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.
İstanbul Fuar Merkezi’nin 33 bin metrekarelik 3 salo-

nunda gerçekleştirilecek fuara, 200’ün üzerinde marka 
katılım gösterecek. Fuar için yoğun bir hazırlık sürecine 
giren teknoloji üreticileri ve tedarikçileri, en son yenilik-
lerini İDMA 2017’de sektörün beğenisine sunacak.

ETİYOPYA PAVYONU
Etiyopya Ticaret Odası, Etiyopya Değirmenci-

ler Derneği ve Etiyopya İhracatçılar Birliği, İDMA 
2017’de ülke pavyonu kurarak hem katılımcılar hem 
ziyaretçilerle bir araya gelecek. Fuar öncesi Etiyop-
ya’da Ticaret Odası, İhracatçılar Birliği ve Değirmenci 
Derneği üyelerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleş-
tirilecek. Toplantıya katılanlar, İDMA 2017 Fuarı ve 
fuarda düzenlenecek Sertifikalı Değirmencilik Eğitimi 
hakkında önceden bilgilendirilecek ve fuara katılımla-
rı organize edilecek. Etiyopya Değirmenciler Derne-
ği üyeleriyle birlikte fuara ziyaretçi bazında katılım 
sağlarken, Etiyopya İhracatçılar Birliği de pavyonda 
yer alacak Etiyopyalı katılımcıların işlemleriyle ilgile-
necek. Ağırlıkla ihracatçılardan oluşacak katılımcılar, 
fuar süresince bakliyat ve hububat bazlı ürünlerin ti-

Yatırımcılar 4-7 Mayıs’ta
İDMA’da buluşuyor
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caretiyle ilgili görüşmeler yapacak.

NİJERYA İKİLİ GÖRÜŞMELER İÇİN İDMA’DA
Afrika Ticaret Merkezi, 06 Mayıs 2017 tarihinde 

İDMA 2017 Fuar’nda “Nijerya Un, İrmik, Pirinç, Mı-
sır, Yem Değirmenciliği, Makarna ve Bisküvi Sektö-
ründe İş ve Yatırım Fırsatlarını Keşfetmek” başlıklı bir 
etkinlik düzenleyerek iki görüşmeler gerçekleştirecek. 
Afrika Ticaret Merkezi’nin gıda işleme şirketlerini, 
ithalatçıları ve distribütörleri kapsayan önemli üyele-
rinden oluşacak ikili görüşmelerin katılımcıları, İDMA 
2017 katılımcılarıyla satınalma, işbirliği ve ticaret im-
kanlarını görüşecek.

KARLI BİR YATIRIM İÇİN DOĞRU YER
VE DOĞRU ZAMAN: 
İDMA 2017, 04-07 MAYIS 
Un, yem, pirinç, bakliyat, makarna ve bisküvi sek-

törünün merakla beklediği İDMA, 2017’de bir kez 
daha ziyaretçilere tüm teknoloji alternatiflerini bir 
arada sunacak. Ziyaretçiler, 200 civarında markanın 
stant açacağı İDMA 2017’de, firmaları için aradıkları 
tüm makine, ürün ve hizmetleri geniş bir yelpazede 
tek çatı altında bulabilecek. Kendi ihtisas alanlarıy-
la ilgili geliştirilen en son teknolojileri birebir görme 
ve yakından inceleme şansı bulacak ziyaretçiler, bir 
yandan un, yem, pirinç, bakliyat, makarna ve bisküvi 
teknolojilerinde dünyanın en büyükleri arasında yer 
alan firmalarla görüşme olanağı bulurken bir yanda da 
benzer teknolojileri geliştiren firmaları, geliştirdikleri 
teknolojileri ve diğer pek çok alternatifi her açıdan kar-
şılaştırma ve karlı bir yatırım yapma imkanına sahip 
olacaklar.

UN, YEM VE BAKLİYAT SEKTÖRÜNE
EĞİTİM DESTEĞİ
İDMA 2017 Fuarı, Değirmenci Dergisi tarafından 

“Teknik Günler” adı altında düzenlenecek “Sertifikalı 
Değirmencilik Eğitimi”ne de ev sahipliği yapmaya ha-
zırlanıyor. Fuarla eş zamanlı olarak 05-07 Mayıs 2017 
tarihleri arasında düzenlenecek eğitim, fuar alanının 
içerisine kurulacak salonlarda verilecek teorik eğitim-
lerden ve katılımcı firmaların stantlarında verilecek de-
molardan oluşacak.

Tahıl (Un) değirmenciliği, yem değirmenciliği ve 
bakliyat işleme olmak üzere 3 farklı alanı kapsayan 
eğitimin ilk gününde, her üç alanı da ilgilendiren ortak 
konular ele alınacak. Eğitimin ikinci ve üçüncü günün-
de ise 3 farklı salonda, eş zamanlı olarak, alanlara özel 
eğitimlere yer verilecek. Alanında uzman akademisyen 
ve endüstri temsilcilerinin vereceği teorik eğitimler, 
İDMA Fuar alanında teknoloji tedarikçileri tarafından 
yapılacak demolarla desteklenecek.
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2017 yılının arzu ettiğiniz gibi olmasını di-
liyorum. 2017’de İDMA olacağız. İDMA’yı 
tahıl işleyicileri ve tahıl makineleri üreticileri 
için profesyonel bir platform olarak görüyo-
ruz.  İDMA 2017’de katılımcı olarak da yer 
alacağız. Bu yıl fuara tahıl işleme makine-
lerimizi geliştirmek için geleceğiz. İDMA 
2017 için daha farklı bir yükseliş umuyoruz. 
Mayıs 2017’de görüşmek üzere… 

Sevgili Dostlar! Rusya Tahıl Birliği, 
İDMA 2017’de yer alacak çünkü İDMA 
tahıl ve bakliyat işleme teknolojilerinin 
sergileneceği uluslararası bir fuar. Burada,  
firmanız için gereken çok sayıda ürünü ve 
hizmeti tek bir çatı altında bulabilirsiniz. 
Aynı zamanda, alanınızla ilgili gelişmiş 
teknolojilere doğrudan ulaşabilirsiniz. 
Transfer görüşmeleri yapabilir, sorular 
sorabilir, tüm dünyadaki büyük teknoloji 
firmalarıyla ilişkiler kurabilirsiniz. Rusya 

Tahıl Birliği herkesin 04-07 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenle-
necek olan İDMA Fuarı’na katılmasını tavsiye ediyor.

Abdullatif IZEM
Fas Ulusal Değirmencilik 

Federasyonu Başkanı

Konstantin Rzansev YUREVİÇ
Rusya Tahıl Birliği Uluslararası 
İlişkiler ve Organizasyon 
Departmanı Baş Uzmanı 

İDMA 7. Uluslararası Un, İrmik, 
Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değir-
men Makineleri ve Bakliyat, Makar-
na, Bisküvi Teknolojileri Fuarı’nı 
ziyaret edeceğiz ve Filistinli şirket-
leri de yanımızda getireceğiz. Bu 
fuarın Filistinli şirketler için çok fay-
dalı olduğunu düşünüyoruz, çünkü 
firmalar en son teknolojileri göre-
cekler. Aynı anda, katılımcı firmalar 
ve Filistinli şirketler arasındaki ticari 
ilişkileri kuvvetlenecek; üretim ve 
ihracat konusunda katılımcı firma-
ların uzmanlığından faydalanılacak. 

Naser ATYANI 
Filistin Gıda Endüstrisi Birliği

Genel Müdürü

Ben Mohammed Hashim 
Ghazniwal, Afganistan Un De-
ğirmencileri Derneği’nin Başka-
nıyım. Baylar bayanlar, İDMA 
Fuarı’na hoş geldiniz. Afganistan, 
bölgedeki en büyük buğday unu 
tüketicilerinden biri.  Şu anda yılda 
6,5 milyon ton buğday unu ihtiya-
cımız var. Afganistan hükümeti ve 
uluslararası bağışçılar, yerel üre-

timde kendi kendine yeterlilik için destek bekliyor. Eski ma-
kineleri yeni makinelerle değiştirmek istiyoruz ve bu sebepten 
dolayı, bu makineleri değiştirmemize yardımcı olacak ülkelerin 
ve Türkiye’nin yardımını bekliyoruz. İDMA Fuarı’nda sizleri 
görmeyi dört gözle bekliyoruz. 

İDMA’yı dü-
zenleyen ve zi-
yaret eden mes-
lektaşlarıma iyi 
günler! Adım 
Savina Vlaho-
va, Bulgaristan 
Değ i rmenci le r 
Derneği’nin Baş-

kanıyım. Üyelerimiz İDMA’yı senelerdir zi-
yaret ediyor. Bu fuarı bizim için son derece 
ilginç ve faydalı buluyoruz. İDMA 2017 için 
başarılar diliyorum. Sizleri Mayıs ayında 
İstanbul’da görmeyi dört gözle bekliyorum. 
İyi şanslar! 

Mohammad Hashim 
GHAZNIWAL

Afganistan Un Değirmencileri 
Derneği Başkanı

Savina VLAHOVA
Bulgaristan Değirmenciler 

Derneği Başkanı

Hububat ve bakliyat sektörünü, İDMA 2017’de 
yeni özelleştirilmiş alanlar vizyonuyla buluşturmaya 
hazırlanan Parantez Fuarcılık, ziyaretçi konusunda 
da iddialı. Halihazırda 5 dilde ve 144 ülkede tanıtım 
faaliyetleri yürüten Parantez Fuarcılık, İtalya, İngilte-
re, Hindistan, Arjantin ve Çin’de acenteleri aracığıyla 
gerçekleştirdiği çalışmaları yoğunlaştırdı. 

Dünya genelindeki tanıtım çalışmaları kapsamında 
sektörün öncü dernek, birlik ve diğer sivil toplum kuru-
luşlarıyla da yoğun görüşmeler gerçekleştiren şirket, 22 
ülkede sektörün önde gelen 30 derneğinden tam destek 
aldı. Yapılan görüşmeler çerçevesinde söz konusu 30 der-
nek ve birlik, İDMA 2017’ye grup bazında katılım göste-
recek ve 15 dernek ise aynı zamanda fuarda stant açacak.

30 DERNEK, 30 GRUPLA İDMA’DA
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Derneğimiz, karma yem, premiks ve katkı maddeleri firmalarını temsil ediyor. Üyeleri-
miz Portekiz pazarının yüzde 80’den fazlasını temsil ediyor. IACA, Avrupa Yem Federasyo-
nu FEFAC’ın bir üyesidir. Aynı zamanda, yem güvenliği, hayvan beslenmesi ve sürdürüle-
bilirlik gibi konulara dayalı Avrupa Konteksi “2013 Endüstri Vizyonu”nda da yer alıyoruz. 
Hedeflerimize ulaşabilmemiz, endüstrimizin ve hayvancılık sektörünün rekabetçiliğini 
kanıtlayabilmemiz için teknolojiye ve inovasyona ihtiyacımız var. Bu yüzden İDMA bizim 
için çok önemli. Bu yıl Mayıs ayında İDMA’yı ziyaret edeceğimiz için gururluyuz. Tüm 
üyelerimizi ve sizi, bizimle fuarı ziyaret etmeye ve bu etkinliği görmeye davet ediyorum. 
Yeni yılınızı kutluyorum. Umarım 2017’de İstanbul’da görüşürüz. Çok teşekkürler! 

Jaime PICARRA
Portekiz Yem Değirmenciliği 

Derneği (IACA) Genel Sekreteri

Mısır Değirmen-
cilik Derneği, 1996 
yılında, değirmenci-
lere ve Mısır değir-
mencilik endüstri-
sine hizmet vermek 
için kurulmuştur. 
Derneğin hedefi, 
eğitim sağlamak-

tır. Bunun yanında, Değirmencilik Endüstrisi 
Dergisi’ni de yayımlıyor, konferans ve fuarlar 
düzenliyoruz. Mayıs 2017’de İstanbul’da sizin 
fuarınızda olmaktan onur duyuyoruz. 2017’de 
İstanbul’da sizlerle görüşmeyi bekliyoruz. 
Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim! 

Mahmoud RIAD
Mısır Değirmecilik Derneği

Genel Sekreteri

Ben Amadou Gaye; Se-
negal Fırıncılar Federas-
yonu başkanıyım. Biz bir 
kooperatif birliğiyiz. Yeni 
teknolojileri keşfetmek için 
İDMA 2017’yi ziyaret ede-
ceğiz. Biz de yerel hububat 
ürünlerimizle ilgili bir proje 
üzerine çalışıyoruz. Bu pro-

jemiz için, değirmencilikle ilgili son teknolojileri gör-
mek, mısır değirmenlerini keşfetmek ve aynı zaman-
da yeni ekmek ve hububat çeşitlerimizi tanıtmak için 
İDMA’yı üyelerimizle birlikte ziyaret edeceğiz. Genel 
olarak tüm makineleri de görmek istiyoruz. İDMA 
2017’de buluşalım! Teşekkürler. 

Amadou Gaye
Senegal Fırıncılar Federasyonu 

Başkanı

Bismillahi Rahma-
nı Rahim. İstanbul, 
Türkiye’deki fuarınızı 
ziyaret etmekten onur 
duyuyoruz. Hedefi-
miz değirmencilikle 
ilgili son teknolojileri 
görmek. Irak Ulusal 
Ticaret ve Tahıl İşleme 
Şirketi’ne daha fazla 

uzmanlık katmak için mühendislerimiz Leyt, Abdul-
kadir ve Ahmed ile birlikte geleceğiz. Teşekkürler. 

Bildiğiniz gibi İDMA 
Fuarı buğday unu değir-
menciliği ve işleme endüst-
risinin en büyük buluşma 
platformu. Bu yüzden de 
derneğimiz ve üyeleri-
miz yıllardır İDMA Fua-
rı’na katılıyor. Bir sonraki 
İDMA Fuarı 2017 yılında 

İstanbul’da gerçekleştirilecek. Derneğimiz ve üyele-
rimiz yine İDMA Fuarı’nda yer alacak. 2017 yılında 
İstanbul’da İDMA fuarında görüşmek dileğiyle.

Ali Zaer MOTEAB
Irak Ulusal Ticaret ve Tahıl 

İşleme Şirketi
Değirmencilik Bölümü Direktörü 

Asim Raza AHMAD
Pakistan Un Değirmencileri 

Derneği Başkanı

Sevgili arkadaşlar, Ukraynalı değirmenciler adına sizleri 7. Uluslararası İDMA 
2017 Fuarı’na katılmaya davet ediyorum. İstanbul, Türkiye’de gerçekleştirilen bu 
etkinlik, alanında lider bir fuar. Bu etkinlik; un, tahıl, ayıklanmış hububat, teknoloji 
ve ekipman için bir ihtisas fuarıdır. Ukraynalı değirmenciler, geleneksel olarak bu 
etkinliğe gelir ve yalnızca Türkiye’deki değil, tüm dünyadaki üretim ekipmanları 
ve yeni teknolojiler hakkındaki son bilgileri alırlar. Bunun yanı sıra, bu fuar, un 
ticaretinde dünya lideri olan Türkiye’deki un üreticileriyle bir araya gelme fırsatı da 
yaratıyor. Yani, değirmencilik endüstrisindeki tüm uzmanları, Mayıs ayında İstan-
bul’a davet ediyorum. Görüşmek üzere! 

Rodion RUBINSKIY
Ukrayna Değirmenciler

Birliği Başkanı
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Umarım İstanbul’daki IDMA 2017 
Fuarı’nda görüşürüz. Bu fuar, değir-
mencilik, yem ve depolama sektör-
lerinin buluştuğu üst düzey bir fuar. 
Umarım bu sektörlerle ilgili herkes bu 
fuara katılır ya da fuarı ziyaret eder, 
çünkü İDMA kendi alanında dünya-
daki en iyi fuar. İDMA 2017’de görüş-
mek üzere, hoşçakalın… 

Virgil PAVEL
ROMPAN - Romanya Değirmencilik 

İşletmecileri
Birliği Başkan Yardımcısı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti 
İş Organizasyonu’nu yürütüyoruz. 
Halkla İlişkiler bölümü aracılığıyla, 
İDMA projesine katılmamız için da-
vetiye aldık. Türkiye zengin ve tarihi 
bir ülke. Türkiye’yi ziyaret etmekten 
mutluluk duyarız. Eminim orada bizi 
etkileyecek çok şey göreceğiz. Teşek-
kürler. 

Marcel KABEYA OLAMBA
Demokratik Kongo Cumhuriyeti İş 

Organizasyonu 

Malili ve Türk iş adamları ara-
sındaki ticareti geliştirmek için 
İDMA Fuarı’nı seçtik ve Malili iş 
adamlarıyla birlikte İDMA Fua-
rı’nı ziyaret edeceğiz. Teşekkürler.

Moussa COULIBALY
Mali İş ve Oryantasyon Merkezi

Genel Müdür

Merhaba. Pakistan tohum endüst-
risinin resmi temsilcisi Pakistan To-
hum Derneği adına konuşuyorum. 
Pakistan Tohum Derneği olarak, tüm 
dünyada uluslararası etkinliklerde 
aktif rol alıyoruz. Tohum, mısır, buğ-
day, un, yem ve bunlarla ilgili maki-
nelerin dünyadaki en büyük etkinliği 
İDMA’ya da katılıyoruz. Pakistan To-

hum Derneği, bu etkinlikte ilk kez yer alacak. Tüm üyelerimiz ve 
delegelerimizle 2017’de gerçekleştirilecek etkinliğe katılacağız. 2017 
yılında, İstanbul’da, İDMA’ya sizlerle birlikte katılmayı dört gözle 
bekliyoruz. Teşekkürler. 

Aziz KHAN
Pakistan Tohum Derneği

Genel Sekreteri

Umarım İstanbul’daki IDMA 
2017 Fuarı’nda görüşürüz. Bu 
fuar, değirmencilik, yem ve depo-
lama sektörlerinin buluştuğu üst 
düzey bir fuar. Umarım bu sek-
törlerle ilgili herkes bu fuara katı-
lır ya da fuarı ziyaret eder, çünkü 
İDMA kendi alanında dünyadaki 
en iyi fuar. İDMA 2017’de görüş-
mek üzere, hoşçakalın… 

Wahbi ALBASEWNI
Libya Benghazi Ulusal Değirmen Şirketi 

(Devlet Değirmeni)
Genel Müdürü

Ahmad Zaki FAZLI
Nengarhar Afgan Tarımsal 

Eğitim Merkezi (NATC) Başkanı

Ben Afganistan’ın Kabil şehrinden Ahmad Zaki Fazli. Nengarhar Afgan Tarımsal 
Eğitim Merkezi’nin başkanıyım. Afganistan’ın tüm şehirlerinde tarım ve hayvancı-
lık için çalışmalar yürütüyoruz. Aslında ofisimiz Kabil şehrinde; diğer şehirlerde de 
çalışıyoruz. Bazı bölgelerde de ofislerimiz var. Tarım, hayvancılık ürünleri ve gıda 
üretimi için programlarımız var. Farklı programlarımız da var; tahıl ambarlarımız 
ve kurulum için workshop çalışmalarımız var. Aynı zamanda, doğrudan üretim 
yaptığımız çiftliklerimiz de var. Tarım ve hayvancılık alanında eğitime ihtiyacı olan 
çiftçiler ve öğrenciler için eğitimler düzenliyoruz. 2017 yılında İstanbul, Türkiye’de 
gerçekleştirilecek bir sonraki İDMA’da da yer alacağız. 
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Bakliyat sektörünün en büyük birliği Uluslararası 
Bakliyat Konfederasyonu (GPC), her yıl Ocak ayının 
üçüncü Çarşambasının ‘Dünya Bakliyat Günü’ olarak 
kutlanmasına karar verdi. 

Bakliyat ürünlerine yönelik farkındalığın artırılması 
amacıyla düzenlenen kutlama, bu yıl 18 Ocak 2017’de 
gerçekleştirildi. Gün kapsamında dünya genelinde 18 
Ocak Çarşamba kahvaltı, öğle ve akşam yemeği, semi-
nerler ve partiler gibi yüzlerce organizasyon gerçekleş-
tirildi. 

TOPLAM 57 ORGANİZASYON
DÜZENLENDİ
Afrika, Asya, Avrupa, Latin ve Kuzey Amerika, Ok-

yanusya, Avustralya ve Uzak Doğu’da düzenlenen 
etkinliklerde herkesin o gün bakliyat yemesinin he-

deflendiğini belirten GPC Başkanı Hüseyin Arslan, 
“Konfederasyonumuzun aldığı kararla bundan böyle 
her yıl Ocak ayının üçüncü çarşambası ‘Dünya Bakliyat 
Günü’ olarak kutlanacak. Bu yıl 18 Ocak’ta kutlanan 
gün çerçevesinde konfederasyona resmen bildirilen; 7’si 
Afrika’da, 6’sı Asya’da, 21’i Avrupa’da, 3’ü Latin Ame-
rika’da, 16’sı Kuzey Amerika’da, 2’si Okyanusya’da, 
Avustralya ve Uzak Doğu’da ise 1’er etkinlik olmak üze-
re toplam 57 organizasyon tertiplendi” diye konuştu. 

Dünya Bakliyat Günü için sosyal medyada da bir 
kampanya başlatıldığını vurgulayan GPC Başkanı 
Hüseyin Arslan, kampanyayla bakliyat ürünlerinin in-
san sağlığına ve çevreye yararları hakkında farkındalığı 
artırmayı amaçladıklarını ifade etti. 

Bilindiği üzere, Birleşmiş Milletler (BM) de, 2016’yı 
“Dünya Bakliyat Yılı” ilan etmişti.

Bakliyat için dev kampanya
Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu, her yılın Ocak ayının üçüncü Çarşambasının, tüm dünyada 
‘Bakliyat Günü’ olarak kutlanacağını duyurdu.

Gelecekteki gelişimini güvence altına almak için 
yeni yatırımlar yapma politikasına devam eden Bühler, 
2016 yılında sağlıklı bir performans gösterdi. Firma, 
2016 yılındaki sipariş miktarını, 2015 yılındaki yüzde 
4’lük bir azalmayla kıyaslandığında yüzde 3 artışla 2.54 
milyon İsviçre Frangı’na çıkardı. Cirosunu ise yüzde 2 
artarak 2.45 milyon İsviçre Frangı’na yükseltti. Kârlı-
lık durumunu yüzde 7,1 oranında sabitleyen firmanın 
net kârı ise 143 milyon İsviçre Frangı’nda kaldı. 

YENİLİKLERİNİ HIZLANDIRDI
Yaklaşık 40 yeni ürün ve teknolojiyle birlikte, Bühler 

2016 yılında yeniliklerini hızlandırdı. Ar&Ge yatırım-
larını, 7 milyon İsviçre Frangı’ndan 109 milyon İsviçre 
Frangı’na yükselten Bühler, gelecek Nİ (Nesnelerin 

İnterneti) çözümlerini geliştirmek amacıyla Bosch ile 
bir ortaklık imzaladı. 

YENİ TEKNOLOJİLERDE VE PAZARDA
GÜÇLÜ YATIRIM 
Bühler, “Bölge için Bölgede” işletme stratejisi doğ-

rultusunda, küresel ağına 60 atölyeyle birlikte top-
lamda 92 lokasyon için 8 yeni servis istasyonu ekledi. 
Bu durum, Bühler’in müşterilere yakınlığını daha da 
artırıyor. Vietnam’da pirinç ekipmanları için yeni bir 
fabrika açan firma, Kuzey Amerika’da yeni bölgesel 
uygulama merkezleri kurdu ve Çin’deki yeni bir üre-
tim sahasının kurulumuna devam ediyor. Bühler, İs-
viçre’de bir modernleşme programı başlattı.  

2016 yılında sağlıklı bir performans gösteren 
Bühler, gelecekteki gelişimini güvence altına 
almak için yeni yatırımlar yapma politikasına 
devam ediyor. 

Bühler, yatırımlarla 
büyüyor 
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Avrupalı tüccarlar, Güney Koreli un fabrikalarından 
oluşan bir konsorsiyumun, ABD’den yaklaşık 100 bin 
ton ve Avustralya’dan 87 bin 500 ton öğütmelik buğday 
satın aldığını bildirdi. ABD buğdayı, 3 sevkiyat olarak 
satın alındı. 1-30 Haziran arasında 35,000 tonluk ilk 
sevkiyat, 8 bin 400 tonluk sert, kırmızı kışlık buğdayı 
ve 26 bin 600 ton ABD koyu kırmızı baharlık buğdayı 
kapsıyor.

ABD’den 1-30 Haziranda gerçekleşecek 35,000 tonluk 
ikinci sevkiyat ise, 35 bin 450 ton yumuşak beyaz buğ-
dayı kapsıyor. 5 Haziran–5 Temmuz tarihleri arasında 
gerçekleşecek 30 bin 500 tonluk üçüncü sevkiyat ise 14 

bin 200 ton yumuşak, beyaz buğdayı; 6 bin 500 ton sert 
kırmızı kışlık buğdayı ve 9 bin 800 ton koyu renk bahar-
lık buğdayı kapsıyor. 

Avustralya’dan ithal edilen buğdayın iki sevkiyat ha-
linde gerçekleşeceğini belirten tüccarlar, 1-30 Haziran 
tarihleri arasında gerçekleşecek 54 bin 500 tonluk ilk sev-
kiyatın 42 bin 500 ton standart  beyaz buğday, 6 bin ton 
sert buğday ile 6 bin ton kaliteli beyaz buğdayı kapsadığı-
nı açıkladılar. 15 Haziran–15 Temmuz arasında gerçek-
leşecek ikinci sevkiyatın ise Avustralya standart beyaz sert 
buğdayı kapsadığı bildirildi. 

Avrupalı tüccarlar, Güney Koreli un fabrikala-
rından oluşan bir konsorsiyumun, ABD’den 
yaklaşık 100 bin ton ve Avustralya’dan 87 bin 
500 ton öğütmelik buğday satın aldığını bildirdi.

Güney Kore, ABD ve 
Avustralya’dan buğday 
satın aldı

Uğur Makine, Sudan’da tek ünite 1000 ton/gün kapa-
siteli un fabrikasını 1,5 yıl gibi kısa bir sürede teslim etti. 
Proje aynı zamanda Sudan’da yapılan en büyük tek ünite 
un değirmeni olma özelliği taşıyor.

Rotana Flour Mill Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed 
Yousif Musa, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Uğur 
Makine ile çalışmış olmamızın ne kadar doğru bir seçim 
olduğunu gördük. Böyle devasa bir projenin bu kadar 

kısa sürede istenilen kapasiteye ulaşması Uğur Maki-
ne’nin değirmencilik sektöründe ne kadar başarılı oldu-
ğunun ve neden üst sıralarda yer aldığının göstergesidir.” 

Bunun yanı sıra Mohamed Yousif Musa, tüm Uğur 
Makine yönetici ve çalışanlarına göstermiş oldukları 
üstün performans, ilgi ve alakalarından dolayı teşek-
kürlerini paylaştı.   

Uğur Makine, Sudan’da tek ünite 1000 ton/gün 
kapasiteli un fabrikasını 1,5 yıl gibi kısa bir sürede 
teslim etti.

Uğur Makine, Sudan’da 
fabrika kurdu
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Innovations for a better world.

Perfect grinding for consistent

flour quality

Antares represents grinding in perfection, 

top sanitation and reliable grinding. Antares

Plus combines these advantages and 

offers additional benefits: consistent flour 

quality and improved operation safety.

Goot a question? Let’s talk about it:

milling@buhlergroup.com

Antares Plus –

The plus in flour

quality and safety



Antares puts the plus in sensor technology.

The Antares Plus roller mill optimizes yield and 

flour quality thanks to additional sensors.

The Antares roller mill stands for perfect  

grinding, the highest standard of sanitation 

and consistently reliable operation. The 

further development of the Antares Plus 

brings together all these benefits – and offers 

an advantage for yield, with maximum flour 

quality and reduced energy consumption, 

thanks to new sensor technology. 

Bühler AG in Uzwil, Switzerland has been manufacturing rolls since 

1860. Company founder, Adolf Bühler, took then the revolutionary 

principle of the roller mill and began industrial production. 155 years 

later the roller mill still forms the core element of any grain mill. In the 

roller mill, cleaned cereal grains – and these could be wheat, durum, 

corn, rye, barley or malt – are processed into the finest flours.

Antares success story

The Antares roller mill is the flagship of the extensive Bühler roller 

mill portfolio. It combines 155 years of Bühler experience with the 

latest knowledge in terms of grinding and hygiene, and it is the wor-

ldwide reference for modern roller mills in the milling industry. Since 

the launch in 2008, more than 3,000 Antares top-of-the-range roller 

mills have already been sold. The market success of Antares is due 

to its robustness, even feed and grinding and the highest standards 

of sanitation thanks to the use of stainless steel and sophisticated 

insulation.

A “plus” thanks to sensor technology

With the “Plus” version, Bühler opens a new chapter in the success 

story of Antares. The new Antares Plus roller mill ensures perfectly 

coordinated grinding with minimal pneumatic elevations. Energy 

consumption and flour quality are in the optimal range. Antares Plus 

is fitted with an automatic grinding gap adjustment and the PSM 

Online MYTA particle size measuring device as standard.  

Temperature monitoring of the rollers and bearings also ensure  

maximum operating safety and high production uptime. PSM Online 

MYTA continuously measures the particle size distribution in the 

ground product and compares the measured actual value with the 

target value. The Antares Plus control system records the deviations 

and automatically adjusts the grinding gap to the target value. The 

result: consistent quality with minimized use of energy. The sensor- 

controlled grinding gap adjustment automates this former manual 

procedure and enables millers to invest more time in their core 

tasks.

Temperature monitoring

In the new Antares Plus roller mill, the modern sensor technology 

not only checks the particle size but also the temperatures of the 

rollers and roller bearings. Where contact pressure is too high, there 

is winding or dry running, the rollers increasingly heat up. This can 

be prevented by constant temperature monitoring of the roller surfa-

ces. Ongoing checking of the roller temperature ensures consistent 

product quality, particularly where there are few operators. Thanks 

to the temperature sensors in the roller bearings, wear and tear on 

the bearing or lack of grease is picked up early. Preventive monito-

ring of the temperature of the rollers and roller bearings thereby en-

sures maximum operational safety and high final product quality.

Optimal combination for the roller floor

The new Antares Plus roller mill provides the best effect on break 

passages and the head reduction, but can also be used for other 

passage types based on customer requirements. Combined with 

the conventional Antares roller mill, it forms an ideal combination on 

the roller floor of any mill.

With Antares Plus, Bühler is taking another step on the path  

towards the “automatic mill”.

The author of this article is: 

Nicholas Trounce 

Product Management Grain Milling at Bühler AG, Uzwil, Switzerland 

E-mail: nicholas.trounce@buhlergroup.com
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Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerine yayılmış fir-
maların kurduğu 8 derneği ve 407 üyeyi temsil eden 
TUSAF, 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Antalya’da 
“13. Uluslararası Kongre ve Sergisi”ni düzenleyecek. 
13’üncüsü düzenlenecek kongrenin ana konusu ise 
“Buğday ve Un Ticareti, Unlu Mamullerde Trendler 
ve Yenilikçilik” olarak belirlendi. Yerli ve yabancı yak-
laşık bin delegenin ağırlanacağı kongreyle TUSAF, 
ulusal ve bölgesel çapta yapılan toplantılar çerçevesin-
de sanayiciyi bir araya getirecek, dalında uzman eğit-
menlerin ve yöneticilerin katkılarıyla sektörün geliş-
mesine ön ayak olmayı hedefliyor. 

Un sanayicilerinin, tüccarların, tedarikçilerin, değir-
men makinecilerinin, ekmek ve fırıncılık mamulleri 
üreticilerinin bir araya geleceği kongrede, güncel ko-
nular masaya yatırılacak. Konuşmacıların ve davetli-

lerin arasında Avrupa Un Değirmencileri Birliği’nin, 
Amerika Birleşik Devletleri ve Karadeniz bölgesinde 
yer alan ülkelerin otoritelerinin, Türkiye’nin önemli 
temsilcilerinin, hububat sektöründe önde gelen firma-
ların temsilcilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının yer 
alacağı kongrede, 2 gün boyunca panellerde buğday ve 
un ticareti ile unlu mamullerde trendler ve yenilikçilik 
konuları uzmanlarca değerlendirilecek.

2016 YILINDA
DÜNYA REKORU KIRILDI 
Kongrenin açılışını gerçekleştirecek olan TUSAF 

Başkanı Eren Günhan Ulusoy, un sanayicilerinin şu 
anda 156 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ve dünyanın 
yüzde 90’ında Türk unu tüketildiğini belirterek şun-
ları söyledi: “2016 yılında da yeni bir dünya rekoruna 
imza atan un sanayicilerimiz, 2016 yılında 3.5 mil-
yon ton ihracat gerçekleştirerek Türkiye’nin kasasına 
1 milyar 70 milyon Dolar girmesini sağladılar. Ancak 
başarıdan başarıya koşan sektörümüz, halkımız ve hat-
ta Türkiye ekonomisinin birçok oyuncusu tarafından 
yeterince bilinmiyor. TUSAF olarak çalışmalarımızı 
daha yakından anlatmak, dünyanın dört bir yanından 
konuklarımızla birlikte sektörümüzü değerlendirmek 
adına 12 yıldır ‘TUSAF Uluslararası Kongre ve Ser-
gisi’ni düzenliyoruz. Bu sene 13.’sünü düzenleyeceği-
miz kongreyle 2017 yılında sektörümüzü nasıl daha da 
ileriye taşıyacağımızı, sektörümüzdeki son trendleri, 
gelişen teknolojileri, sektörün önemli oyuncularıyla 
birlikte değerlendireceğiz.” 

Un sektöründe hizmet veren kuruluşları bir çatı 
altında toplayan Türkiye Un Sanayicileri Fede-
rasyonu (TUSAF), 30 Mart-2 Nisan tarihleri 
arasında Antalya’da “13. Uluslararası Kongre ve 
Sergisi”ni düzenleyecek. Yerli ve yabancı yakla-
şık 1000 delegenin ağırlanacağı konferansın bu 
yılki konusu “Buğday ve Un Ticareti, Unlu Ma-
mullerde Trendler ve Yenilikçilik”. 

TUSAF, dünya un
sanayicilerini 
buluşturuyor 
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Stern Ingredients Asya-Pasifik Bölge Müdürü Nor-
man Loop, 2016’da “Un Çuvalı 2015” ödülünü, Al-
manya’nın Hamburg şehrinde bulunan Mühlensche-
mie GmbHve Co. KG adına tasarladıkları “Bambu” 
motifi nedeniyle Endonezya’da üretim yapan un fabri-
kası Sriboga’ya verecek. 

Mühlenchemie, sahibinin bağımsız üyeler tarafın-
dan belirlendiği bu ödülle, Witttenburg’daki “Meh-
lWelten Müzesi”nde görülebilen bölgesel kültür-
lerin temsili olarak un çuvalı sanatına bir yenisini 
ekledi.

Pirincin bir numaralı gıda kaynağı olduğu Endo-
nezya’da, buğday ve unlu mamuller, kısa bir geçmişe 
sahip. Bu nedenle Hamburg’daki Mühlenchemie ve 
MehlWelten Müzesi tarafından verilen “Un Çuvalı 
Ödülü”nün tasarladıkları “Bambu” motifi nedeniyle 
PT Sriboga Un Fabrikası’na gitmesi dikkat çekici.

ENDONEZYA’NIN İMGESİ BAMBU
Motifin unun Endonezya’daki artan önemini gös-

terdiğini belirten Stern Ingredients Asya-Pasifik Bölge 
Müdürü olarak Mühlenchemie’nin Endonezya’daki 
müşterileriyle ilgilenen Norman Loop, şunları söyle-
di: “Un üreticisinin önündeki en önemli güçlük, unun 
faydalarını gösterebilmek için bütünüyle yeni bir gör-
sel dil bulmak. Batıda unun saflığını, gücünü ve doğal-
lığını yansıtan imgeler, Endonezya’da farklı anlamlara 
sahip. Örneğin; güneş ya da başak, burada başka şey-
lerle özdeşleştiriliyor. Bu nedenle Sriboga, buğdaya at-
fedilen değerleri tropik ülkelerin diline aktarmak için 
sembol olarak buğdayı seçti.”

Sriboga’nın kazandığı ödül, 2017 yılı Nisan ayında, 
Hamburg’da düzenlenecek olan Küresel Değirmenci-
ler Sempozyumu’nda sunulacak. 

Stern Ingredients Asya-Pasifik Bölge Müdürü 
Norman Loop, “2015 Un Çuvalı” ödülünü, 
Almanya’nın Hamburg şehrinde bulunan Müh-
lenchemie GmbH & Co. KG adına tasarladıkları 
“Bambu” motifi nedeniyle Endonezya’da üretim 
yapan un fabrikası Sriboga’ya verecek. 

Yılın un çuvalı 
Endonezya’dan

Un değirmeni ve gıda malzemeleri sektörünün lider 
şirketi Ardent Mills, merkezi Minneapolis’te bulunan, 
kâr amacı gütmeyen Amerikan şirketi Partners in Food 
Solutions’un en yeni kurumsal ortağı oluyor. Partners 
in Food Solutions’ın iş ortakları, 2050 yılına gelindi-
ğinde nüfusunun iki katına çıkması beklenen Afrika’da 
gıda güvenliği, beslenme ve ekonomik kalkınmayı iyi-
leştirmek amacıyla, küçük ve büyümekte olan işletmele-
re sahip kurumsal gönüllüleri bir araya getiriyor.

Sektöre destek vererek yerel gıda sisteminin merke-
zini güçlendirmek, küçük toprak sahibi çiftçiler için 

dalgalanma etkisiyle istikrarlı bir pazar oluşturabilir, 
istihdam artışı ve tüketicilere daha fazla besleyici gıda 
sunulması gibi olumlu gelişmelere zemin hazırlayabilir.

Ardent Mills’in gönüllü uzmanları, Food Solutions 
ortaklarının öncülük ettiği ve dünya liderleri tarafından 
uygulamaya geçirilen uzaktan danışmanlık modeli ara-
cılığıyla, teknik ve ticari uzmanlık birikimlerini sunmak 
üzere Afrika’daki işletmeleri bir araya getirmeyi planlı-
yor. Ardent Mills’in gönüllüleri, General Mills, Cargill, 
Royal DSM, Bühler ve Hershey şirketleri ile güçlerini 
birleştirecek.

Ardent Mills, Partners in Food  Solutions’a katılıyor
Ardent Mills, Afrika’nın artan nüfusunu besleme faaliyetlerini
güçlendirmek için Food Solutions’a ortak oluyor.
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Dangote Flour Mills, kârlılığını artırdı

Dangote Flour Mills, satış ve kur farkı kayıplarında yaşanan artışlara rağmen kârlılıkta iyileşme 
gösterdi. Gelirlerini artıran un fabrikası, incelenen dönem için işletme giderlerini de etkin bir 
şekilde yönetti.  

Ülkenin kuzeydoğusundaki huzursuzluğa, Nijerya 
Merkez Bankası (CBN)’nın Naira’yı devalüe etmesine 
ve tüketicilerin satın alma gücündeki zayıflamaya rağ-
men, Dangote Flour Mills temel finansal parametre-
lerinin bir önceki yıla göre önemli iyileşme gösterdiği 
umut verici bir yıl geçirdi. 30 Eylül’de sona eren dene-
tim raporları, gelirlerde yüzde 62,6 oranında bir büyü-
meye işaret ederken, vergilerden sonra kalan kârın ise 
2015 yılındaki 12,7 
milyar Nairalık zarar 
karşın 2016 yılında 5 
milyar Naira olarak 
gerçekleştiğini ortaya 
koydu.  

Ayrıca şirket, söz 
konusu dönemde un 
maliyetlerindeki ar-
tıştan kaynaklanan 
satış maliyetlerinde-
ki artışlarla da uğ-
raşmak durumunda 
kaldı. Sonuç olarak, 

şirketin satış maliyetleri/gelirleri 2015 yılında yüzde 90.7 
iken, bu oran 2016 yılında yüzde 74 olarak gerçekleşti.   
Şirketin finansal pozisyonuna ilişkin olarak, Dango-

te Flour Mills, 54,77 milyar Naira olarak gerçekleşen 
kısa vadeli yükümlülüklerinde yüzde 9,7 oranında bir 
büyüme kaydetti ve 2015 yılında 28,4 milyar Naira ola-
rak gerçekleşen negatif pozisyon, 2016 yılında 11 milyar 
Naira olarak gerçekleşti.  

Buğday kuraklığa karşı güvence altında

Tarımsal üretimin olumsuz iklim şartları başta olmak üzere, pek çok riske açık olduğunu söy-
leyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 
kapsamında tüm Türkiye’de buğdayın, kuraklık karşısında güvence altına alındığını vurguladı. 

Tarım Sigortaları Havuzu’nun sigorta kapsamıyla il-
gili yeni düzenlemelerin anlatıldığı toplantıda, tarımsal 
üretimin olumsuz iklim şartları başta olmak üzere, pek 
çok riske açık durumda bulunduğuna dikkati çeken Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tarım Sigor-
taları Havuzu (TARSİM) kapsamında tüm Türkiye’de 
buğdayın, kuraklık karşısında güvence altına alındığını 
vurguladı. Çelik, Tarım Sigortaları Kanunu’nu 2005 yı-
lında çıkardıklarını, TARSİM’in de 2006 yılının Haziran 

ayından itibaren faaliyetlerine başladığını hatırlattı.

2018’DE TÜM TAHIL ÜRÜNLERİ
TARSİM KAPSAMINA ALINACAK
2017 yılında uygulamaya başladıkları ilklerle birlik-

te doğal afetlerden kaynaklı tüm tarımsal riskleri sigorta 
kapsamına aldıklarını belirten Çelik, “Buğday için 2017 
itibarıyla başlayan kuraklık teminatı 2018 yılında tüm tahıl 
ürünleri için geçerli olacak şekilde yaygınlaştırılacak” dedi. 
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Filipin buğday unu endüstrisi, yüksek hammadde 
fiyatları ve yeni rakiplerle birlikte zorlu bir yılla müca-
dele ediyor. Filipin Un Sanayicileri Derneği yetkilileri, 
buğday vadeli işlemler piyasasının, dış pazarlardan ge-
len güçlü talep nedeniyle son günlerde sürekli arttığını 
söyledi. Yerel un pazarı, güçlü bir ekonomi ve tüke-
ticinin daha yüksek satın alma gücü ile birlikte 2016 
yılında yüzde 4,6 oranında büyüme gösterdi.

BUĞDAY İTHALATINI ARTIRDI
2015 yılında 2,5 milyon ton buğday ithal eden Fili-

pinler, geçen yıl yüzde 4 artışla 2,6 milyon ton buğday 

ithal etti. İthalat dâhil olmak üzere un tüketimi, bir 
önceki yıla oranla yüzde 4,6’lık bir artışla her biri 25 
kilo olan 84,6 milyon çuvala ulaştı. Filipinler, geçen 
yıl un gereksiniminin yüzde 95,2’sini ABD’den ithal 
etmişti. Yeni un fabrikalarından gelen güçlü rekabetle 
birlikte, Filipinler endüstrisi, büyüyen ve daha sofisti-
ke hale gelen un endüstrisi için bu yıl daha fazla buğ-
day ithal etmeyi umuyor.    

Türk ununa damping vergisi uygulanması, Türk 
unu ithalatını yıllık 6 milyon tondan 2016’da 4,6 mil-
yon tona indirmişti.

Filipin buğday unu endüstrisi, yüksek hammad-
de fiyatları ve yeni rakiplerle birlikte zorlu bir yılla 
mücadele ediyor. Filipin Un Sanayicileri Derne-
ği yetkilileri, buğday vadeli işlemler piyasasının, 
dış pazarlardan gelen güçlü talep nedeniyle son 
günlerde sürekli arttığını söyledi. 

Filipin un endüstrisini 
zorlu bir yıl bekliyor

Symaga, merkezi Bell Lloc d’urgell’de bulunan, İs-
panya’nın lider maltlama ve mayalama grup şirketlerin-
den biri olan Grupo Damm’a ait malt fabrikası Malteria 
La Moravia’nın silolarının montajına başlıyor. Symaga, 
yeni montaj tekniklerinden yararlanarak ve montaj per-

formansını yükselterek zamandan azami ölçüde tasar-
ruf edilmesini sağlıyor.

Proje, 12.98 metre çapında, yaklaşık 22 metre yüksek-
liğinde, yan tahliye tarafı güçlendirilmiş altı adet düz 
dipli silodan oluşuyor. Her bir silo, 3 bin 18 m³ kapasi-
teye sahip; dolayısıyla, proje tamamlandığında tesis top-
lam 18 bin m³ depolama kapasitesine ulaşacak.

Symaga, Z600 galvanizli çelikten üretilmiş siloların 
yanı sıra, sıcaklık kontrol sistemi, boşaltma helezonları, 
yandan tahliye sistemi, havalandırma ve iklimlendirme 
sistemi (Atex normuna uygun), iskele ve destek sistem-
leri gibi çok sayıda yardımcı aksesuarın montajını ger-
çekleştiriyor. Ayrıca, tesiste oluşturulan sistemin müş-
teri gereksinimlerini tam olarak karşılayacak şekilde 
çalışabilmesi için montaj hizmeti sunuyor.

Symaga, malt fabrikasının silolarını inşa ediyor
Symaga, İspanya’nın lider maltlama ve mayalama grup şirketlerinden biri olan Grupo Damm’a ait 
malt fabrikası Malteria La Moravia’nın silolarının montajına başlıyor.



2017
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Çin, buğday ve mısır araştırma merkezi açıyor

Uluslararası Buğday ve Mısır İyileştirme Merkezi (CIMMYT) ile Henan Ziraaat Üniversitesi 
arasında, Henan Eyaleti’nin başkenti Zhengzhou’da bir ortak mısır ve buğday araştırma mer-
kezinin kurulması konusunda bir mutabakat anlaşması imzalandı.

Uluslararası Buğday ve Mısır İyileştirme Merkezi 
(CIMMYT) Genel Müdürü Martin Kropff ve Henan 
Ziraaat Üniversitesi Başkanı Zhang Gaiping, Henan 
Eyaleti’nin başkenti Zhengzhou’da ortak bir mısır ve 
buğday araştırma merkezinin kurulması konusunda 
mutabakat anlaşması imzaladı. Çin’in tarihi Sarı Ir-
mak Vadisi’nde kurulacak yeni mısır ve buğday araş-
tırma merkezi, 
ortak araştırma 
ve eğitim faali-
yetleri için üstün 
nitelikli ulusla-
rarası bir tesis 
olarak hizmet 
verecek.

Henan Ziraat 
Üniversitesi’nin 
ev sahipliği ya-
pacağı merkez 
ve proje, Henan 
eyaleti tarafından finanse edilecek. CIMMYT, alanında 
deneyimli genom-biyobilişim, fizyoloji, mahsul yöneti-
mi bilim insanlarını ve bölgede faaliyet gösteren sekiz 
yerel bilim insanını proje kapsamında görevlendirecek. 

EN BÜYÜK TARIM BÖLGESİNDE
KURULACAK
CIMMYT ile yapılan bu işbirliği, Çin Devleti ve He-

nan eyaletinin tarımsal geçim kaynaklarının iyileştiril-
mesi ve az gelişmiş ülkelerin eğitilmesi sürecine aktif 
bir şekilde dâhil olmak açısından uluslararası arenada 
daha önemli roller almasına imkân sağlayacak.

Çin’in en büyük 
tarım bölgelerin-
den biri olan He-
nan’daki çiftçiler, 
her yıl iki buğday 
rotasyonu yapıyor. 
Bölgede yaklaşık 
6 milyon hektarlık 
alanda buğday, 3 
milyon hektarlık 
alanda ise mısır 
üretiliyor. Bölgede-
ki buğday üretimi, 

ülkedeki toplam buğday üretiminin yaklaşık yüzde 
25’ini, mısır üretimi ise toplam mısır üretiminin yüzde 
10’unu oluşturuyor.

Un piyasası değer kazanmaya devam edecek

Allied Market Research tarafından yayınlanan rapora göre, un piyasasının değerinin 2016-
2022 yılları arasında yıllık yüzde 4,4’lük büyüme oranıyla, 2022 yılına kadar 270,8 milyon 
dolara ulaşması bekleniyor. 

Allied Market Research tarafından yayınlanan “Ham-
madde, Uygulama ve Teknoloji Bazında Un Piyasası: 
Küresel Fırsat Analizi ve Sektör Tahminleri, 2014-
2022” başlıklı rapora göre, 2015’te un piyasasının değeri 
200,497 milyon dolar oldu ve 2022’ye kadar 270,895 mil-
yon dolara ulaşarak 2016 ile 2022 arasında yüzde 4,4’lük 
yıllık bileşik büyüme oranı gösterecek.

Bu pazarda, 2015’te toplam gelir payının üçte birini 
teşkil eden buğday alanı ön plana çıkıyor.

En yüksek büyümenin pirinç alanında olmasını bek-
lediklerini söyleyen Allied Market Research Kimyasal-
lar ve Materyaller Takım Lideri Eswara Prasad, “Pirinç 
temelli gıda ürünleri kullanımının artması ve kişi başı 
gelirin görece düşük olduğu bölgelerde pirince olan tale-
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bin artması nedeniyle pirinç alanında en yüksek büyüme 
bekleniyor” dedi. 

Raporda, yüksek proteinli unda sağlık kaygılarının art-
masının pirinç unu, mısır unu, darı unu ve soya unu gibi 
alternatif ürünlerde inovasyona yönelimi arttırdığı belir-
tiliyor. Rapora göre; 2015’te tüm un pazarı gelirlerinin 
yaklaşık beşte ikisini oluşturan ekmek ve unlu mamüller 
alanı 2016-2022 döneminde de baskınlığını sürdürecek.
Bu durum, ekmek ve diğer unlu mamullerin üretiminde 
kullanılan un çeşitlerinin artmasından ve özellikle genç-
ler arasında hareket halindeyken yemek yeme alışkanlığı 
trendinin yükselmesinden kaynaklanıyor.

ARAŞTIRMANIN KİLİT BULGULARI
Asya Pasifik bölgesinin gelir anlamında yüzde 4,9’luk 

yıllık bileşik büyüme oranıyla, pazarda öncü olmaya de-
vam edeceği tahmin ediliyor. Erişte ve makarna, 2015’te 
küresel un pazarının toplam payının dokuzda ikisinden 
fazlasını oluşturdu.

Avrupa ise tüketicilerin ekmek ve unlu mamullere yö-
nelmesi sayesinde, pazardaki en büyük paya sahip oldu. 
Asya Pasifik bölgesinin, nüfus artışı ve gençler arasında 
batılı beslenme alışkanlıkları ve gıda ürünleri trendinin 
yükselmesi nedeniyle pazardaki en büyük ikinci payı 

alacağı tahmin ediliyor. 
Küresel un piyasasında faaliyet gösteren kilit oyun-

cular, pazar erişimlerini güçlendirmek ve müşteri ta-
banlarını genişletmek için yerli oyuncuları satın almaya 
odaklanıyor. Raporda öne çıkan büyük şirketler arasında 
Ardent Mills Canada, Archer Daniels Midland Com-
pany, Associated British Foods plc, ConAgra Foods, Inc., 
General Mills Inc., Hindustan Unilever Limited, Hod-
gson Mill., ITC Limited, King Arthur Flour Company, 
Inc., White Wings ve Willmar International yer alıyor.

Son 5 yıldır yeni ürün tasarımları sunarak sektörel 
inovasyonun odak noktasına yerleşen Mathews Com-
pany, yeni nesil Legacy serisini piyasaya 
sunacağını duyurdu. Mathews, pazarın 
geliştirilebilir, işletme giderleri daha 
düşük bir kurutma makinesi serisine 
duyduğu ihtiyacı karşılamak amacıyla, 
40 yıldan daha fazla kullanım ömrüne 
sahip olan Legacy serisi’ne günümü-
zün en son teknolojilerini uygulayarak, 
seriyi teknoloji harikası makinelere dö-
nüştürdü. Yeni nesil Legacy serisi, üre-
ticilere ve ticari tahıl tesisi operatörle-
rine yepyeni bir şey sunuyor: Mathews 
şirketinin kule tipi kurutma makineleri 
ile özdeşleştirilen avantajlar, özellikler ve genel işletim 
verimliliğine sahip, ‘profil’ tipi bir kurutma makinesi.

LEGACY SERİSİ’NİN 7 FARKLI BOYUTU VAR
Mathew şirketinin Legacy serisinde daha yüksek 

enerji verimliliğine ulaşma giri-
şimleri, yakıt verimli tahıl kurut-
ma teknolojilerine yatırım yapan 
bir araştırma ve geliştirme kuru-
luşu olan Propan Eğitim ve Araş-
tırma Konseyi (PERC) tarafından 
verilen bir ödülle taçlandı.

Mathews, yeni nesil Legacy serisi 
kurutma makinesini, Şubat ayında 
Louisville, Kentucky’de düzenle-
necek olan Ulusal Tarım Makine-
leri Fuarı’nda üreticilerin beğeni-
sine sunacak. Yeni Nesil Legacy 

serisi’nin yedi farklı boyutta modeli bulunuyor. Kurut-
ma kapasiteleri, saatte 700-5.600 kile arasında değişiyor.

Küresel tahıl kurutma makinesi üreticisi Mathews Company, en yeni ürün grubu olan yeni nesil 
Legacy serisini piyasaya sunacağını duyurdu. 

Mathews’den yeni nesil tahıl kurutma makinesi
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Türkiye 2016 yılında ihracatta yatay bir seyir izleme-
sine rağmen, Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyeleri, 2016 yılını 
rekor ihracat artışıyla geride bıraktı. 2015 yılında 286 
milyon dolar ihracat yapan Egeli ihracatçılar, 2016 yı-
lında ihracatlarını yüzde 31 arttırarak Türkiye’ye 374 
milyon 641 bin dolar kazandırdı. 

Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamul-
leri İhracatçıları Birliği, Libya’ya ihracatta yüzde 235, 
Hindistan’a ihracatta yüzde 88, Amerika Birleşik Dev-
letleri’ne ihracatta ise yüzde 49’luk yükselişe imza attı. 
İhracat yapılan ülke sayısı ise 140 oldu.

İHRACATTA HİNDİSTAN İLK SIRADA
Ege Bölgesi’nden yapılan hububat, bakliyat ve yağ-

lı tohumlar ihracatında Hindistan 49 milyon 26 bin 
dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, Hindistan’a ya-
pılan ihracat bir önceki yıla göre yüzde 88 artış göster-
di. Hindistan’ı 39 milyon 494 dolarlık ihracatla Libya 
izlerken, Libya’ya ihracat 2015 yılı ile karşılaştırıldı-
ğında yüzde 236 yükseldi. 35 milyon 83 bin dolarlık 
ihracatla Suriye üçüncü sırada yer alırken, bu ülkeleri 
Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İsrail, Suudi 
Arabistan, Japonya, Hollanda ve Lübnan’a yapılan 
ihracat izledi. 

Türkiye Kinoa Yetiştiricileri Derneği tarafından dü-
zenlenen 2017 Kinoa Üretim Kongresi, İstanbul’da 
yapıldı. Türkiye Kinoa Yetiştiricileri Derneği Başka-
nı Can Temizel, “Kinoayı diğer tahıllardan ayıran en 
önemli fark, hayvansal gıda kaynakları kadar protein 
içermesidir. Eşsiz protein değerlerinin yanı sıra, lif, 
vitamin ve mineral deposudur ve diyetlerin vazgeçil-
mezidir” dedi.

Türkiye Kinoa Yetiştiricileri Derneği tarafından 
düzenlenen 2017 Kinoa Üretim Kongresi’ne Türki-
ye’nin her bölgesinden yaklaşık 200 kinoa yetiştiricisi 
ve yetiştirici adayı katıldı. Kongrede kinoanın üreti-
mi, pazarlaması, satışı ve Türkiye Kinoa Yetiştiricileri 
Derneği’nin yaptığı ulusal ve uluslararası çalışmalar 

konusunda katılımcılara detaylı bilgiler verildi.
Türkiye Kinoa Yetiştiricileri Derneği Başkanı Can 

Temizel, ülkede tarımsal üretim yelpazesindeki en 
yeni ürünlerden biri olan kionanın getirisinin diğer 
bitkilere göre oldukça yüksek olduğunu belirtti. Der-
neğin bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak üretim 
yapan üreticiler için çok büyük oranda gelir garantisi 
bulunduğunu ifade eden Temizel, “Ülkemizde kinoa 
yetiştirilen bölgelerde çok iyi sonuçlar alındı. Uyum 
sorunu yok. Türkiye’nin yüzde 80’inde hububat yetiş-
tirilen her bölgede aynı ekipmanla yetiştirilebilen ki-
noa, buğday ve arpadan 5 ila 7 kat arasında daha fazla 
kazandırıyor” şeklinde konuştu.

Türkiye, 2016 yılında ihracatta yatay bir seyir izlerken, Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği üyeleri, 2016 yılını rekor ihracat artışıyla geride bıraktı. 

Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar
ihracatı zirvede

Türkiye Kinoa Yetiştiricileri Derneği tarafın-
dan düzenlenen 2017 Kinoa Üretim Kongre-
si, İstanbul’da gerçekleştirildi.

Kinoa, buğday 
ve arpadan fazla 
kazandırıyor
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Al Rawahi, Sohar Flour Mills ihalesini kazandı

Ummanlı yüklenici Al Rawahi International Co, Sohar Flour Mills tesisinin inşaat
ihalesini kazandı.

Ummanlı yüklenici Al Rawahi International Co, So-
har limanında inşa edilecek Sohar Flour Mills tesisinin 
inşaat ihalesini kazandı. Sözleşme kapsamında, değir-
menin tamamı için yapısal, inşaat ve mimarlık işleri ile 
dış inşaat ve altyapı işleri bulunuyor. Sohar Limanı’n-
da inşa edilecek olan değirmenin başlangıçtaki buğday 
öğütme kapasitesi günde 560 ton olacak ve bu rakam za-

manla günde 2 bin tona kadar çıkartılabilecek. İnşaatın 
bu yılın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. 

Sohar Flour Mills LLC, Oman Flour Mills Co.’nun 
yüzde yüz iştiraki olan Atyab Investments ile Birleşik 
Arap Emirlikleri’nden Essa Al Ghurair Investments 
şirketi arasında bir ortaklık sonucu ortaya çıktı. Atyab 
Investments’ın Başkanı Şeyh Salah Hilal al Mawali, 
“Sohar’daki un değirmeni, sultanlığın en prestijli pro-
jelerden biri. Şu anda zemin ıslah çalışmaları devam 
ediyor ve gelecek ay tamamlanacak” dedi. 

Proje, Umman’daki farklı un türlerinin üretim kap-
samını genişletme vizyonu ile en modern un değirmen-
ciliği teknolojisi kullanılarak kuruluyor. Değirmen, 
Umman’a özgü her tür özel unu üretebilecek ve Körfez 
İşbirliği Konseyi ülkelerinin yanı sıra diğer uluslararası 
pazarlara ihracat yapabilecek.

Dünyanın lider değirmen makineleri üreticilerinden 
Alapala Makina, Ar-Ge’ye en çok bütçe ayıran şirketle-
rin yer aldığı ‘Ar-Ge 250 Listesi’ne girdi. Makina sektö-
ründe Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarıyla öne çıkan Ala-
pala Makina, bu yılki üretiminin yüzde 95’ini 100’den 
fazla ülkeye ihraç etti. Listeye 213’üncü sıradan giren 
Alapala Makina, Çorum Teknokent’te bulunan Ar-Ge 
laboratuvarıyla tüm dünyada sektöre yön veriyor.

İNOVASYONLA DÜNYA İKİNCİSİ
Alapala Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Görkem 

Alapala, konu hakkında şunları ifade etti; “Sektörün 
lider markalarından biri olarak üretimimizin yüzde 
95’ini ABD’den Kanada’ya, Fransa’dan İtalya’ya dün-
yanın dört bir noktasına ihraç ediyoruz. Ar-Ge’ye verdi-
ğimiz önemin bizi makina gibi önemli bir sektörde öne 
çıkardığını düşünüyoruz. Sektörümüzde dünya ikincisi 
olmamızda inovasyonun büyük payı olduğuna inanıyo-

ruz. Yeniliklere devam ederek sektöre yön vermeye de-
vam edeceğiz.” 

Değirmen makinelari alanında dünyanın lider firmalarından Alapala Makina, Türkiye’nin Ar-
Ge’ye en çok bütçe ayıran şirketlerinin yer aldığı Ar-Ge 250 Listesi’ne girdi. 

Alapala Makina, Ar-Ge 250 Listesi’ne girdi!



Ekmek fiyatları konusunda basın toplantısı düzenle-
yen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 
TMO’nun Eylül sonunda başlattığı buğday satışlarını 
sürdürdüğünü, buğday satış fiyatlarında geçen yıla göre 
herhangi bir artışın söz konusu olmadığını söyledi. Ayrı-
ca, toplantıda ekmek ve un fiyatlarında buğday kaynaklı 
bir artışın kesinlikle söz konusu olmadığını belirten Ba-
kan Çelik, ekmeğe zam yapılmayacağını açıkladı. 

Türkiye’de yıllık buğday tüketiminin 19 milyon 500 
bin ton civarında olduğunu, üretimin ise 2016’da 20 mil-
yon 600 bin ton olarak gerçekleştiğini ifade eden Çelik, 
“TMO stoklarında bugün itibarıyla 2,5 milyon ton buğ-
day var. Geçen yıl kurak geçmesine rağmen üretim tü-
ketimi rahatlıkla karşıladı. Bu nedenle buğday fiyatları 
yönünden endişe edilecek bir durum yok” dedi.

BUĞDAY KAYNAKLI ZAM OLMAYACAK
TMO’nun ekmeklik buğday satış fiyatlarının kalite-

sine göre, ton başına 800-975 lira arasında değiştiğini, 
piyasada Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğdayın or-
talama fiyatının ton başına 965 lira olduğunu açıkla-
yan Çelik, ekmek ve un fiyatlarında buğday kaynaklı 
herhangi bir artışı gerektirecek bir durum söz konusu 
olmadığını söyledi. 

Son günlerdeki döviz artışını dikkate alarak ilave bir 
tedbir uygulamasına gittiklerini belirten Bakan Çelik, 
“Bugünden itibaren yıllık buğday işletme kapasitesi 20 
bin tonun altında olan un fabrikalarına 90 gün vadeli 
ve vade farksız buğday satışını başlatmış bulunuyoruz. 
Bu, toplam işletmelerin yüzde 36’sına tekabül ediyor, 
sayısal olarak da 243 işletmeyi kapsıyor” diye konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 
TMO’nun Eylül sonunda başlattığı buğday sa-
tışlarını sürdürdüğünü, buğday satış fiyatlarında 
geçen yıla göre herhangi bir artışın söz konusu 
olmadığını söyledi. 

Buğday satışı
sürecek 
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Her sektörde kullanılan makinelerin yapılan işe uygun, kaliteli, verimli ve tasar-
ruflu olması üretimin devamlılığı açısından gereklidir. Aynı şekilde makine seçi-
mi değirmencilik sektöründe de büyük bir öneme sahiptir. Çünkü değirmen 
sektöründe kullanılan makineler, 7/24 kesintisiz çalıştığından fabrikanın verim-
liliğini en üst düzeyde tutulması amacıyla makinelerin tam kapasitesi çalışması 
gerekiyor. Bu nedenle kaliteli, enerji tasarruflu ve güvenilir makinelerin tercih 
edilmesi çok önemlidir.

Makine seçiminden sonra bu makinelerin gün-
lük, haftalık, aylık, yıllık bakım ile onarımlarının 
düzenli ve zamanında yapılması, üretimde aksa-
malara ve maddi kayıplara neden olmayacaktır. 
Ayrıca bir değirmen fabrikasında yedek parça sto-
ğunun bulunması ve eğitimli, teknik bilgiye sahip 
deneyimli personelin istihdam edilmesi de üretim 
açısından en önemli unsurlardan biridir. 
Makinelerin seçimi ve mekanik bakım konusunda, 

değirmen sahiplerinin özellikle üzerinde durması 
gereken konulardan biri de eğitimdir. Hem değir-
mende çalışan teknik servis görevlilerine hem de 
değirmencilerinin kendisine bakım ve onarım ko-
nusunda düzenli olarak eğitim verilmelidir. 
Düzenli ve zamanında yapılan mekanik bakım, 
onarım ve fabrikaların dezenfekte işlemleri saye-
sinde fabrikalar tasarruf eder, üretimde aksamalar 
oluşmaz ve verimlilik sağlanır. 

Makine ve
Mekanik Bakım

subat 2017
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Çok iyi hazırlanmış bir diyagram, yüksek 
kaliteli ve güvenilir makine/ekipmanların 
kullanımıyla değirmenlerde makine sayı-
sında optimizasyon sağlanabilir. Böylece 
gereğinden fazla makine kullanımına da 
gerek kalmaz. Burada makinelerin kaliteli 
seçilmesi tek başına yeterli olmayıp, aspi-
rasyon ve pnömatik taşıma hattının verimli 
ve etkili bir şekilde tasarlanması da son de-
rece önem arz etmektedir. 

Ayrıca makinelerin kaliteli oluşuna kat-
kı sağlayan en önemli faktörlerden biri de; 
makine yapımında kullanılan yüksek kalite 

standartlarındaki bileşenlerin üretici tarafın-
dan sağlanıyor olmasıdır. Makineyi oluşturan 
rulmanların, topların, eleklerin, kayışların, 
motorların, elektrik parçalarının kaliteli ulus-
lararası markalardan seçilmesi, değirmenin 
top-yekûn kalitesini de arttıracaktır.

Değirmen sektöründe kullanılan ma-
kineler, 7/24 çalıştığı için; değirmen ve-
rimliliğini maksimize etmenin en önemli 
kaynağı makinelerin tam kapasitede çalış-
masının sağlanmasıdır. Bu nedenle kaliteli 
ve güvenilir makinelerin seçilmesi son de-
rece önemlidir. Kalitesi düşük olan maki-

Makine seçimi,
bakım ve onarım

Bora GÖKDENİZ
Alapala Makina
Kurumsal Yatırımlar Müdürü

“Değirmen sektöründe kullanılan makineler, 7 gün 24 saat 
çalıştığı için; değirmen verimliliğini maksimize etmenin en 
önemli kaynağı makinelerin tam kapasitede çalışmasının 
sağlanmasıdır. Bu nedenle kaliteli ve güvenilir makinelerin 
seçilmesi son derece önemlidir.”
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nelerle donatılmış bir değirmenin problem yaratması ve 
sonucunda üretimin durma olasılığı söz konusudur. Ör-
neğin; 300 ton/gün kapasiteli bir değirmenin sadece bir 
gün stop etmesinin verdiği kayıp, yaklaşık 100 bin Ameri-
kan doları civarında olacaktır.        

Önleyici bakım; makine ve ekipmanların arıza yaratma-
dan önce makineyi oluşturan parçaların aşınmalarını ön-
lemek, değişim gerektirip gerektirmediğini belirlemek ve 
olası problemi engellemek için yapılan bir operasyondur.   

Buradaki en önemli unsurlardan biri de, bu önleyi-
ci bakımı yapabilecek teknik bilgiye sahip donanımlı 
personelin değirmen içerisinde görev yapıyor olması-
dır. Bu bağlamda, kaliteli teknik ekibin de değirmen 
sahipleri tarafından istihdam ettiriliyor olması önemli 
bir kriterdir. 

Bakım ve onarımların kesin olarak eğitimli ve teknik 
bilgiyle donatılmış personelce yapılması gereklidir. De-
ğirmenlerde çalışan personel içerisinde bakım ve onarım 
konusunda gerekli ve yeterli teknik deneyime sahip olma-
yanların bulunması durumunda ise, makine ve ekipman 
üreticilerinden teknik servis desteği alınarak bakım ve ona-
rımlarının yaptırılması gereklidir. Böylelikle arıza yapmış 
ve değiştirilmesi gereken parçaların, üreticileri tarafından 
orijinal ve kaliteli parçalarla değiştirilmesi ve sonucunda 
da garanti kapsamının devamı sağlanmış olacaktır. 

PLANLANMAMIŞ BAKIMIN
YARATTIĞI ETKİLER
• Üretimde kayıplar,
• Bütçelenmemiş harcamalar,
• Gereksiz yere değirmenin durması,
• Zaman kayıpları,
• Olası diğer teknik destek veren şirketlere bağımlılık 

olacaktır.

DÜZENLİ MAKİNE BAKIMININ AVANTAJLARI
Kesintisiz düzenli makine bakımının en önemli avantajı, 

değirmenin verimliliğin artması olacaktır. Bunun yanında;
• Üretkenliğin artması,
• Daha fazla iş çıkartılmasının sağlanması,
• Fabrika durma sürelerinin azalması,
• Ürünlerin (un, irmik, vs) kalitesinin artması,
• Maliyetli parça değişimlerinde azalma,
• Tamirlerde azalma,
• Taşıma hatlarındaki (borular) zararları önleme,
• Başka onarım yapan şirketlere bağımlılıkta azalma 

gibi avantajlar da sağlanmış olacaktır. 

DEĞİRMENLERDE MAKİNE VE
EKİPMANLARIN BAKIM PERİYODLARI
• Günlük,
• Haftalık, 
• Uzun Süreli Bakımlar olarak sınıflandırılabilir.

Günlük Bakımlar: Değirmende üretim başlamadan 
önce, makinelerin ürün giriş ve çıkış alanlarının önceki 
birikmelerden temizlenmesi gerekir. Özellikle vals maki-
nelerindeki ürün giriş haznelerinde birikmiş ürünlerin ve 
merdanelerinin bu denetlemeyle düzenli olarak kontrolde 
tutulması son derece önemlidir. 

“Bakım ve onarımların düzenli olarak 
ve zamanında yapılmasının yanında, 
bir değirmende en önemli konulardan 
biri de olası parça arızalarında, hazır 
kritik yedek parçaların mevcudiyetidir. 
Bir arıza sırasında onarım için yedek 
parça bekleniyorsa, değirmende maddi 
kayıplar söz konusu olacaktır.”
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Makinelerde toz sızıntısı olabilecek alanlardaki sızdır-
mazlık elemanları, kapakların tam kapanıp kapanmadığı, 
akış boru ve bağlantı elamanlarının tıkalı olup olmadık-
ları, eleklerdeki akışkanlık durumu günlük çalışmalar ön-
cesinde kontrol edilmeli ve gereken bakımlar muhakkak 
dikkatlice yapılmalıdır. 

Taşıyıcı hattın kontrolü (borular) son derece önemli-
dir. Bakım yapılmamış borularda, daha az ürün akacaktır, 
böceklenme artacaktır, borular zarar görecektir ve sonu-
cunda son derece pahalı onarımlar gerekebilecektir. Bunu 
önlemek için, gıdaya uygun kimyasallar, uzun kablolu 
fırçalar ve plastik çekiçler kullanılabilir.  

Tesisteki makinelerin çalışması için gerekli hava ihtiya-
cını sağlayan kompresörün düzenli olarak basıncı kontrol 
altında olmalı ve sürekli takip edilmelidir. 

Haftalık Bakımlar: Makinelerin komponentleri olan 
rulman, motor, dişli ve kayışların uygun çalışıp çalış-
madığının kontrol edilmesidir. Vals toplarının yüzeyi ve 
dişleri kontrol altında olmalıdır. Bununla beraber, vals 
toplarının temizliklerini gerçekleştiren fırça ve bıçakların 
durumlarının da kontrol edilmesi gerekmektedir. 

Eleklerin durumları ve temizlikleri kesinlikle kontrol 
edilmelidir. Filtrelerin gerekli şartlarda çalışabilmesi için 
toz torbalarının da kontrolü ve temizlikleri muhakkak ya-
pılmalıdır. 

Makinelerin yağlama durumları kontrol edilmelidir. 
Dişli ve rulmanların ihtiyaç duyulan yağlamayı aldıkları 
sürekli olarak kontrol edilmelidir.

Uzun Süreli Bakımlar: Çoğunlukla değirmenlerin üre-
time ara verdikleri dönemlerde yapılır. Vals toplarının 
(Kırma ve Liso) dişleri ve yüzey aşınmaları kontrol edil-
meli, ihtiyaç varsa yeniden dişleme, taşlama ve kumlama 
uygulanmalıdır. Vals topları ve dişlilerinde aşınma veya 
kırılma varsa yenisi ile değiştirilmelidir.  

Eleklerde ipek yırtılmaları, sızdırmazlık ekipmanla-
rının aşınıp aşınmadıkları bu dönemde kontrol edilmesi 
gereken en önemli noktalardır. Eleklerin bir bütün olarak 
temizliklerinin yapılması gereklidir. Bu temizlikler her 
iki-üç ayda bir mutlaka yapılmalıdır. 

Bu bakımlar, tesisteki makine ve ekipmanların çalışma 
sürelerini uzatacak ve üretim sırasında muhtemel arızala-
rı da önleyecektir. 

BAKIMLARDA YAPILACAK GENEL İŞLEMLER
Ayrıca bakımlarda yapılacak genel işlemleri özetlersek. 

Bunlar: 
• Parça değişimi,
• Tork kontrolü,
• Yağlama,
• Genel temizlik,
• Kontrol,
• Yağ değişimi,
• Kayış gerginlik kontrolü,
• Hijyenik temizlik,
• Kaçak kontrolüdür. 

Bakım ve onarımların düzenli olarak ve zamanında 
yapılmasının yanında, bir değirmende en önemli konu-
lardan biri de olası parça arızalarında, hazır kritik yedek 
parçaların mevcudiyetidir.  Bir arıza sırasında onarım için 
yedek parça bekleniyorsa, değirmende maddi kayıplar söz 
konusu olacaktır. 
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Değirmenlerin üreticisiyle teslim sırasında (test ça-
lışmaları) kesinlikle satış sonrası ve garanti kapsamları 
konusunda bir sözleşme yapılmalıdır. Bu sözleşmenin 
yapılmasıyla; ileride muhtemel uzun süreli üretim kayıp-
larının da önlenmesini sağlanacaktır. 

UN FABRİKALARININ İLAÇLANMASI:
FUMİGASYON YÖNTEMİ
Yasa gereği, değirmenlerin hem yılda en az bir kere (2 

kere daha uygun) ilaçlanması hem de her türlü zararlı 
böcek ve kemirgenlerden arındırılması gerekir. Bu genel 
fumigasyon işlemi her yıl yeni hasat öncesi yapılmalıdır. 

Un fabrikalarındaki en büyük problem ürün zararlıları-
dır. Bunlar un kurdu, buğday biti, hububat hortumlu bö-
ceği, testereli böcek, vb.’dir. Bu zararlılar doğrudan ürün-
le birlikte sahadan taşınır ve büyük ekonomik kayıplara 
sebep olur. Bunun için un fabrikalarında likit formülas-
yonlu ilaçlama çok etkili olmamaktadır. Bunun nedeni, 

bu zararlılar ürünün içinde olduğu için, ilaç doğrudan 
ürüne tatbik edilemez. Bu yüzden fumigasyon (gazlama) 
metodu uygulanması en doğru yöntemdir. Methil Bromid 
veya Hidrojen Fosfit gazıyla iyi bir izolasyon sağlandığı 
takdirde mükemmel sonuç alınır. Ancak bunun için dev-
letten özel izinler alınarak bu işlem yapılabilmektedir. 
Methil Bromid herkese satılmamakta, devlet özel izniyle 
satılmaktadır. 

Fumigasyon işleminin bu konuda tecrübeli ziraat mü-
hendisleri tarafından yapılması ile ürüne hiçbir zarar 
gelmeyecektir. Fumigasyon sonrasında mutlaka operatör 
tarafından fumigasyon raporu düzenlenmelidir. Tüm 
kapılar, operatör tarafından kapatılarak mühürlenir ve 
operasyon bölgesi terk edilir. Kapıların açılması ise yine 
fumigasyon operatörü tarafından yapılır ve içerisi hava-
landırılır. İçeride gaz verilirken kesinlikle canlı giremez 
çünkü öldürücü sonuçlar alınabilir. Ayrıca fumigasyon 
amacına ulaşmaz.

TEKNİK BAKIM KONUSUNDA EĞİTİMLER
Alapala olarak önleyici bakım konusunda, değirmen 

kurduğumuz her müşteriye tüm eğitimler, gerek fabrika-
mızda gerekse bizzat müşterimizin değirmeninde teknik 
ekibimiz ve uzman değirmencilerimiz tarafından veril-
mektedir. Bu eğitimler değirmende görev yapan tüm tek-
nik personele ve değirmencilere verilir. 

Ancak, dünya genelinde bu bakım ve onarım konusun-
da bilinçli olmayan değirmen sahiplerinin sayısı oldukça 
fazladır. Alapala olarak gerek bizden gerekse başka mar-
kadan değirmen sahibi olan tüm müşterilerimize, hem 
yedek parça hem de satış sonrası hizmetler konusunda 
uzman kadromuz ve uzman yedek parça şirketimiz ta-
rafından hizmet verilmektedir. Oluşan arızaların en kısa 
sürede çözülmesinin, hem firmamızın hem de ülkemizin 
imajı açısından son derece önemli olması, böylece müş-
terilerimizin de işlerinin aksamaması ve maddi kayıplara 
uğramamaları son derece önem arz etmektedir. 

BAKIM VE ONARIM İÇİN BİR DEĞİRMENDE
YAPILABİLECEKLER: 
•Değirmende kullanılan her makine ve ekipman için; 

makinenin adı, üretim yılı, kapasiteleri, motor güçleri, 
v.b. bilgilerin olduğu bir form hazırlanmalı ve makine-
nin görülen bir yerine aşınmasını önleyecek bir koruma 
ile asılmalıdır. 

• Yapılan bakımlar ve programlanan bakım-onarım 
takvimi de yazılmalı ve kayıt altında tutulmalıdır. Burada 
bunun en ideali otomasyon ile bunun yapılabilmesidir.  
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• Basit bir yedek parça stok programı olmalıdır. Böyle-
ce stok kontrolü yapılıyor olacak ve fabrikanın yedek par-
ça eksiğinden stop etmesi önlenmiş olacaktır. 

• Kullanılan makinelerin; katalogları, bakım-onarım kı-
lavuzları, yedek parça katalogları muhakkak bulunmalıdır. 

• Üretici tarafından belirlenen bakım onarım kılavuz-
larına ve talimatlarına muhakkak uyulmalı ve orijinal ye-
dek parçalar kullanılmalıdır. Böylece garanti kapsamın-
dan da çıkılmamış olunacaktır. 

• Ayrıca diğer en önemli nokta, bir arıza meydana gel-
diğinde sadece bu arızayı gidermek için çalışılmamalı, 
aynı zamanda bu arızanın nedeni araştırmalı ve asıl sebe-
bi bulunmalıdır. Böylece aynı arızanın bir kez daha tek-
rarlanması önlenmiş olacaktır. 

• Kalibrasyon işlemi bir nevi bakım işlemidir. Bu ne-
denle, kalibrasyonun da belirli aralıklarla bakım işlemi 
içerisine katılıp yapılmasında fayda vardır. 

• Değirmenlerde toz, hava karışımı oranı da son dere-
ce önemlidir. Bu oranın belli oranları ve limitleri aşması 
son derece tehlikelidir ve toz patlamasına sebep olabilir. 
Böyle tehlikeli durumları önlemek için, temizliğe son de-
rece dikkat edilmeli ve çalışanlara genel amaçlı kontrollü 
eğitim verilmelidir. Bu konuda bilgi sahibi personel yoksa 
muhakkak üretici firmadan destek alınmalıdır. 

• Değirmenlerde sarf yedek parça stoğu değirmenin 
stop etmeden çalışması için en önemli kalemdir ve bunlar 
için yeterli stoklama yapılmalıdır. Değirmen sahipleri bu 

stoğu finansal bir yük olarak kesinlikle görmemelidirler. 
Aksi takdirde kayıpları daha fazla olacaktır. 

• Değirmenlerde en kritik konulardan birisi de temiz-
liktir. Kirli, düzensiz, tozlu, karışık, parça yığınlarıyla 
dolu bir değirmenin performansı da yüksek olmayacaktır.  

• Değirmen sahipleri ve teknik personel sektördeki ge-
lişen teknolojiyi sıkı takip etmeli ve doğru ekipmanları ve 
malzemeleri doğru yerlerde kullanmalıdırlar. Bu sektörde 
en önemli noktalar: Aşınmalar, burkulmalar, darbeler, 
yüksek ısı ve uzun süreli çalışma şartlarıdır. Ve seçilen 
malzemeler bunlara dayanıklı olmak zorundadır. 

Burada en önemli avantajlardan biri de, düzenli ve za-
manında yapılan bakım ve onarım sonrası fabrikanın top-
lam enerji sarfiyatında artış olmamasıdır. Sonuçta doğru 
ve zamanında yapılan bakım kendi başına bir tasarruftur.

Alapala’nın sektörde sadakat kazanarak değirmen kur-
duğu müşterilerinin tekrar bizleri tercih etmesinin en 
büyük nedenlerinden biri de; daha uzun makine ile tesis 
ömrü ve satış sonrası hizmet konusunda firmamızın sü-
rekli ve zamanında müşterilerinin yanında olmasıdır. 

Sunduğumuz tüm hizmetler, daima gerekli verimliliği 
ve kapasiteyi sağlayarak ve optimum üretim prosesi ka-
zandırarak değirmenci ile tüm koşullara göre ortaklaşa 
çalışmadır.  



Dünya Değirmenleri için Una İnce Ayar.

Mühlenchemie, un mamüllerinin verimli üretimi için yenilikçi un geliştiricileri ve ön karışımları
geliştirmekte ve pazara sunmaktadır.  Merkezi Almanya olan Mühlenchemie, Meksika, Brezilya,
Rusya, Hindistan, Çin, Singapur ve Türkiye’deki iştirakleri ile, 90 yıldır dünya çapında un 
endüstrisinin temel taşlarındandır.

Un Geliştiricileri, Un Zenginleştiricileri • enzim sistemleri • vitamin ve mineral ön karışımları •
c vitamini • bromat yerine geçen sistemler • oksidanlar • hamur yumuşatıcıları • asitlik 
düzenleyiciler • lesitin tozları • gerekli buğday gluteni • gluten güçlendirici / ikamesi • malt unu

Hamur Geliştiricileri ve Unlu Mamül Katkıları • bisküvi, kraker, gofret, makarna ve buharda
pişirilmiş ekmek enzimleri • emülgatörler • koruyucular • kurutulmuş hamur • kalsiyum
propiyonat • unlu mamüller için ön karışımlar

Teknik Hizmetler • özel hazırlanan geliştiriciler • hazır karışım unları • uygulamalar üzerinde 
öneriler • ürün geliştirme • fason imalat • un analizi • özel eğitimler • dozaj ekipmanları •
laboratuar ekipmanları

Mühlenchemie –
90. yıldönümümüzde
de sizlerleyizyaşında

German Quality made by Mühlenchemie.

www.sterningredients.com.trinfo@sterningredients.com.trwww.muehlenchemie.deBir Stern-Wywiol Gruppe kuruluşudur

2017



S.54 DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Şubat 2017

Geçmiş yıllarda Türkiye’de değirmen 
makinelerinin imalatı, birkaç şirket tara-
fından yapılmaktaydı ve değirmen kurmak 
isteyen yatırımcılar bahsi geçen bu belli 
başlı imalatçılara yönelmek zorunda ka-
lıyorlardı. Ancak günümüzde değirmen 
imalatçılarının sayısı maalesef (ne yazık ki 
bu cümlemde maalesef kelimesini üzüle-
rek kullanmak zorunda kalıyorum çünkü 
adımınızı attığınız yerde değirmen üreti-
cisi, imalatçısı bulabilirsiniz) o kadar arttı 

ki, yatırımcılar yönelecekleri imalatçılar 
konusunda çok büyük tereddüt yaşıyorlar. 
Yaşanan ekonomik daralma nedeniyle de 
daha ucuz olan ürünlere ve düşük fiyatlı 
üretim yapan imalatçılara yöneliyorlar. 
Burada eşit şartlarda yapılan bir rekabetten 
bahsetmiyorum, aksine hem üretiminde 
kullandığı ucuz malzemelerle ucuz ürün 
satan ve yatırımcının aklını karıştıran hem 
de satış sonrası bir destek birimi bile olma-
yan, müşteri memnuniyetini düşünmeyen 

Değirmenlerde Makine 
ve İmalatçı Seçimi

İsmail Bahrem ODABAŞI
Özenir Group 
CEO/Genel Müdür

“Makine imalatı kültür, tecrübe ve bilgi gerektiren bir konudur. 
Ancak tüm bunlar iyi bir şirket portföyü oluşturmak için kendi 
başına yeterli olmayacaktır. Çünkü şirketin kendi bünyesinde 
çalışan birimleri de bu niteliklere ek olarak paralel bilgi akışını 
kullanıp birbirleri ile devamlı irtibat halinde olarak, sürecin 
ilk aşamasından son aşamasına kadar koordineli çalışmak 
zorundadır.”



Years Experience
Century Technology21st

 
3. OSB, Kuddusi Caddesi, 19. Sokak
No:18 Selçuklu - Konya / 
P: +(90) 332 249 42 00
F: +(90) 332 251 40 80
info@millma.com.tr

www.millma.com.tr

A Quality Minded Corporation
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merdiven altı imalatçılardan bahsediyorum. Aksi takdir-
de, rekabet bizi daha güçlü kılar ve daha kaliteli ürünler 
üretmemizi sağlar. 

Makine imalatı kültür, tecrübe ve bilgi gerektiren bir 
konudur. Ancak tüm bunlar iyi bir şirket portföyü oluş-
turmak için kendi başına yeterli olmayacaktır. Çünkü 
şirketin kendi bünyesinde çalışan birimleri de bu nite-
liklere ek olarak paralel bilgi akışını kullanıp birbirleri 
ile devamlı irtibat halinde olarak, sürecin ilk aşamasın-
dan son aşamasına kadar koordineli çalışmak zorunda-
dır. Zincirin halkalarından bir tanesinin zayıf olması bu 
koordineyi ve akışı bozmak için yeterli olacaktır.

Yılların vermiş olduğu bilgi birikimi ve tecrübeye da-
yanarak değirmen sektöründe yatırım yapmak isteyen 
iş adamlarına tavsiyemiz, çok ucuz olana değil, kaliteli 
ürünler üretip, kaliteli hizmet veren imalatçılara yönel-
meleridir. Bunun için, öncelikle her yatırımcı fabrika-
sında makinelerden iyi anlayan bir mühendis istihdam 
etmeli ya da mühendisten yardım almalı. Çünkü ekono-
minin dar boğazdan geçtiği şu günlerde yatırımcılarımız 
maalesef kısa vadeli düşünüp en ucuza yönelmekte ve 
ilerisini düşünmemektedir. Ucuz ürün veya hizmet sa-
tın alırken kazanıldığı düşünülen meblağların, arızala-
nan ve hemen zarar gören makineler nedeniyle çok kısa 
bir süre sonra kaybedildiğine birçok kez şahit olduk. 

Sadece makine kaynaklı zararlardan bahsetmiyorum; 
gün boyu (24 saat) tesisini çalıştırmak zorunda olan bir 
yatırımcının ucuz ve kalitesiz bir makinenin verdiği 
arızadan dolayı tüm tesisin saatlerce ve hatta günlerce 
durmak zorunda kaldığı ve bundan kaynaklanan zarar-
lardan bahsediyorum. Ayrıca yetişmesi gereken sipariş-
lerin zamanında teslim edilmemesi ve markalarına vere-
cekleri zararlar da hesaba katılmalı. İşte tam bu noktada 
istihdam edecekleri kaliteli ve vizyon sahibi mühendis-
ler/ ustalar devreye girip bu yatırımın ilerisini düşünerek 
yatırımcılarımızı yönlendireceklerdir. 

Dünyada bilinen çok güzel bir deyimi hatırlatmak is-
tiyorum “Çok ucuz mal alacak kadar zengin değilim ve 
paramı sokakta bulmadım’’. Birçok vizyon sahibi iş ada-
mı bu sözün tam olarak nereye gittiğini çok iyi bilir çün-
kü ucuz mal almanın yatırım için ayrılan parayı bir çan-
taya koyup çöp tenekesine atmaktan hiçbir farkı yoktur. 

Değirmencilik sektöründe makine ve imalatçı seçimi 
konusunu özetlersek;

• Mutlaka imalatçı firmanın tecrübesini ve sahadaki 

bilgi becerilerini önceden gözlemlemeleri ve iyi araştır-
maları gerekir.

• Beraberindeki ustası veya mühendisi ile birlikte han-
gi özelliklerde makine istediklerine tam olarak karar ver-
meleri ve istedikleri özellikteki ürünlere yönelmeleri şart.

• İmalatçının yeterli miktarda kaliteli hammadde, 
malzeme kullanıp kullanmadığını gözlemleyip iyi bir 
şekilde değerlendirmek önemlidir.

• İmalatçının satış sonrası servis hizmetinin gerçekten 
yeterli olup olmadığı incelenmelidir.

• Unutmayın doğru makine ve imalatçı seçimi, hem 
imalat sürecinde un fabrikasının enerji ve zaman ma-
liyetini düşürecek hem de bakım maliyetini minimize 
edecektir.

• Doğru makineyi doğru yerde kullanmak da önem-
lidir. Tesiste gereksiz yere kullanılan 1 motor veya 1 cı-
vata bile yatırım maliyetinin yanı sıra bakım ve enerji 
maliyetini de artıracaktır.

• Makinelerde yağ, rulman ve yedek parça bakımları-
na çok dikkat edilmeli, bunlar makine arıza vermeden ve 
parçalar makineye zarar vermeden önce bakıma alınma-
lıdır. Maliyeti çok daha az olan bir yağın zamanında tak-
viye edilmemesi veya değiştirilmemesi, ondan kat ve kat 
daha maliyetli bir rulmanın hasar görmesine ve imalatın 
durarak çok ciddi zararların oluşmasına yol açacaktır.

Değirmen fabrikaları da makine alırken çok ucuz ma-
kine üreten firmaları değil, makinesinin ardında dura-
cak, kaliteli ürün üreten, hasar veya arıza halinde servis 
ve yedek parça hizmetini sorunsuz bir şekilde çok hızlı 
sağlayan firmaları tercih etmelidir.

“Değirmen fabrikaları da makine 
alırken çok ucuz makine üreten 
firmaları değil makinesinin ardında 
duracak, kaliteli ürün üreten, hasar 
ile arıza anında servis ve yedek parça 
hizmetini sorunsuz bir şekilde çok hızlı 
sağlayan firmaları tercih etmelidir.”
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Un fabrikalarında kullanılacak olan buğ-
dayın sertliği ve üretim sonucu elde edile-
cek olan ürünün özelliği, makine seçiminde 
dikkat edilmesi gereken hususlar arasında 
yer almaktadır.

Devletin belirlediği standartlar çerçeve-
sinde, hedeflenen günlük üretim kapasi-
tesine uygun özelliklere sahip makine ve 
aksamlar seçilmeye gayret gösterilmelidir. 
Üretim kapasitesine uygun olmayan maki-
nelerin tercih edilmesi, diğer makinelerin 
çalışma sistemlerine etki edeceğinden üre-
timde çeşitli sıkıntıların meydana gelebile-
ceği göz önünde bulundurulmalıdır. İhti-
yaca uygun olarak seçilen makine, yatırım 
maliyetlerinin kontrol edilebilirliğini sağ-

lamakla birlikte gelen müşteri taleplerinin 
zamanında karşılanmasına yardımcı olaca-
ğı için kâr marjının yükselmesine katkıda 
bulunacaktır.

Değirmen makinesi üreticileri, satışı-
nı yapmış oldukları makinelerin bakımı, 
onarımı, teknik servis konularındaki uygu-
ladıkları politika ve strateji ile piyasadaki 
mevcut konum ve rekabet güçlerini koruma 
amacında olmalıdırlar. Tesis bünyesinde 
kullanılan makinelerde herhangi bir teknik 
sıkıntı oluşması halinde, makine üreticisi ile 
zamanında iletişim önem arz etmektedir.

Makine üreticisinin piyasadaki konumu-
nun ve rekabet gücünün muhafazası, arıza 

Emin YER
Acar Makina
Genel Koordinatör

Ürünün kalitesi, makine 
seçimine bağlıdır

“Makine ve ekipmanlarda oluşabilecek bakterilere karşı yapılan 
ilaçlama faaliyetleri, üreticiler tarafından aksatılmadan yılda 
en az iki defa devletin belirlediği standartlar çerçevesinde 
yaptırılmalı ve gerekli hassasiyet için ilgili personel uyarılmalıdır.”
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meydana gelen makinenin sıkıntısını en kısa zamanda ve 
en uygun bedelle çözümleyebilmesiyle korunur. Bakım, 
onarım ve teknik servis giderlerinin minimum düzeyde 
olabilmesi, zamanında ve doğru yapılan müdahalelere 
bağlıdır. Yetkisiz ve bilgi sahibi olmayan personelin maki-
neye müdahalesi sonucu, herhangi bir aksaklık oluşması 
halinde, oluşan arızanın telafisi için, maddi olarak büyük 
bir külfete katlanılması gerekir. Buna bağlı olarak bir çö-
züm yoluna başvurulduğunda gereksiz giderlere maruz 
kalınabileceği unutulmamalıdır. Yetkisiz personelin arı-
zalı makineye müdahalesinin, mevcut makineyi garanti 
kapsamı dışında bırakacağı da bilinmelidir.

Firmaların üretmiş olduğu makinelerin yedek parçaları-
nın temini için un fabrikası, makine üreticisi ile iletişime 
geçtiğinde sevkiyatın çok kısa bir sürede gerçekleştirebil-
mesi, müşteri memnuniyeti açısından çok önemlidir. Olu-
şan bir arızanın zamanında giderilmemesi halinde, maki-
ne üzerinde ciddi hasarlar oluşabilmekte ve nihayetinde, 
gerçekleştirilen tamir ve bakımlar nedeniyle yaklaşık ma-
kine değeri tutarında bir onarım faturası, un fabrikasına 
fatura edilmektedir.

Karşılaşmış olduğumuz en büyük sıkıntılardan biri de, 
kalitesiz üretilen makinelerin küçük bir arızasının gide-
rilmemesinden dolayı oluşan onarım maliyetinin yüksek 
olması ve bu nedenle un fabrikasının mevcut makineyi 
onarmak yerine yeni bir makine satın alma yolunu tercih 
etmesidir. Bu gibi durumlar, makine üreticisinin, müşteri 
kaybetmesine zemin hazırlamaktadır.

MAKİNELERİN GÜNLÜK, HAFTALIK,
AYLIK BAKIMLARI
Günlük olarak yapılabilecek bakımlar arasında; öncelikle 

üretimin daha istikrarlı bir düzeyde devam edebilmesi için 
bir önceki üretimden kalan ürün artıklarının ilgili makine 
haznelerinden temizlenmesi; makinelerin toz sızdırma gibi 
sıkıntılara yol açabilecek kısımlarının kontrolü ile hava kilit-
leri ve un vidalarının temizliği yer almaktadır. Kapanmayan 
kapaklar, tıkalı olan borular, makinelerin çalışmasını sağ-
layan kompresörün yeterli basınçta havayı üretmemesi gibi 
sıkıntılar da,  üretimin istenilen randımanda olmasını engel-
leyeceği için günlük olarak yapılması gereken bakımlar ara-
sındadır. Haftalık olan bakımlar arasında ise; sürekli hareket 
halinde olan rulmanlar, kayışlar ve dişlilerin kontrolü ile ran-
dıman kantarlarında bulunan seviye sensörlerinin kalibras-
yon ayarları yer almaktadır. Daha uzun dönemli bakımların 
gerçekleştirilebilmesi için, belli bir zamana ihtiyaç olması 
sebebiyle genelde üretim sezonu sonlarında yapılır. Bu ba-
kımlar; vals toplarının dişleme işlemleri, kare elek ve ipekle-

rin tamir, bakım ve temizliği, akışkanlık nedeniyle aşınmaya 
müsait bir yapıda olan akış borularının tamirat işlemleri ola-
rak sıralanabilir.

Makine üreticisi, belli dönemlerde üretmiş olduğu ma-
kinelerin bakım ve onarımları ile alakalı olarak, un fabri-
kalarını ziyaret etmeli, çalışan makinelerinin daha randı-
manlı çalışması için yönetici ve ustalarla bilgi alışverişinde 
bulunmalıdır. Bu bilgi alışverişlerinde edinilen bilgiler ve 
çözüm önerileri doğrultusunda teknik servis ekibinin eği-
tilmesi hedeflenerek, haftalık ve aylık periyotlar halinde 
çeşitli eğitimler düzenlenmelidir. Bu gibi eğitimler, teknik 
servis ekibine, arızalara müdahaleleri esnasında bilinçli 
bir şekilde hareket etme için gerekli becerileri kazandıra-
cağından dolayı müşteri memnuniyeti sağlanmış olacaktır.

DEĞİRMEN MAKİNELERİNDE
HİJYEN ÖNEMLİ
Önemle üzerinde durmamız gereken bir diğer konu ise; 

un fabrikalarında çalışan makinelerin hijyenidir. Hijyen, 
insan sağlığı için çok hassas bir konudur. Makine ve ekip-
manlarda oluşabilecek bakterilere karşı yapılan ilaçlama 
faaliyetleri, üreticiler tarafından aksatılmadan yılda en az 
iki defa devletin belirlediği standartlar çerçevesinde yaptırıl-
malı ve gerekli hassasiyet için ilgili personel uyarılmalıdır.

Ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak istiyorsak, ka-
liteli ürün üretmek, nitelikli eleman yetiştirmek ve çalış-
tırmak başlıca prensiplerimiz arasında yer almalıdır. Ülke 
olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte, daha has-
sas hareket ederek, milli değerlerimizi ve benliğimizi ko-
rumaya gayret göstermeliyiz.

“Sorunsuz çalışan makine, fabrikanın 
optimum seviyede üretimine devam 
etmesine katkıda bulunur.”
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Sinan AYBAKAR Aybakar Dış Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi

“Global bir tedarikçi olduğunuzda ister istemez her ülkenin yerel 
koşullarını öğrenmek ve bunlara uyum sağlamak durumundasınız. 
Bugün ürünlerimiz -40 derece ve 50 derece sıcaklıkta çalışabilmektedir. 
Aynı şekilde 3 bin 200 rakımlı bir tesisin inşasını da yaptık.”

“MİNİMUM ENERJİYLE MAKSİMUM 
VERİM BİZİM İŞİMİZ”
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Değirmencilik sektöründe 1932 yılından bu yana hiz-
met veren Aybakar Dış Ticaret A.Ş.’nin piyasaya sun-
duğu ileri teknoloji makineler, bugün 45 farklı ülkede 
600’ün üzerinde değirmen fabrikası tarafından tercih 
ediliyor. Ortadoğu pazarında kendi ofisleri ve depoları 
bulunan firma, Irak bölgesinde 2 ofis ve yedek parça de-
posu ile hizmet veriyor. İran ve Pakistan’daki ofisleriyle 
birlikte, Aybakar’ın 24 ülkede temsilcilikleri ve çözüm 
ortakları mevcut. 

Değirmencilik endüstrisinin geçmişte tamamen ya-
bancı firmalara bağımlı olduğunu söyleyen Aybakar Dış 
Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Aybakar, 70’li 
yıllarda makine bazında üretime geçerek bu yurtdışı 
bağımlılığı minimum seviyeye indirdiklerini vurguladı. 
Kendilerine gelen her projeyi sadece mekanik anlam-
da değil, bütün detaylarını göz önünde bulundurarak 
tasarladıklarına değinen Sinan Aybakar, Değirmenci 
Dergisi’nin Şubat sayısında yer alan “Teknoloji Platfor-
mu” bölümünde firmasının hedeflerini, değirmencilere 
sundukları teknolojik çözümleri ve Ar-Ge çalışmalarını 
okurlarımızla paylaştı. 

Sinan bey, Aybakar Dış Ticaret A.Ş, Türkiye’de de-
ğirmencilik teknolojileri endüstrisinde önde gelen 
şirketlerden biri. Bize biraz Aybakar’ın tarihinden ve 
ulaştığı başarıdan söz edebilir misiniz?

1932 yılında kurulan şirketimiz, köklü geçmişinde 
elde ettiği deneyimlerle geleceğe emin adımlarla yürü-
mektedir. Bugün üçüncü nesil tarafından yönetilen şir-
ketimizde, her yeni nesil bir önceki neslin başarısını geç-
mek için çalışmakta ve atalarından aldığı bayrağı daha 
ileriye taşımaktadır. Sektörle tanışmamız kurucumuz 
İhsan Aybakar ve Ferruh Aybakar’ın küçük bir atölyede 
çalışarak un fabrikaları için yedek parça temini ile baş-
ladı. Günümüzde 45 farklı ülkede bulunan yüzlerce de-
ğirmende Aybakar ürünleri tercih edilmektedir.

Aybakar’ın teknolojik çözümlerinden de biraz bahse-
debilir misiniz? Müşterilerinize anahtar teslim çözüm-
ler sunduğunuzu biliyoruz; fakat tamamen Aybakar’ın 
ürettiği teknolojiler nelerdir?

Bence sektörümüzde yaşanan en büyük sorun, maki-
ne üreticiliğinden proje üreticiliğine geçiştir. Firmamı-
zın en büyük avantajı, ekibimizde makine mühendisleri 
dışında diyagramcı, montaj ekibi ve un ustaları bulun-
masıdır. Dolayısıyla her projeyi sadece mekanik anlam-
da değil, bütün detaylarını göz önünde bulundurarak 
tasarlıyoruz. Makine bazında ise iki sene önce piyasaya 
sunduğumuz ileri teknoloji CERES II serisi valslerimiz, 

gurur kaynağımız. Bu makinelerdeki kayış-kasnak siste-
mi, patentli olup mevcut ürünlerden daha yüksek verim 
sunmaktadır. Bunun yanısıra merdane sistemlerinde 
kullandığımız LiProKa motorlar sayesinde hem redük-
tör ihtiyacını ortadan kaldırıp hem de düşük devirlerde 
sabit tork sunabiliyoruz. 

85 yıllık tarihinizle değirmencilik endüstrisine ka-
zandırdığınız yenilikler, farklı ve yenilikçi çözümler 
hakkında neler söyleyebilirsiniz?  

Değirmencilik endüstrisi geçmişte tamamen yabancı 
firmalara bağlı durumdaydı. 70’li yıllarda makine bazın-
da imalata geçen Aybakar, Türk değirmencilerinin ka-
busu olan yurtdışı bağımlılığını minimuma indirmiştir. 

“2016 yılında satış rakamımızın yüzde 
4’ü kadar Ar-Ge yatırımı gerçekleştir-
dik. Yaptığımız Ar-Ge çalışmalarında 
özellikle verimlilik ve son ürüne odak-
lanıyoruz. Müşterilerimize minimum 
enerjiyle maksimum verimi sağlamak 
için çalışıyoruz.”
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Aybakar’da geleneğimiz, sahadaki eksiklikleri gözlem-
leyerek bu sorunlara çözümler üretmemizdir. Sorunlara 
sadece makina bazlı bakmak yerine sistemsel anlamda 
incelemek, firmamızın bilgi birikimini ve deneyimini 
her gün arttırmaktadır.

Bizlere Türkiye ve dünya değirmencilik endüstri-
sindeki yeriniz ve değirmencilik pazarındaki payınız 
hakkında bilgi verebilir misiniz? 85 yılı aşkın sürede 
kaç ülkeye ulaştınız ve kaç anahtar teslim un fabrikası 
kurdunuz? 

Firmamızın ürünleri, 45 ülkede 600’ün üzerinde un 
fabrikası tarafından tercih edilmektedir. Ürünlerimizin 
sadece gelişmekte olan ülkelerde değil sanayileşmesini 
tamamlamış ülkelerde de pazarda yer bulması, bizim 
için sevinç kaynağıdır. Bizim için en önemli noktalardan 
biri de müşterilerimizin yeni makine ihtiyacında tekrar 
bizi seçmesidir. 

Kurumunuzun yurt dışındaki yapılanması hakkında 
bize bilgi verebilir misiniz? Hangi ülkelerde temsilci-
likleriniz, ortaklıklarınız veya ofisleriniz bulunuyor?

Aybakar olarak satışımızın büyük kısmını yurtdışına 

gerçekleştirdiğimiz için yurtdışında yapılanmaya çok 
önem veriyoruz. Ortadoğu pazarında kendi ofislerimiz 
ve depolarımız bulunmaktadır. Örneğin; Irak bölgesinde 
2 ofisimiz ve yedek parça depomuz ile hizmet veriyoruz. 

Ayrıca İran’da ve Pakistan’da da kendi ofislerimiz bu-
lunmaktadır. Bunun yanında, 24 ülkede temsilcilikleri-
miz ve çözüm ortaklarımız yer almaktadır.

Aynı zamanda çözüm üreticisi olarak Aybakar’ın 
müşterilerine sunduğu ihtiyaca özel projeler ve teknik 
hizmetler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Global bir tedarikçi olduğunuzda ister istemez her ül-
kenin yerel koşullarını öğrenmek ve bunlara uyum sağ-
lamak durumundasınız. Bugün ürünlerimiz -40 derece 
ve 50 derece sıcaklıkta çalışabilmektedir. Aynı şekilde 3 
bin 200 rakımlı bir tesisin inşasını da yaptık. 

Her ülkede farklı hammaddeden farklı un üretildiği 
için Uganda’da Türkiye’de tüketilen unu üretmeye çalış-
manın hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla yerel standartlara 
uyum sağlamak gerekiyor ve bu da yüksek bilgi birikimi 
isteyen bir iştir. Yaptığımız enteresan işlere baktığımızda 
380 metrelik, saatte 20 ton kapasiteli bir taşıma sistemini 
görebilirsiniz. Ayrıca makarna ve noodle üreticileri için 
hammadde hazırlama ve karıştırma sistemlerinin yanı 
sıra ekmek fabrikalarına hammadde depoları ve kalite 
güvenlik sistemleri kurduk. 

Bir fabrika veya makinenin kurulumunu tamamla-

“70’li yıllarda makine bazında imalata 
geçen Aybakar, Türk değirmencilerinin 
kabusu olan yurtdışı bağımlılığını mini-
muma indirmiştir.”
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dıktan sonra üretimde çalışacak personele eğitim ve-
riyor musunuz? Bu konudaki çalışmalarınız hakkında 
neler söyleyebilirsiniz?

Sadece bir sistemi kurup çalıştırmak bizim için başarı 
değildir. Bizim için önemli olan müşterimizin yatırımı-
nı en kısa zamanda kâra çevirebilmesidir. Bunun teme-
linde ise doğru yönetim ve yürütme vardır. Makineleri 
kullanan personele eğitim vermenin yanı sıra yönetici-
leri de eğiterek sistemden maksimum verimlilik alma-
larını sağlıyoruz. Bu eğitimler hem fabrikamızda, hem 
teslimat sırasında müşterinin fabirkasında, hem de satış 
sonrasında devam ediyor. 

Ar-Ge çalışmalarınız ve buna ayırdığınız bütçe hakkın-
da biraz bilgi verir misiniz? Ar-Ge çalışmalarınızda hangi 
konular üzerine yoğunlaştığınızı anlatabilir misiniz?

2016 yılında satış rakamımızın yüzde 4’ü kadar Ar-Ge 
yatırımı gerçekleştirdik. Yaptığımız Ar-Ge çalışmala-
rında özellikle verimlilik ve son ürüne odaklanıyoruz. 
Müşterilerimize minimum enerjiyle maksimum verimi 
sağlamak üzerine çalışıyoruz. 

Biraz da son geliştirdiğiniz yeniliklerden ve bu yeni-
liklerin endüstriye sağladığı artılardan, kazanımlardan 
bahseder misiniz? 

Bilindiği gibi, un fabrikaları sürekli çalışan tesisler ve 
bakım süreçleri zaman zaman uzun dönemlerden oluşa-

biliyor. Bu dönemleri en az seviyeye indirmek için çalış-
malarımıza devam ediyoruz. Örneğin, un fabrikalarında 
uzun zaman alan top değiştirme sürecini 20 dakikaya 
düşürdük. Bu tür avantajlı yenilikler, sektörümüzün 
daha ileriye gidebilmesi için etkin faktörlerdir.  

Değirmencilerin Aybakar Dış Ticaret A.Ş.’nin tek-
nolojilerini seçme nedenlerinin neler olduğunu düşü-
nüyorsunuz? Değirmencilere firma olarak neler vaat 
ediyorsunuz?   

Değirmencilerin bizim teknolojilerimizi seçme sebep-
leri arasında, sektörde köklü bir geçmişe sahip olmamız 
ve yılların bize aktardığı tecrübe bulunuyor. Aybakar, 
her zaman en kaliteli ve en ileri teknoloji ürünleri ta-
sarlar ve satış sonrasında da her zaman müşterisinin ya-
nındadır. Aile şirketi olmanın verdiği köklü birliktelik ve 
ortak kazanç politikamızda yer almaları için değirmen-
cilerimizi Aybakar ailesine davet ediyoruz. 

Gelecek planlarınız hakkında ne eklemek istersiniz?
Öncelikle daha büyük bir Aybakar ailesi olmayı he-

defliyoruz. Firmamızı hem teknoloji hem de satış ba-
zında daha yukarıya taşımak ise bir diğer hedefimiz 
arasında yer alıyor. Sadece yeni pazarlara açılmayı de-
ğil aynı zamanda mevcut pazarlarımızda güvenilir bir 
partner ve çözüm ortağı olarak pozisyonumuzu güçlen-
dirmeyi planlıyoruz.
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Günlük yaklaşık 2 bin 300 ton buğday kırma kapasitesine sahip olan 
Erişler Gıda, “Eriş Un” markasıyla perakende un sektörüne adım attı. 
Bugünlerde 1, 2, 5 ve 10 kilogramlık ambalajlarla çeşitli marketlerde 
tüketicilerin karşısına çıkan Erişler Gıda, yakın bir zamanda tam buğday 
unu başta olmak üzere, farklı un çeşitlerini de piyasaya sunmayı planlıyor.

ERİŞ UN, PERAKENDE 
PAZARINDA GÜÇ KAZANIYOR

Abdullah Eriş Erişler Gıda Perakende
Grubu Genel Müdürü 
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Dergimizin bu ayki konuğu Erişler Gıda Perakende 
Grubu Genel Müdürü Abdullah Eriş. 40 yıldır un sek-
töründe hizmet veren ve günlük 2 bin 300 ton buğday 
kırma kapasitesine sahip olan Erişler Gıda, 2014 yılında 
noddle markası Nudo kıvırcık erişte ve Eriş Un ile pera-
kende sektörüne adım attı. Türkiye’de sürekli gelişmeyi 
ve yatırım yapmayı ön planda tutan Erişler Gıda ile ürün 
portföyünü, üretimde kullandıkları teknolojileri, pazara 
sunmayı düşündükleri yeni ürünleri ve hedefleri hakkın-
da keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. 

Abdullah Bey, özellikle un endüstrisinin temsilcile-
ri sizi iyi biliyor ancak bilmeyenler için Erişler Gıda’yı 
biraz anlatabilir misiniz? Firmanızın kuruluş sürecini 
ve bugünkü noktaya geliş hikâyesini bizimle paylaşır 
mısınız?

Ben, ticaret hayatımızdaki dördüncü kuşağım. Büyük 
dedem, 1920’li yıllarda Ordu Fatsa’da tahıl ticaretiyle ha-
yata atılıyor. Dedem Ali Eriş ise 1930’lu yıllarda askerden 
döndükten sonra fındık üretim tesisi kuruyor. Fatsa’da 
dönemin iç karışıklıkları nedeniyle ticaret hayatını Sam-
sun Bafra’ya taşıyor. 1974 yılında ilk un değirmenini ku-
ruyor. O gün başlayan bu serüven halen devam ediyor. O 
gün küçük bir üretim tesisiyle başlayan, şu an günlük 2 
bin 300 ton buğday kırma kapasitesine sahip olan 4 ayrı 
üretim tesisinde hizmet veriyoruz. İkisi Büyükçekme-
ce’de, diğerleri Silivri Or-
taköy ve Silivri Kavaklı’da 
olmak üzere 4 ayrı üretim 
tesisimiz var.  

Bizler sizi öncelikle 
un üreticisi kimliğinizle 
tanıyoruz. Bize biraz Erişler Un grubunuz hakkında 
bilgi verir misiniz? Üretim tesisleriniz, ürettiğiniz un 
tipleri, üretimde kullandığınız teknolojiler ve üretim 
kapasiteniz gibi konularda bize neler anlatabilirsiniz?

Un sektörünün mutfağı, sırrı kullandığı teknolojidedir, 
marka olarak detaya giremeyeceğim. Yeni teknolojik ge-
lişmeleri ve cihazları dünya çapında yakından takip edi-
yoruz. Bu yenilikleri firmamıza çok hızlı şekilde adapte 
etmeye çalışıyoruz. Metal dedektörleri, otomatik yükle-
meler, valsler, silindirler, elekler, kontrol laboratuvarı 
cihazları gibi tüm ekipmanlarda son teknolojiyi kullanı-
yoruz. Bütün tesislerimizde otomasyon sistemi ile üretim 
yapıyoruz.

 İhracat ve yurt içi toptan un satışımızın yanı sıra pe-
rakende olarak iki ana kalemde ürünümüz bulunuyor; 
Eriş Un ve Nudo. Perakende sektörünün ilk adımını 

noodle markası Nudo kıvırcık erişte ile attık. Nudo’nun 
bardak, poşet ve sofra olmak üzere 3 farklı ürün katego-
risi bulunuyor. Perakende un pazarında ise 1, 2, 5 ve 10 
kilogramlık ambalajlarla tüketicilerin ihtiyaçlarına uy-
gun ürün alternatifleriyle yerimizi aldık.

Türkiye’deki un üreticilerinde çok ciddi bir atıl kapa-
site söz konusu. Bu konu neredeyse her platformda dile 
getiriliyor. Siz Eriş Un olarak kurulu üretim kapasite-
nizin ne kadarlık bir bölümünü kullanabiliyorsunuz? 
Kapasitenizi doldurmak veya daha verimli kullanmak 
için neler yapıyorsunuz?

Toplam 4 tesisimizde günlük 2 bin 300 ton buğday 
kırabiliyoruz ve duruma göre kapasitemiz artırılmaya 
müsait. Kapasitemizin iyi bir kısmını dolduruyoruz. 
Türkiye’de çok atıl fabrika vardır. Türkiye’de çalışan 
fabrikaların yarısı da mevsimsel çalışıyor ancak biz bu 
konuda pek sorun yaşamıyoruz.

40 yılı aşkın tecrübemiz, ismimiz, marka değerimiz 
ve ticaret anlayışımızla beraber müşterilerimize eli-
mizden geldiğince, kalitemizden ödün vermeden hiz-
met vermeye çalışıyoruz. 

Önemli oranda un ihracatı gerçekleştirdiğinizi bili-
yoruz. Türkiye’nin toplam un ihracatı ve sizin bu ihra-

cattaki payınız nedir? 
2000’li yılların başından 

itibaren yoğun bir şekilde 
ihracat yapıyoruz. Ağır-
lıklı olarak Asya, Afrika ve 
Ortadoğu ile çalışıyoruz. 
Nadiren de olsa Güney 
Amerika’ya ihracatımız 
oluyor. 2014 yılında “Eriş 
Un” markasıyla yaklaşık 
50’den fazla ülkeye 230 bin 
ton un ihracatı gerçekleş-
tirdik. Hedefimiz bu sayıyı 
artırmak, ulaşamadığımız 
bölgelere gitmek. Türki-
ye’nin un ihracatının yüzde 
10’unu tek başına gerçek-

“Erişler Gıda olarak yaklaşık 50’den fazla ülkeye un ihraç 
ediyoruz. Çin, Asya ülkeleri gibi nüfusun fazla olduğu 
yerlere ihracat yapmak istiyoruz. Afrika da ihracat 
potansiyeli yüksek bir kıtadır”
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leştiriyoruz. 90 milyon doları aşan ihracat rakamları-
mızla Türkiye ekonomisi için her yıl artan oranda katma 
değer oluşturuyoruz. 

Farklı un çeşitlerimiz var, müşterilerimizin taleplerini 
hızlı karşılıyoruz. Toplu üretim yapıyoruz ama küçük 
butik üretimlere de cevap verebiliyoruz. Müşteri kendi 
ambalajında küçük kapasite mal istediğinde karşılaya-
bilmemiz bize avantaj sağlıyor. 

Erişler Gıda olarak ihracatta 2016’daki hedefimiz ih-
racatımızı yüzde 10 artırmaktı. 2016’nın ilk altı aylık 
ihracatında bile bir önceki yıla kıyasla yüzde 30 artış 

sağladık. 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye un sektörü ih-
racat rekoru kırmıştı. Ülke olarak bu yıl da yeni bir rekor 
kırmayı umuyoruz. 

Üretiminizin ne kadarlık bir bölümünü iç piyasada, 
ne kadarını yurtdışı piyasasında değerlendiriyorsunuz? 
Dünya genelinde ihracat gerçekleştirdiğiniz kaç ülke 
var? Yeni hedef pazarlarınız neler? Yurtdışında fabrika 
kurmak ya da başka fabrikalar satın almak gibi bir he-
definiz var mı? 

aklaşık 50’den fazla ülkeye un ihraç ediyoruz. Nüfu-
sun fazla olduğu yerlere ihracat yapmak istiyoruz. Asya 
benim hedefimdi, Çin’e un ihraç ettiğimizi düşünün. 
Afrika da ihracat potansiyeli yüksek bir kıtadır. “Gelin 
ülkede beraber iş, yatırım yapalım” şeklinde müşterileri-
mizden teklif geliyor. Yoğun şekilde ihracat yaptığımız 
ülkelerden de devlet nezdinde teklifler geliyor. Değer-
lendiriyoruz ama bizim önceliğimiz ülkemizde kalıp 
burada yatırım yapmak. 

Rakamlar çok değişken olsa da iç pazar bizim her za-
man önceliğimiz. Zaten iç pazardan kalan unu da ihraç 
ediyoruz. 

“Un dışında sektörde miks karışımları 
gibi yan ürünler var fakat onların içinde 
katkı maddeleri olduğu için onlara 
sıcak bakmıyoruz. “Kendi soframıza 
koymadığımız hiçbir ürünü tüketiciyle 
buluşturmama” gibi katı kurallarımız var”
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Gerçekleştirdiğiniz yıllık ihracat miktarının değer 
olarak karşılığı ve bu sayede Türkiye ekonomisine sağ-
ladığınız katkı hakkında bilgi verir misiniz?

12 milyon tonluk dünya un ticaretinin yüzde 20-25’ini 
Türkiye karşılıyor. 2016 yılında Türkiye’nin un ihracatı 
daha da yükseldi. 90 milyon doları aşan ihracat rakamla-
rımızla Türkiye’nin en çok ihracat yapan ilk 250 firması 
arasındaki yerimizi her yıl üst basamaklara taşımak için 
çalışıyoruz. 

Erişler Un olarak iç piyasada perakende grubuna yö-
nelik çalışmalara daha fazla ağırlık vermeye başladığı-
nızı gözlemliyoruz. Bize bu eğiliminizin nedenlerini ve 
hedeflerini açıklar mısınız? Hali hazırda market rafla-
rında Eriş Un’a ait hangi çeşitlere ulaşabiliyoruz veya 
ilerleyen dönemlerde hangi çeşitlere ulaşabileceğiz?

40 yılı aşkın tecrübemizi 2014 yılında perakende sek-
törüne de taşımaya karar verdik. Eriş Un’la baklavalık 
böreklik ve çok amaçlı un kategorileriyle pazara giriş 
yaptık. Pembe ve mor ambalajlarımızla raflarda farklı-
lık oluşturduk. Çeşitli hububat unları, glütensiz un gibi 
çeşitli talepler oluyor. Bu yönde AR-GE çalışmaları ya-
pıyoruz. “Kendi soframıza koymadığımız hiçbir ürünü 
tüketiciyle buluşturmama” gibi katı kurallarımız var. 

Peki, Eriş Un, perakende ürünlerinde tüketiciye ne-
ler vaat ediyor? Perakende sektörüne yönelik ürünle-
rinizde hangi kriterler üzerinde duruyorsunuz (kalite, 
sağlık, vs. gibi)?

Öncelikle en önemli kriterimiz 40 yıllık tecrübemiz 
ve kalitedir. Kalitemizi taçlandırdığımız sertifikalarımız 
var. Türkiye’deki ilk ve tek üstün lezzet ödüllü un mar-
kasıyız. Bunun haricinde Vegan, BRC ve Helal Gıda 
sertifikalarımız var. Bu sertifikalar bizim tüketiciye neyi 

vermek istediğimizi anlatıyor. 4 kuşaktır un sektö-
ründe hizmet veriyoruz ve devam etmeye 

kararlıyız. 

Perakende sektörüne başlarken hedefiniz neydi? He-
definizin ne kadarına ulaştınız? Pazara yeni bir ürün 
sunmayı planlıyor musunuz?

Hedefimiz lider firmalardan birisi olmaktı ve hedefi-
mizin yüzde 60’ına ulaştık şu an. Yakın bir zamanda tam 
buğday unu başta olmak üzere, farklı un çeşitlerini de 
piyasaya sunmayı planlıyoruz. 

Bundan sonraki süreçte Eriş Un olarak nasıl bir yol 
almayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz neler, nereye 
ulaşmak istiyorsunuz?

Pazar raporları alıyoruz, tüketiciyi sürekli dinliyoruz, 
tüketicinin taleplerine cevap vermemiz lazım, tüketici-
nin talepleri doğrultusunda yeni ürünlerimiz ve yatı-
rımlarımız olacak. Nudo ve un özelinde ürünlerimizi 
geliştirmeye devam ediyoruz. Un özelinde toptan olan 
bazı ürünlerimizi perakendeye süreceğiz. Bunlar zaman 
içerisinde olacak, pazarın oturması lazım. Perakendede 
Eriş Un yavaş yavaş tanınmaya başladı, tanıyan kitle gün 
geçtikçe artıyor. Toptan kanalda 60’a yakın un çeşidi 
üretimimiz var ama henüz bunu perakendeye taşımadık. 

Pazarlamayla ve tanıtım ile ilgili bir atak yapacak 
mısınız?

Marketlerde tadım yapıyoruz, tüketicilerle sosyal 
medya üzerinden sürekli iletişim halindeyiz, sürekli 
pazarlama aktivitelerimiz var, olmaması mümkün de-
ğil. Özellikle perakende sektöründe hizmet ediyorsanız, 
fırıncıyı arayıp sıkıntısı varsa konuşursunuz. Türkiye’de 
80 milyon insan var, her bir tekil insan bizim danışma-
nımız. Her türlü olumlu ve olumsuz rapordan haber-
dar oluyoruz. Sosyal medyada sürekli aktifiz. Bize gelen 
tüm yorumların bizim için değeri var, ben yorumları tek 
tek okuyorum. İnternet sitemiz üzerinden online sipariş 
alıyoruz, e-ticaret yapıyoruz. O da gayet güzel gidiyor. 
Türkiye’nin her yerine kargo günü süresi içerisinde ta-
lep edilen ürünleri hemen teslim ediyoruz. Doğuya, en 
uzak noktaya 2 gün içinde kargo gönderiyoruz. 

 
Bir de hem Eriş Un hem de Nudo olarak “V-Label”, 

“Üstün Lezzet Ödülü” ve “Helal Gıda Sertifikası” gibi 
çeşitli sertifikalarınız ve ödülleriniz var. Biraz da bu 

sertifika ve ödüllerden bahseder misiniz? 
Eriş Un’da yer alan BRC ve ISO 9001 

sertifikaları unumuzun güvenli ve 
kaliteli olduğunu belgeleyen en 
önemli sertifikalardır. BRC ser-
tifikası ile üretim, gıda güven-
liği ve takip prosedürlerinin 

uluslararası kriterlere 
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göre standardizasyonu sağlandı. Ayrıca Vegan sertifi-
kamız da var.

Eriş Un ve Nudo, Avrupa’nın en prestijli ödüllerin-
den biri olarak kabul edilen “Üstün Lezzet Ödülü”ne 
layık görüldü. Kurul, ilk izlenim, renk, koku kontro-
lü ve ardından ağızda bıraktığı tat ve bununla birlikte 
ürünün dokusu dikkate alınarak yapılan değerlendir-
meler sonrası Eriş Un ve Nudo’yu da lezzetli ürünlere 
dâhil etti. Avrupa’nın 15 aşçılık ve içecek dernekleri 
tarafından seçilen 120 jüri üyesi tarafından, ürünler 
üzerinde herhangi bir ambalaj ve işaret olmadan kör 
tadım bazında değerlendirilmesi ile verilen üstün lez-
zet ödülüne sahibiz. 

V-Label sertifikası, sadece uluslararası akreditasyonu 
olan, yerel gıda kontrol laboratuvarlarının yılda iki kez 
habersiz denetimini ve ürün analizini kabul eden firma-
lara veriliyor. Nudo olarak bu denetimleri kabul ederek 
ürünlerimizin içeriğine gösterdiğimiz titizliği uluslara-
rası bir gıda sertifikasıyla belgeledik. 

GİMDES’ten alınan Helal Sertifikamız mevcut. 
Ürünlerimiz soslarından paketlemesine kadar GİM-
DES’in ciddi kontrollerinden geçerek tüketiciyle sağlık-
lı ve hijyenik bir şekilde buluşuyor. Helal sadece ürün-
lerde domuz eti, domuz katkısı ve alkol bulunmaması 
anlamına gelmiyor. Helal, vücuda zararlı hiçbir mad-
deyi içermemesi demektir.  

2013 yılından bu yana Türkiye’nin Ar-Ge Şampiyon-
ları listesinde yer alıyorsunuz. Bunu nasıl başarıyor-
sunuz? Un ve diğer üretimlerinizde AR-GE ile ilgili 
ilkeleriniz neler?

AR-GE’ye yaptığımız yatırım ve emek, Erişler Gıda 
olarak bizlere artı değer olarak geri dönüyor. AR-GE 
ile yeni ürünler geliştiriyoruz. Ürünlerimizin kalitesi 
ve doğallığını en yüksek düzeyde tutabiliyoruz. Bu da 
ürünlerimizde çeşitliliğin ve kalitenin artmasına, pazar 
payımızın da giderek yükselmesine katkı sağlıyor.  

Sadece NUDO değil, Erişler Un’da da AR-GE çalış-
malarıyla ürünümüzün kalitesini ve son tüketici açı-
sından beğeniyi en üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz. 
Bunu da AR-GE ile başarıyoruz. Başarılı bir AR-GE, 
doğru, dürüst ve sağlıklı kazancın da anahtarı oluyor.  

Son olarak neler eklemek istersiniz?
Erişler Gıda, Kalite Yönetim Sistemlerini A+ dü-

zeyde yürütmeyi başarıyor. Bu sistemler hem kalite-
nin sürdürülebilirliğini hem de etkin bir atık yönetimi 
sağlıyor. Atıkların geri kazanımını sağlamak ekonomi-
ye çok iyi bir katma değerdir. Öz kaynakların idare-
li-tasarruflu kullanılması, Erişler Gıda’nın taahhütleri 
arasındadır. Çevreye olabilecek zararları engelleyecek 
sistemler tüm işletmelerimizde mevcuttur. Birçok hiz-
meti kendi bünyemizde tedarik ederek dışa bağımlı ol-
madan birçok problemi en kısa zamanda ve istenildiği 
gibi çözebiliyoruz.
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Yüzölçümü : 9,093,507 kilometrekare

Nüfus : 35,825,000 (2015, tahmini)

Başkenti : Ottawa

Dil : İngilizce ve Fransızca

Para Birimi : Kanada Doları

GSYİH : 1,550 trilyon Dolar (IMF 2015)

KBGSYİH : 42,380 Dolar (IMF 2015)

İthalat : 419,3 milyar Dolar

İhracat : 408,7 milyar Dolar

Toplam Dış Ticaret : 828 milyar Dolar
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Kuzey Amerika kıtasının en kuzeyindeki ülke olan Kana-
da’nın büyüklüğü, Büyük Okyanustan, Kuzey Arktik denizine 
kadar 9.09 milyon kilometre karedir. Bu özelliğiyle, yüzölçü-
mü bakımından dünyanın en büyük 2. ülkesidir. Toprakları-
nın yüzde 7,8’i tarıma elverişli olup, işgücünün yüzde 10’u bu 
kesimde çalışmaktadır.

Kanada Ulusal Değirmenciler Derneği’nin internet site-
sinde yer alan verilere göre, Kanada’danın 2015 yılında kişi 
başı buğday unu tüketimi yıllık 59 kilogram civarındadır. 
2010 yılında 62,5 kilogram olan tüketim miktarı 5 yıl içinde 
yaklaşık 3,5 kilogram düşüş göstermiştir. FAO’nun 2016 yılı 
Haziran ayı raporuna göre ise, 2016/17 sezonu için kişi başı 
buğday tüketiminin 81,3 kilogram olacağı öngörülüyor. 

2016/2017 sezonunda Kanada için öngö-
rülen buğday, arpa, mısır ve yulaf üretimi 
52,56 milyon tondur. Bu rakam 2015/16 
sezonundaki toplam 52,80 milyon tonluk 
üretimin sadece 240 ton altındadır. Ka-
nada dünya buğday üretiminde 5, yulaf 
üretiminde ise 3. sırada yer alıyor.

KANADA’DA
TAHIL VE UN PAZARI
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KANADA’NIN TAHIL
ÜRETİMİNDEKİ ÖNEMİ
Pasifik’ten Atlantik kıyılarına kadar Kanada’da yakla-

şık 55 ticari buğday ve yulaf değirmeni bulunuyor. Stra-
tejik profile göre, bu endüstri sınıfında faaliyet gösteren 
98 kuruluş bulunuyor. Bunlardan 48’i buğday işleme 
kuruluşudur. 7 tane endüstriyel ölçekli yulaf işleme ku-
ruluşu mevcut. Geriye kalanlar ise kurutulmuş meyve, 
sebze, mısır, arpa, bakliyat, diğer özel tahıllar konusun-
da uzmanlaşmış değirmenlerdir. 

Kanada’nın en çok üretimini gerçekleştirdiği tahıl 
ürünü buğday ve mısırdır. 2014 yılında 29,2 milyon ton 
buğday üretimi gerçekleştiren Kanada’nın 2016/17 sezo-
nunda 31,7 milyon ton buğday üreteceği öngörülüyor. 
Kanada dünya buğday üretiminde 5, yulaf üretiminde 
ise 3. sırada yer alırken; buğday ihracatında ise 9. ve yu-
laf ihracatında 2. sırada yer almaktadır. 

Kanada, en çok buğday yetiştiren ilk 10 ülke arasında 
yer alır. Diğer yetiştirdiği ürünler arasında arpa, yulaf, 
çavdar bulunur. Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC)’nin 
Kasım ayında yayınlanan raporuna göre, buğdayın 2,5 
milyon tonu gıda için, 900 bin tonu endüstriyel ve 3,4 
milyon tonu ise yem olarak kullanılıyor. 

ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi (USDA)’nin 
Ocak ayında yayınlanan raporuna göre, 2016/17 sezonu 
için Kanada’nın 28,7 milyon ton buğday üreteceği ön-
görülüyor. 

Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC)’nin Ocak ayında 
yayınlanan raporuna göre ise, Kanada’nın 2016/17 buğ-
day üretiminin önceki yıla göre yaklaşık 4 milyon ton 
artışla 31,7 milyon ton olacağı öngörülüyor. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) veri-
lerine göre, 2016 yılında Kanada’nın buğday üretiminin 
önceki öngörüden daha yüksek olarak 28,9 milyon ton 
olarak gerçekleşeceği belirtiliyor. 

Büyük bir buğday ihracatçısı olan Kanada, IGC’nin 
raporlarına göre, 2014/15 yılında 23,9 milyon ton buğ-
day ihraç ederken, 2015/16 sezonunda ise 21,7 milyon 
ton buğday ihracatı gerçekleştireceği tahmin ediliyor. 
FAO’nun verilerine göre ise, Kanada’nın 2016/17 yılın-
da önceki yıla göre 500 bin tonluk bir artışla 21,5 milyon 
ton civarında buğday ihracatı yapacağı öngörülüyor.

KANADA’DA TAHIL ÜRETİMİ 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 
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verilerine göre; Kanada’nın en fazla üretimini gerçek-
leştirdiği hububat ürünü buğdaydır. 2010 ve 2014 se-
zonları arasında gerçekleştirilen buğday üretim verile-
rine bakıldığında, yaklaşık olarak 23 milyon ton ile 37,5 
milyon ton arasında üretim gerçekleştirildiği görülmek-
tedir. 2011 yılında 25,2 milyon ton buğday üretilirken 
bu miktar 2012 yılında 27,2 milyon tona yükselmiştir. 
2013 yılında üretim rekor bir artışla 37,5 milyon tona 
ulaşmış, 2014 yılında da yeniden düşerek 29,2 milyon 
tona gerilemiştir. 

Kanada’nın üretimini gerçekleştirdiği bir diğer önemli 
tahıl ürünü ise mısırdır. 2010 ila 2014 yılları arasında 
mısır üretiminin 10,6 milyon ile 14,1 milyon ton ara-
sında değişen miktarlarda gerçekleştiği görülmektedir. 
2011 yılında 10,6 milyon ton olarak kaydedilen mısır 
üretimi, 2013 yılında artış göstermiş ve 14 milyon tona 
yükselmiştir. 2014 yılında gerçekleşen mısır üretimi ise 
11,4 milyon tondur. Mısırdan sonra bir diğer önemli 
ürünse arpadır. Kanada’nın arpa üretimi, 2010 ve 2013 
yılları arasında 7,6 ile 10 milyon ton arasında seyretmiş-
tir. 2014 yılında kaydedilen arpa üretimi ise 7,1 milyon 
tona olarak gerçekleşmiştir. 

KANADA’DA TAHIL TİCARETİ 
Kanada’nın tahıl ihracatında önde gelen ürün buğ-

daydır. Buğdayda 2009 ve 2012 yılları arasında 16,3 ila 
19,2 milyon ton civarında ihracat kaydedilirken 2013 yı-
lında bu miktar 19,8 milyon tona ulaşmıştır. Kanada’nın 
2009 ve 2012 yılları arasında 1,5 ila 1,6 milyon ton olarak 
gerçekleşen yulaf ihracat miktarı, 2013 yılında 1,4 mil-
yon tona düşmüştür. 

FAO’nun verilerine göre; Kanada’nın mısır ithalatı 
2010 yılında 1,5 milyon ton iken, 2013 yılında rekor bir 
düşüşle 887 bin tona düşmüştür. 2012 yılında 96 bin ton 
olarak gerçekleşen buğday ithalatı ise 2013 yılında düşe-
rek 46 bin tona gerilemiştir. Kanada’nın arpa ithalatında 
2012 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen ithalat miktarları 
sırasıyla 4 bin ton ve 19 bin tondur. 

KANADA’DA UN TİCARETİ
FAO’nun verilerine göre; Kanada’nın buğday unu ih-

racatı ise 2010-2013 yılları arasında 146 ila 196 bin ton 
arasında seyretmiştir. 2012 yılında 146 bin ton buğday 
unu ihraç eden Kanada, bu miktarı 2013 yılında 166 bin 
tona yükseltmiştir. Kanada’nın buğday unu ithalatında 
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ise iniş ve çıkışlar söz konusudur. 2011 yılında 103 bin 
ton olarak gerçekleşen ithalat miktarı, 2012 yılında 307 
bin tona yükselmiş, 2013 yılında ise 122 bin tona kadar 
düşmüştür. 

KANADA UN SANAYİ
Kanadalı buğday değirmenleri yılda yaklaşık 3,1 mil-

yon ton Kanada buğdayı işleme kapasitesine sahip. Buğ-
dayın yaklaşık yüzde 75’i Kanada’nın batısında üretili-
yor. Toplam un ve diğer işlenmiş buğday ürünlerinin 
yıllık 2,4 milyon tonu insanlar tarafından kullanılıyor. 
Bir miktarı hayvan yemi ve evcil hayvan gıdası olarak 
kullanılıyor. Buğday unu çok az miktarda ise gıda dışı 
endüstriyel kullanım alanına sahip. 

Kanada’daki yulaf değirmenlerinin ise yılda yaklaşık 
olarak 600 bin ton yulaf işleme kapasitesi bulunuyor. 

Tahıl üretim endüstrisi son 5 yıldır ekonomik koşul-

ların talep dalgalanmalarının önderliğinde mücadele 
ediyor. Endüstri operatörü General Mills’e göre, Kanada 
kişi başı tahıl üretiminde İngiltere ve Avustralya’dan son-
ra yıllık 4,7 kilogramla dünyada üçüncü sırada yer alıyor.  

ADM kaynaklarına göre, kepek veya buğday çekir-
değinin yanı sıra un, ekmek karışımları, içerikler üre-
ten Kanadalı buğday değirmenleri, Calgary, Medicine 
Hat, Winnipeg, Alberta, Manitoba; Montreal, Quebec, 
Midland, Mississauga, Colborne ve Ontario kentlerinde 
konumlanmıştır. Tümünün toplam günlük işleme kapa-
sitesi yaklaşık 4 bin tondur. 

Değirmencilik endüstrisi, 1990’ların ortası ile 2010 
yılları arasında yoğun bir modernizasyon ve büyük öl-
çüde genişleme evresine girdi. Kanadalı tahıl işleme en-
düstrisinde üretimde yaklaşık bin 400, diğer bölümlerde 
ise 500 çalışan bulunmaktadır.  
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Pirinç, dünyada tahıllar içerisinde üre-
tim açısından mısır ve buğdaydan son-
ra üçüncü sırada gelen önemli bir tahıl 
çeşididir. 2014/15 sezonunda 478,5 
milyon ton olan dünya pirinç üretiminin, 
2015/16 sezonunda 472,3 milyon tona 
gerileyeceği tahmin ediliyor. Dünyadaki 
pirinç üretiminin yaklaşık 40 milyon tonu, 
uluslararası ticarete konu olmaktadır.

Pirinç tarımı ilk olarak M.Ö 3.000’lerde Hindistan’da başlamış, 
daha sonra Batı’ya doğru yayılmıştır. Avrupa’ya gelişi ortaçağa 
rastlar. Türkiye’ye ise 500 yıl önce güneyden girdiği sanılmaktadır.

Pirincin dünya çapında önemini ve tarım ürünleri arasın-
daki yerini anlamak için dünyada tahıl ürünlerinin üretim, 
tüketim ve ticari döngüsünü araştıran kurumlar tarafından 
açıklanan verileri inceleyip karşılaştırarak sizler için bir de-
ğerlendirme hazırladık. 

Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA)’nın Ocak ayında ya-
yınlanan raporuna göre; 2014/15 sezonunda 478,5 milyon ton 
olan dünya pirinç üretiminin, 2015/16 sezonunda 472,3 mil-
yon tona gerileyeceği tahmin ediliyor. USDA’nın verilerine 
göre; dünya pirinç üretimi 2016/17 sezonunda yükselişe geçe-
rek Ocak ayında 480 milyon tona ulaşacağı öngörülmektedir. 

Ulusal Hububat Konseyi (IGC)’nin 19 Ocak 2017 tarihin-
de yayınlanan raporuna göre, 2014/15 sezonunda 480 milyon 
ton olan dünya pirinç üretiminin 2015/16 sezonunda ise 472 
milyon ton olacağı tahmin ediliyor. IGC’nin öngörülerine 
göre, dünya pirinç üretimi 2016/17 sezonunun Ocak ayında 
482 milyon tona yükselecek. USDA’nın verileri ile IGC’nin 
verileri arasında çok fazla fark bulunmuyor. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun 
Aralık 2016 tarihli raporuna göre, 2014/15 sezonunda üre-
tilen pirinç miktarı 497,7 milyon olarak gerçekleşti. 2015/16 
sezonunda ise bu rakamın 491,3 milyon tona gerileyeceği 

DÜNYA PİRİNÇ
PAZARI
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tahmin ediliyor. FAO’nun 2016/17 sezonu için öngördü-
ğü dünya pirinç üretim miktarı ise 496,7 milyon ton. 

Dünya pirinç tüketiminde ise üretimdeki dalgalanma-
lara paralel olarak bir hareket söz konusudur. Amerikan 
Tarım Bakanlığı (USDA)’nın verilerine göre, 2014/15 
sezonunda 477,7 milyon ton olan pirinç tüketiminin 
2015/16 sezonunda 470,5 milyon tona gerileyeceği tahmin 
ediliyor. 2016/17 sezonunda ise tüketimin tekrar yükselişe 
geçerek 477,8 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. 

Dünya pirinç tüketiminde USDA ile IGC’nin tah-
minleri arasında bir miktar fark olduğu göze çarpıyor. 
IGC’nin raporlarına göre, 2014/15 sezonunda 478 mil-

yon ton olan pirinç tüketiminin, 2015/16 sezonunda 473 
milyon tona gerileyeceği tahmin ediliyor. 2016/17 sezo-
nunda ise tüketimin tekrar yükselişe geçerek 482 milyon 
tona ulaşacağı öngörülüyor. FAO’nun raporuna göre 
ise yiyecek, yem ve diğer amaçlarla pirinç kullanımının 
2014/15 sezonunda 393,9 milyon ton; 2015/16 sezonunda 
ise tahmini olarak 397,3 milyon ton olarak gerçekleşeceği 
belirtiliyor. FAO’nun 2016/17 yılı için öngördüğü pirinç 
kullanım miktarı ise 402,5 milyon tondur. 

DÜNYA PİRİNÇ ÜRETİMİ VE 
BAŞLICA ÜRETİCİ ÜLKELER
Dünya pirinç üretiminde ülkeler itibariyle en yüksek 
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üretim miktarı Çin’e aittir. Amerikan Tarım 
Bakanlığı (USDA) verilerine göre; 2014/15 
sezonunda 478,5 milyon ton olan dünya 
pirinç üretiminin 144,5 milyon tonunu Çin 
karşılamaktadır. Çin’in 2015/16 sezonu üre-
tim miktarının ise 145,7 milyon tona çıkacağı 
tahmin ediliyor. Çin’in 2016/17 sezonunda 
ise 144,8 milyon ton pirinç üretimi yapacağı 
öngörülmektedir. Pirinç üretiminde Çin’in 
ardından ikinci sırada yer alan Hindistan’ın 
2014/15 sezonunda 105 milyon ton olan pi-
rinç üretiminin, 2015/16 sezonunda 104 mil-
yon tona düşeceği tahmin ediliyor. 2016/17 
sezonunda ise 2 milyon tonluk artışla yak-
laşık 106,5 milyon ton üretime yükseleceği 
öngörülüyor. 

Çin ve Hindistan, 472 milyon ton (2015/16) 
olan dünya pirinç üretiminin yarısından faz-
lasını tek başlarına karşılamaktadır. Bu iki 
ülkeyi 36 milyon tonluk üretimle Endonez-
ya takip etmektedir. Endonezya’nın hemen 
ardından sırayı alan Bangladeş’in ise 2015/16 
sezonunda 34,5 milyon ton pirinç üreteceği 
tahmin edilmektedir.

Bangladeş’i sırasıyla 27,4 milyon tonla 
Vietnam; 15,8 milyon tonla Tayland; 12,2 
milyon tonla Burma; 11,3 milyon tonla Fili-
pinler; 7,6 milyon tonla Japonya ve 7,2 mil-
yon tonla Brezilya takip etmektedir.

DÜNYA PİRİNÇ TÜKETİMİ VE 
BAŞLICA TÜKETİCİ ÜLKELER
Günümüzde ise üretimde olduğu gibi 

pirincin en çok tüketildiği ülke Çin’dir. 
2014/15 sezonunda 144,5 milyon ton pi-
rinç tüketilen Çin’de 2015/16 sezonunda 
yaklaşık 500 bin tonluk düşüşle tüketimin, 
144 milyon tona gerileyeceği tahmin edil-
mektedir. Çin’in pirinç tüketim miktarının 
2016/17 sezonunda 144 milyon tonda kala-
cağı öngörülmektedir. 

Çin’den sonra en yüksek tüketim miktarı 
ise Hindistan’a aittir. Hindistan’ın 2014/15 
sezonunda pirinç tüketim miktarı 98 mil-
yon tondur. 2015/16 sezonunda ise yaklaşık 
5 milyon tonluk düşüşle Hindistan’ın pirinç 
tüketim miktarının 93 milyon tona düşeceği 
tahmin ediliyor. 2016/17 sezonunda Hin-
distan için öngörülen tüketim miktarının 97 
milyon ton olduğu görülmektedir. 
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Dünya pirinç tüketiminde, Çin ve Hindistan’ın ar-
dından üçüncü sırada yer alan Endonezya’nın 2014/15 
sezonunda tüketim miktarı 38,3 milyon tondur. 2015/16 
sezonunda ise tüketim miktarını 37,9 milyon tona düşür-
mesi tahmin edilen Endonezya’nın 2016/17 sezonunda 
37,5 milyon ton pirinç tüketeceği öngörülmektedir. 

Endonezya’yı sırasıyla 35 milyon tonla Bangladeş; 22,6 
milyon tonla Vietnam; 13 milyon tonla Filipinler; 10,8 
milyon tonla Burma; 9,4 milyon tonla Tayland ve 8,5 mil-
yon tonla Japonya takip etmektedir.

DÜNYA PİRİNÇ TİCARETİ
Dünyadaki pirinç üretiminin yaklaşık 40 milyon tonu, 

uluslararası ticarete konu olmaktadır. USDA verilerine 
göre; 2014/15 sezonu dünya pirinç ihracatında en bü-
yük pay, 11 milyon ton ile Hindistan’a aittir. Hindistan 
pirinç ihracatı, 2015/16 sezonunda 10 milyon ton olarak 
gerçekleşmiştir. Hindistan’ın pirinç ihracatının, 2016/17 
sezonunda ise 10 milyon tonda kalacağı öngörülmektedir. 

Hindistan’ın ardından ikinci en büyük ihracatçı ülke 
Tayland’dır. 2014/15 sezonunda, yaklaşık 9,7 milyon ton 
pirinç ihracatı gerçekleştiren Tayland’ın, 2015/16 sezo-
nunda 9,5 milyon tona gerilemesi bekleniyor. Tayland’ın 
2016/17 sezonunda ihracat miktarının tekrar 9,7 milyon 
tona yükseleceği öngörülmektedir. 

2015/16 verilerine göre dünya pirinç ihracatında üçün-
cü ülke Vietnam’dır. 2014/15 sezonunda 6,6 milyon ton 
pirinç ihracatı gerçekleştiren Vietnam’ın, 2015/16 sezo-
nunda ihracatını 5,1 milyon tona düşüreceği tahmin edil-
mektedir. 2016/17 sezonunda ülke için öngörülen ihracat 
miktarının 5,8 milyon ton olduğu görülmektedir. 

Dünya pirinç ihracatında 2015/16 verileri bazında, 4,3 
milyon tonla dördüncü sırada yer alan Pakistan’ı sırasıyla 
3,5 milyon tonla ABD; 1 milyon tonla Burma ve 920 bin 
tonla Uruguay takip etmektedir.

 Pirinç ithalatında ise en büyük pay Çin’e aittir. USDA 
verilerine göre, 2014/15 sezonunda 5,1 milyon ton pirinç 
ithal eden Çin’in, 2015/16 yılında ise 4,5 milyon ton pi-
rinç ithalatı gerçekleştireceği tahmin ediliyor. 2016/17 
sezonunda Çin için öngörülen ithalat miktarı 5 milyon 
tondur. İkinci sırada yer alan Nijerya ise 2014/15 sezo-
nunda 2 milyon ton ithalat gerçekleştirdi ve Nijerya’nın 
2015/16 sezonunda da aynı miktarda ithalat gerçekleştir-
mesi bekleniyor. 2016/17 sezonunda ise Nijerya’nın itha-
lat miktarının 1,9 milyon ton olacağı öngörülmektedir.

Pirinç ithalatında Çin ve Nijerya’yı, 1,8 milyon tonla 
AB ülkeleri; 1,5 milyon tonla Suudi Arabistan; 1,3 milyon 
tonla Fildişi Sahilleri; 1,1 milyon tonla Endonezya ve İran 
takip etmektedir.   
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USDA verilerine göre; 2016/17 sezonunda dünya gene-
linde öngörülen pirinç ithalatı yaklaşık 40,7 milyon ton 
olacaktır. Bu miktar, 2015/16 sezonu tahmini pirinç itha-
latı miktarından yaklaşık 1 milyon ton daha fazladır. 

TÜRKİYE’DE PİRİNÇ ÜRETİMİ 
Türkiye’de çeltik ekim alanları giderek yaygınlaştırıl-

mış ve beraberinde pirinç üretimi de artmıştır. Türkiye 
İstatistik Kurumu (TUİK) verileri incelendiğinde Tür-
kiye’de 2011 yılında yaklaşık 994 bin hektarlık alanda 
gerçekleştirilen çeltik ekiminin, 2012 ve 2013 yıllarında 1 
milyon hektara çıktığı görülmektedir. 2014 yılında 1 mil-
yon 108 bin hektara yükselen ekim alanları, 2015 yılında 
ise 1 milyon 158 bin hektar olarak kaydedilmiştir. Birim 
alandan alınan verimde 2012 ve 2013 yılları arasında artış 
görülürken, 2014 yılında düşüş yaşanmıştır.

Çeltik üretim miktarına bakıldığında 2011 yılında 900 
bin ton olan üretimin, 2012 yılında 880 bin tona gerile-
miştir. 2013 yılında tekrar 900 bin tona yükselen üretim, 
2014 yılında 830 bin ton seviyesine düşmüş ve 2015 yı-
lında ise 920 bin tona yükselmiştir.

2011 yılında 905 kilogram olan verim, 2013 yılında 
814 kilograma düşüyor ve 2015 yılında ise 794 kilogra-
ma kadar geriliyor. Bu miktarlar iç tüketimi karşılamaya 
yetmediği için her yıl 250 ile 550 bin ton arasında pirinç 
ithal edilmektedir.

Ulusal Hububat Konseyi (IGC)’nin 
19 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 
raporuna göre, 2014/15 sezonunda 
730 milyon ton olan dünya buğ-
day üretiminin 2015/16 sezonunda 
ise 736 milyon ton olacağı tahmin 
ediliyor. IGC’nin öngörülerine göre, 
dünya buğday üretimi 2016/17 sezo-
nunun Ocak ayında 752 milyon tona 
yükselecek. 2014/15 sezonunda 715 
milyon ton olan dünya buğday tüke-
timinin ise 2015/16 sezonunda 720 
milyon tona yükselmesi bekleniyor. 
2016/17 için öngörülen buğday tü-
ketim miktarı ise 738 milyon tondur. 

IGC’nin verilerine göre, 2014/15 se-
zonunda 1,01 milyar ton olan dünya 
mısır üretiminin 2015/16 sezonunda 
ise 972 milyon ton olacağı tahmin 
ediliyor. IGC’nin öngörülerine göre, 
dünya mısır üretimi 2016/17 sezonu-

nun Ocak ayında 1,04’e yükselecek. 
2014/15 sezonunda 994 milyon ton 
olan mısır tüketiminin ise 2015/16 
sezonunda 970 milyon tona gerile-
yeceği tahmin ediliyor. 2016/17 se-
zonunda ise tüketimin tekrar yükse-
lişe geçerek 1 milyar 21 milyon tona 
ulaşacağı öngörülüyor. 

IGC’nin verilerine göre, dünya 
arpa üretimi 2014/15 sezonunda 
144,3 milyon ton olarak gerçekleşti. 
2015/16 sezonunda 148,7 milyon 
tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
2016/17 için öngörülen dünya arpa 
üretim miktarı 146,7 milyon ton-
dur. 2014/15 sezonunda 145 milyon 
ton olan dünya arpa tüketiminin ise 
2015/16 sezonunda 145,7 milyon 
tona yükselmesi bekleniyor. 2016/17 
için öngörülen arpa tüketim miktarı 
ise 145,7 milyon tondur. 

Ulusal Hububat Konseyi (IGC)’nin 
19 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 
raporuna göre, Konseyin 2016/17 
sezonunda dünya pirinç üretimi 
için tahmini değerleri, özellikle Sri 
Lanka’nın da dahil olduğu Güney 
Asya’daki beklentilerin azalmasıyla 
birlikte düştü. Buna rağmen halen 
10 milyon tonluk bir artışla üreti-
min 482 milyon değerine ulaşması 
umut edilmektedir. Pirinç ticareti için 
öngörülen değerler ise ortalama 41 
milyon ton civarındadır. 

Asyalı üreticilerin kuraklıktan dola-
yı olumsuz bir sezon geçirmesinden 
sonra, dünya pirinç üretimi 2016/17 
sezonunda 482 milyon tona yükse-
lerek yeniden toparlanabilir. Önceki 
aylarda fiyatların düşmesinin ardın-
dan dünya beyaz ve esmer pirinç fi-
yatları ortalaması yükseldi. 

DÜNYADA TAHIL ÜRETİMİ ve TÜKETİMİ





26 Şubat - 2 Mart 2017
Gulfood 2017, Gulfood Yıllık Gıda ve
İkram Endüstrileri Fuarı
Dubai Dünya Ticaret Merkezi, Dubai, BAE

6 - 10 Mart 2017 
AFIA 2017 Satın alma & Malzeme Tedarikçileri
Konferansı 
Orlando, FL, ABD

9 - 12 Mart 2017 
IBATECH ANKARA – 11. Ekmek, Pasta Makinaları, 
Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı
Ankara Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi / ANKARA

10 - 11 Mart 2017
Türkiye 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu, 
Ankara, Türkiye

13 - 15 Mart 2017 
Global Grain Asia 2017 – Küresel Tahıl Asya 2017
SİNGAPUR 

13 - 16 Mart 2017 
Modern Bakery Moscow, Uluslararası Fırıncılık ve
Şekerleme Fuarı 
Moskova, IEC “Fuar Merkezi” / RUSYA

16 - 17 Mart 2017
Glutensiz Unlu Mamüller Teknolojisi Konferansı 
Campden BRI, İngiltere 

16 - 19 Mart 2017
FOTEG İSTANBUL 2017, 13.Gıda İşleme
Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı
İstanbul Fuar Merkezi, İstanbul, Türkiye

19 - 21 Mart 2017 
NGFA - 121. Yıllık Kongresi 
New Orleans, ABD

21 - 23 Mart 2017 
AFMASS 2017 Doğu & Orta Afrika Konferans & Fuarı 
Kenya School of Monetary Studies, Nairobi / KENYA

23 - 25 Mart 2017 
GastroPan Expo 2017 – Uluslararası Fırıncılık,
Şekerleme ve Gıda Hizmetleri Endüstrisi Fuarı
Sibiu / ROMANYA

28 - 30 Mart 2017 
Gıda Profesyonelleri Sınıfı için Tahıl Bilimi 
Portland, USA

30 Mart - 2 Nisan 2017 
TUSAF Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu
13. Uluslararası Kongre ve Sergisi 
Sueno Deluxe Hotel, Belek / ANTALYA

5 - 6 Nisan 2017
UkrAgroConsult - XIV Yıllık
Uluslararası Konferans “Black Sea Grain 2017” 
Intercontınental Hotel, Kiev, Ukrayna

05 - 09 Nisan 2017
Uluslararası Bal Komisyonu IHC 2017 Toplantısı
Maritim Pine Beach Otel, Belek, Antalya                                                                                                                                          
                 
10 - 14 Nisan 2017
121. Yıllık IAOM Kongre & Fuarı
New Orleans Ernest N. Morial Kongre Merkezi / ABD

19 - 21 April 2017
The AACC Uluslararası Değirmencilik & Fırıncılık
Bölümü İlkbahar Teknik Konferansı
Hilton Baltimore, Baltimore, ABD

20 - 21 Nisan 2017
Global Değirmenciler Sempozyumu
Hamburg, Almanya

22 - 23 Nisan 2017
Bakery Congress 2017, Kanada Fırıncılık
Endüstrisi Kongre ve Fuarı
Vancouver Kongre Merkezi - Doğu,
Salon B, Vancouver BC, Kanada

23 - 28 Nisan 2017
13. Uluslararası Buğday Genetiği Sempozyumu
Tulln / Avusturya

ajanda



Güneydoğu Avrupa’nın fırıncı-
lık, hamur işleri, şekerleme, gast-
ronomi, dondurma, kahve sek-
törlerinin en büyük uluslararası 
fuarı olan 9. GastroPan Fuarı, 
23-25 Mart 2017 tarihleri ara-
sında Romanya’nın Sibin şeh-
rinde gerçekleştirilecek. Dünya 
çapında en büyük tedarikçilerin 
katılacağı fuarda, en son çıkan 
ekipman ve teknolojiler, içerik-
ler, inovatif aksesuarlar ile bilgi 
teknolojileri ve ürünleri, paketle-
mede profesyonel hijyen çözüm-
leri ve pasta dekorasyonları için 
materyaller sergilenecek. 

ICC (Uluslararası Hububat Bi-
limi ve Teknolojisi Derneği) ve 
Mühlenchemie’den un geliştirme 
ve zenginleştirme uzmanları, ilk 
ortak Global Değirmenci Sem-
pozyumunu gerçekleştirecek. 
Dünya çapında değirmen en-
düstrisindeki araştırmacı bilima-
damları ve uygulayıcıları, öğütme 
endüstrisinin ve geleceğin zor-
lukları ile nasıl mücadele edile-
bileceğine ilişkin en yeni bilgileri 
ve sonuçları paylaşmak için bir 
araya gelecekler. İki gün sürecek 
olan sempozyumda, uluslararası 
düzeyde tanınan 27 konuşma-
cı, Bucerius Hukuk Okulu’nun 
Hamburg Kampüsü’nde sunum 
gerçekleştirecek.
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Gastropan
Uluslararası Fuarı

Global Değirmenciler
Sempozyumu



magazin

Buğday, dünya üzerinde en yaygın olarak tüke-
tilen tahıldır ve sağlığa faydalı olmasından dola-
yı son zamanlarda oldukça rağbet görmektedir. 
Yıllardır dünyada en başarılı ve sürdürülebilir tahıl 
olan buğdayın kaynağı güneydoğu Asya olsa da 
bugün sayısız ülkede yetiştirilmektedir. 

Buğdayın kaynağı şu ana kadar bilinmese de 
Anadolu’nun kurak alanlarından, Suriye ve Filis-
tin’in dağlık bölgelerinden dağıldığına dair bazı 
deliller bulunmaktadır. Bilimsel verilere ışığında, 
özellikle Anadolu, Mısır ve Irak’ta yapılan arke-
olojik kazılarda, kömürleşmiş buğday tanelerine 
rastlanmıştır. Romalılar devrinde buğday tarımı 
diğer tahıla göre hâkim olunca Roma’ya “Buğday 

İmparatorluğu” da denilmiştir. 
Amerika’ya ancak keşfiyle beraber giren buğ-

dayın buradaki ziraatı 17’inci yüzyılda başlamıştır. 
Buğday tüketen toplumlar, daha medeni olarak 
sınıfl andırılmaya başlandı.

Ekmek, makarna, kraker, simit, kek gibi gıda-
lar buğday ürünlerinin en yaygın örneklerinden 
bazılarıdır. Buğday en önemli besin kaynaklarının 
başında gelir. Bilimsel araştırmalar da buğdayın 
sağlıklı yaşam için son derece yararlı olduğunu 
göstermiştir. Ayrıca düşük yağ içermesi nedeniy-
le kalp hastalığı riskini önemli ölçüde azaltıyor.  
Ayrıca şeker hastalarında kan şekeri seviyesini 
düzenliyor.

İnsanoğlunun en önemli besin kaynaklarının başında gelen buğdayın, düzenli 
olarak tüketildiğinde sağlık açısından birçok faydası olduğunu bilimsel olarak 
kanıtlanmıştır. Çok az yan etkisi olan buğdayı güvenle ve aşırıya gitmeden 
tüketebilirsiniz. 

BUĞDAYIN FAYDALARI



KALP KRİZİNİ ÖNLÜYOR
Tam tahıllı ürünler, kan ba-

sıncı seviyesini önemli ölçüde 

düşürüyor ve kalp krizi ihtimalini 

azaltıyor. Ancak yaş, alkol tüke-

timi, sigara, egzersiz ve beslen-

me gibi faktörler de kalp krizi 

riskini etkiliyor. 

Buğdayın sağlığımıza fay-

daları yıllardır biliniyor ve in-

sanoğlu günlük beslenmele-

rinde buğday tüketmeye özen 

gösteriyorlar. Fakat tam buğ-

day tüketiminde kaşınma, kı-

zarıklık, egzema ve kurdeşen 

gibi alerjik reaksiyonlar görü-

nüyorsa uzak durmalısınız. 

BUĞDAYIN SAĞLIĞA YARARLARI
Obeziteyi önler: Herkes için buğday kilo kontrolü sağlıyor. “The American Journal of Clinical Nutrition” isimli dergide ya-

yınlanan araştırmaya göre, tam buğday obez hastalar için iyi bir seçenek. Uzun süre tam buğday ürünü tüketen kadınların 

tüketmeyenlere oranla daha az kilo aldıkları belirlenmiştir. 

Vücut metabolizmasını geliştirir: Buğday gibi tam tahıllar, metabolik sorunları olan hastalarda oldukça etkilidir. Buğday 

insanları yüksek trigliserid, düşük HDL kolesterolü seviyesi ve yüksek kan basıncı gibi hastalıklara karşı koruyor. Doktorlar 

tam buğday ekmeği yemenizi öneriyorlar. 

BUĞDAYIN BESİN DEĞERİ
Katalitik elementler, mineral tuzlar, kalsiyum, magnez-

yum, potasyum, sülfür, klor, arsenik, silikon, manganez, 

çinko, iyot, bakır, B ve E vitamini açısından zengin olan 

buğday, kolesterol, kalp, cilt hastalıkları ve obezite gibi bir-

çok sağlık sorununa iyi geliyor. 

KADINLARIN MİDE-BAĞIRSAK
SAĞLIĞINI KORUYOR
Buğday özellikle kadınlarda antikansorejen rolü üstlenir. 

Buğday kepeği göğüs ve kolon kanseri riskini azaltıyor. 

Araştırmalara göre, kadınların göğüs kanseri riski azaltmak 

için her gün 30 gram buğday tüketmesi yeterli.

KORONER HASTALIKLARDAN KORUR
Buğdayda bol miktarda bulunan bitkisel lignanlar, sizi 

kalp hastalığının yanı sıra göğüs ve diğer kanserlere karşı 

da koruyor. 

TİP 2 DİYABETİ ÖNLÜYOR
Buğday, 300’den fazla enzim için yardımcı faktör olarak 

görev yapan magnezyum açısından oldukça zengindir. Dü-

zenli tam tahıl tüketimi kan şekeri seviyesini kontrol altında 

tutuyor. Uzmanlar, diyabet hastalarının beslenmelerinde 

pirinç yerine buğday tüketmelerini öneriyor.

ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINI ÖNLÜYOR
The American Lung Association (Amerikan Akciğer Bir-

liği), 20 milyon Amerikalı’nın astımdan muzdarip olduğunu 

bildirdi. Araştırmalara göre, tam tahıllar ve balık çocukluk 

çağı astımını azaltır.

SAFRA TAŞINI ÖNLÜYOR
 “American Journal of Gastroenterology” isimli dergide 

yer alan çeşitli araştırmalara göre, tam buğdaydan yapılan 

ekmek ve tahıllar kadınlarda safra taşı oluşumunu önlüyor.    








