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editör
Üretimde Proses Kontrolü
ve Otomasyon 

Sevgili Okuyucular,

Şubat ayını geride bıraktık. Değirmenci 
Dergisi’nin Mart sayısında, “Un Üretiminde 
Otomasyon ve Proses Kontrolü” konusunu 
ele alıyoruz. Bu konunun okuyucularımız 
için çok ilgi çekici olacağını düşünüyorum. 
Günümüzde yüksek kapasite ile üretim 
gerçekleştirilen neredeyse tüm tesislerde 
proses kontrolü zaten yapılıyor ve otomas-
yondan faydalanılıyor. Fakat belli bir ka-
pasitenin altında çalışan çoğu tesiste hala 
proses kontrolü yapılmıyor. Otomasyon ve 
proses kontrolü, bir tesiste hem mali kayıp-
ları önlüyor, hem de ürünün kalitesini belir-

gin biçimde artırıyor. Bu sebeple söz konu-
su uygulamalar aslında, kazanımı oldukça 
yüksek yatırımlar olarak önem arz ediyor. 

Bu ay, Konuk Yazar köşemizde Purdue 
Üniversitesi, Tarım & Biyoloji Mühendisliği 
Departmanı’nda Doçent Doktor olarak gö-
rev yapan Klein E. lleleji’yi ağırlıyoruz. Ile-
leji, tahıl endüstrisinde, sürekli tekrarlanan 
eğitimler sayesinde depolama konusunda 
nasıl başarılı olunabileceğini anlatıyor. 

Mart sayımızda Alapala Grubu’nun ye-
dek parça tedarik ve üretimi için kurduğu 
Depart firması Satış ve Pazarlama Müdürü 
Cengiz Tiryakioğlu ve Ukrayna Değirmenci-
ler Birliği Başkanı Rodion Ribchinskiy ile rö-
portaj gerçekleştirdik. Röportajlarımızı der-
gimizin ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz. 

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle… 
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başyazı

Uluslararası arenada 11. yıl

Değerli okurlar,

2017 yılının üçüncü sayısıyla bir kez daha sizlerle bir-

likteyiz. Bu yılın başından itibaren dergimizin Türkçe 

ve İngilizce olmak üzere iki farklı baskıyla sizlerle bu-

luşmasını sağlıyoruz. Ocak 2017 sayısıyla birlikte Tür-

kiye’deki okurlarımız Değirmenci Dergisi’nin Türkçe 

versiyonunu okurken, uluslararası arenadaki 80 bine 

yaklaşan okurumuz, dergimizi İngilizce olarak rahat-

lıkla takip edebiliyor.

Zaten içeriğiyle yıllardır piyasadaki rakipleriyle arasın-

da çok derin farklılıklar oluşturmayı başaran Miller/

Değirmenci Dergisi, bu değişimle birlikte uluslararası 

niteliğini daha da pekiştirdi. Aslında 144 ülkede 80 

bini aşkın profesyonel sektör temsilcisine ulaşabili-

yor olmak, dergimizin uluslararası niteliği için yeterli 

olmasına rağmen hem okurlarımızı artık iki dilin tek 

dergide olmasının yarattığı karmaşayla yormamalı 

hem de alışıldık uluslararası normlara uymak adına 

bu değişimde karar kıldık. Şuana kadar aldığımız 

olumlu tepkiler de bu kararımızın doğruluğunu ortaya 

koymaya devam ediyor. 

Aslında Türkiye’de yayıncı olmak, özellikle de ulus-

lararası ölçekte ihtisas yayınları yayınlamak ve bunu 

başarılı bir şekilde sürdürmek son derece güç bir iş. 

Önünüzdeki ilk ve en büyük engel elbette önyargılar. 

Önyargıları aşmak ciddi bir emek ve zaman gerek-

tiriyor. İkinci engel ise maliyetler. Bütün bu engelleri 

aşacak enerjiniz, zamanınız ve mali gücünüz varsa, 

başarıya ulaşabilirsiniz. 

Doğrusu, Parantez olarak 10 yıllık süreçte bütün bu 

engelleri bir bir aşmak, Miller/Değirmenci Dergisi’ni 

11. yılına taşımak ve dergiyi uluslararası alanda tanı-

nır hale getirmek gurur verici. Ayrıca dergimizin sade-

ce sektörel bir magazin kaynağı olarak görülmemesi, 

eğitici ve öğretici bulunması, özenle arşivleniyor ol-

ması da ayrıca önemli…

Dergimizin bu aşamaya gelmesine katkı sağlayan, 

destek veren sektör temsilcilerine ve 144 ülkedeki 

okuyucularımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ekibimiz bu sayı sizler için Un Değirmenciliğin Oto-

masyon ve Proses Kontrolü konusunu ele aldı. Uma-

rız sektörün önemli temsilcilerinin konuyla ilgili ele al-

dıkları makaleler, konuyla ilgili sorularınıza cevap olur.

Yeni sayılarda buluşmak dileğiyle…

Saygılarımla…

Zübeyde KAVRAZ
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Sizlerle bu yazımda, tahıl endüstrisinde sürekli tekrar-
lanan eğitimler sayesinde depolama konusunda nasıl ba-
şarılı olunabileceğini paylaşacağım. 

Sürekli tekrarlanan eğitim sayesinde tahıl endüstrisinde 
işgücünü geliştirmenin değeri, özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde genellikle hafife alınmaktadır. Çoğu kez, depo-
lama yapıları ve beraberindeki ekipmanlarda tahıl izleme 
sistemleri ve böcek ilaçlama tedbirleri (böcek ilacı kalıntı-
sı ve dezenfektan gaz) konusuna vurgu yapılmaktadır. Bu 
tedbirler alındığı takdirde, depolanan tahılın kalitesi gü-
vence altına alınacaktır. Sık sık depodaki tahılın zamanla 
kalitesini kaybetmesini önleyecek bir depolama sistemi 
hakkında çevremdeki insanlardan sorular alıyorum. Ce-
vabım ise tahıl yöneticisinin kendi mülkiyetindeki tahıl 
stoklarını ne kadar iyi yönettiğine ancak aynı zamanda 
depolanan tahıl ekosisteminin bazı temel bilgilerine bağlı 
olduğudur. 

Bir benzetme yapmak gerekirse, bankada bulunan na-

kit paranın güvenliği kasa dairesinin güvenilir olmasının 
yanında, banka yöneticisinin, dalgalanan piyasa baskıla-
rı, faiz oranları, ekonomik belirsizlikler ve risklere karşı 
önlemler alarak, paydaşların mevduatlarını ne kadar iyi 
yönettiğine bağlıdır. Esas itibarıyla, yöneticisinin bilgi ka-
pasitesi işindeki başarısı açısından çok önemlidir. 

Tahıl depolamasında, her yıl tekrarlanan düzenli eği-
timler iyi bir fikirdir. Örneğin; hasattan hemen önce 

Klein E. lleleji
Doçent Doktor 

PURDUE ÜNİVERSİTESİ - ABD
Tarım & Biyoloji Mühendisliği Departmanı

Tahıl yönetiminde 
sürekli eğitimin önemi 

Değerli Değirmenci Dergisi Okurları, 

konuk yazar



Purdue Hasat Sonrası Tahıl Atölyeleri’nde sunduğumuz 
yıllık eğitim ile çiftçilerin ve tahıl ambarı yöneticileri-
nin, gelen mahsulün kalitesinin azalmasına karşı neler 
yapabilecekleri konusuna değiniyoruz. Başka bir örnek 
vermek gerekirse; bazı yıllarda Indiana’daki tarlalarda 
hava şartlarına bağlı olarak aflatoksin bulaşması meydana 
gelmişti. Eğitim sırasında verilen bu bilgi, mısırın içine 
karışmış yüksek seviye aflatoksinin gıda zincirine girme 
riskini azaltmak için nerelerden mısır alınmaması gerek-
tiği konusunda bölgedeki etanol tesislerine yol gösteriyor. 
Bu gibi durumlar yıldan yıla değişiklik göstermektedir. 

Ayrıca, tarımın hızlı gidişatı ve artan sıkı düzenlemeler 
karşısında, operasyon yöneticilerinin fumigant ve pestisit 
düzenlemelerindeki değişikliklerden ve yeni GDO onay-
larından haberdar olmaları ve aynı zamanda müşteri şart-
namelerini karşılamaları gerekmektedir. 

Son olarak, eğitim sırasındaki bilgiler sayesinde yöneti-
ciler, tahıl stoklarını akıllı bir biçimde yönetme ve zararlı 
haşeratın kontrolünde daha az kimyasal kaynak (masraf-
ları azaltma) kullanmaları konusunda zamanında karar 
alırlar. Yönettiğim eğitimlerde, özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde, temizlik ve ev idaresi konusundaki eksiklikler, 
tesislerdeki haşere istilasının yüksek düzeyde olmasındaki 
en önemli etken olmuştur. İlginç bir şekilde, çok az sayı-
da operasyon yöneticisi, yetersiz temizlik uygulamalarını 
tesislerindeki zararlı haşerat istilasına bağlamaktadır. Bu-
nunla birlikte, bazıları ise bu durumu özellikle pestisitler 
ve fugimantlara bağlamıştır. 

Depolanmış tahılın ekosistemi, zararlı böcek biyoloji-
si, depolanmış tahıllarda nem ve hava sıcaklığı ilişkisinin 
doğru okunması ve depolanmış tahılın bozulmaya karşı 
duyarlılığı konusundaki uygulamalı bilgiler, bu bağlantı-
yı yapabilenlerin iyi birer depolanmış ürün yöneticisi ol-
malarında kilit görev görmektedir. Bu yetenekleri kazan-
manın tek yolu, tekrar eden düzenli eğitimlerdir. 
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Odesa limanına yeni terminal

GrainsConnect Canada, üçüncü yüksek ve-
rimli tahıl terminalinin inşaatına yaz aylarında 
başlayacak. 

LLC Novotech-Terminal, yeni tahıl terminalinin inşaatına başladı. Yeni terminalin kapasitesi yılda 
yaklaşık 3 milyon ton olacak. 

Ruhsat onayı alınacak olan 30 milyon dolarlık pro-
je, Edmonton, Alberta’nın 100 km doğusunda yer alan 
Vegreville kasabası yakınlarında inşa edilecek. May-
mont ve Saskatchewan’daki daha tesisler gibi, bu tesis-
te de en son teknoloji ürünü, 14 saatten kısa sürede 130 
dmier yolu vagonunu yükleyebilen 35 bin tonluk tahıl 
terminali yer alacak. Tıpkı Saskatchewan’daki tesisleri 
gibi, GrainsConnect Vegreville de kurulduğu bölgede 
130 vagonluk demir yolu döngüsü olan ilk tesis olacak 
ve bölgedeki yetiştiricilerin verimliliğini ve güvenilir-
liğini artıracak. 

Alberta’da geliştirilecek olan bu ilk tesisin bölge-
deki yetiştiricilere rekabet avantajı sağlayacağını söy-
leyen GrainsConnect Canada Başkanı Warren Stow, 
“Yetiştiriciler daha fazla seçeneğe sahip olacak ve batı 
yakasındaki en verimli tedarik zincirlerinden birine 
ulaşabilecek. Proje hala ruhsat onayı beklerken, bunun 
bölgeye birçok fayda getireceğine ve multi milyon do-
larlık bir altyapı yatırımı olacağına inanıyoruz. İnşaata 
bu yaz başlamayı planlıyoruz” dedi.

Ruhsat onayı alındıktan sonra, inşaatın yıl ortasında 
başlatılması ve 2018 sonunda tamamlanması bekleniyor. 

LLC Novotech-Terminal, yeni tahıl terminalinin 
inşaatına başladı. Yeni terminalin kapasitesi yılda 
yaklaşık 3 milyon ton olacak. UkrAgroConsult’a göre, 
bu inşaat, Pivdenny Bank ile LLC Novotech-Termi-
nal’in leasing ortağı Tekom-Lease tarafından sağla-
nan mali destekle gerçekleşiyor. Yeni tahıl terminali, 
limandaki 25 ve 26 numaralı iskelelerde yer alacak ve 
en fazla 250 metre uzunluğunda ve 11 metreye kadar 
su alma derinliği olan gemileri barındırabilecek. Ter-
minalde, 110 KMT’ye kadar depolama kapasitesi olan 
bir liman elevatörü bulunacak. Dört aşama olarak 
planlanan inşaatın 2019’da tamamlanması bekleniyor.

Ayrıca, inşaat projesi için gerekli tüm incelemeler 
ve onaylar tamamlandı. Projedeki inşaatın kara saha-

sı, Odesa eyaleti bölge idaresi tarafından uzun vadeli 
olarak kiralandı.

GrainsConnect Canada, 
üçüncü terminalini 
kuracak
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Dangote Group, Nijerya’nın gıda üretiminde 
kendi kendine yetebilmesi için, iştiraklerinden 
Dangote Rice’a 1 milyar dolarlık yatırım yap-
mayı planlıyor.  

Dangote Rice, Nijerya’nın Sokoto şehrinde, 25 bin 
hektarlık bir alanda milyonlarca naira değerinde pirinç 
üretimi gerçekleştirilmesi için bir girişim başlatıyor. 
Firma, 2014 yılında, Nijerya’nın ticari pirinç yetiştiri-
ciliğini artırmak için 1 milyar dolarlık yatırım yapa-
cağını duyurmuştu. Söz konusu yatırım, Afrika kıta-
sında pirinç üretimi için yapılacak en büyük yatırım 
olarak görülüyor. Firma, 2017 yılının bitimine kadar 
225 bin ton pirinç üreterek Nijerya pazarındaki bir 

yıllık talebin yüzde 4’ünü karşılamayı planlıyor. Dan-
gote Group Yönetim Kurulu Başkanı Aliko Dangote, 
firmanın Goronyo bölgesindeki 500 hektarlık alanda 
pilot projeyi başlatarak yatırım bayrağını açtıklarını 
söyledi ve ekledi: “Bizim modelimizle, 1 milyon ton 
pirinç üretilecek; gelecek beş yılda iç pazarda oluşacak 
talebin yüzde 16’sını karşılanacak ve bu yüzden başa-
rılı olacağız.” 

Dangote Group pirince 
yatırım yapıyor 

ETG’s Indian bakliyat tesisi kurdu 

ETG’s Indian, Hindistan’ın Kalküta şehrinde dört yeni bakliyat işleme tesisi kurdu. Yeni tesisler-
de; sarı bezelye ve kırmızı mercimek gibi ürünlerin işlenmesi ve temizlenmesinin yanı sıra, ka-
buk soyma, kurutma, kırma, ayıklama, parlatma ve paketleme gibi işlemler de gerçekleştiriliyor.

Afrika’nın önde gelen tarımsal işletmesi ETG’s Indi-
an, Kalküta limanı yakınlarında dört yeni bakliyat işleme 
tesisi kurduğunu duyurdu. Projenin toplam maliyetinin 
98 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Yeni tesisler 
sarı bezelye ve 
kırmızı mercimek 
gibi ürünlerin iş-
lenmesi ve temiz-
lenmesinin yanı 
sıra, kabuk soyma, 
kurutma, kırma, 
ayıklama, parlat-
ma ve paketleme 
gibi operasyonları 
da gerçekleştirili-
yor. Söz konusu 
yatırım, Afrikalı 

firmanın Hindistan’daki yatırımlarını ve üretimini ar-
tırmakla kalmayacak, aynı zamanda Asya ve Afrika’daki 
tarımsal ürünlerin ticaretine de güç katacak.  

Projenin yakında tamamlanması bekleniyor; inşaa-
tın büyük bir kıs-
mı tamamlandı ve 
toplam kurulu ka-
pasiteyle yüzde 50 
üretim başladı bile. 
Paketleme binası-
nın, ofislerin, depo-
lama alanlarının ve 
işçilere ayrılan ko-
naklama bölümü-
nün inşaatı ise ha-
len devam ediyor.
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Cargill, Fransa ve Amsterdam’daki soya/kolza ezme ve yağ rafinerisi tesislerinin Bunge’ye 
satış işlemlerini tamamladı. 

Cargill, Fransa ve Ams-
terdam limanındaki soya 
fasulyesi/kolza tohumu 
ezme ve yağ rafine fabri-
kasının Bunge’ye satışını 
tamamladı. 2016 Ağustos’ta 
yapılan ilk duyuruda, anlaşmanın bir parçası olarak, 
satılan tesislerdeki çalışanların da Bunge’ye transfer 
edileceği belirtilmişti. 

Cargill, güçlü bir şirket ağıyla müşterilerine protein 

desteği sağlamak amacıyla İspan-
ya’nın Barselona limanı ile İngil-
tere’nin Liverpool limanında bu-
lunan diğer 2 soya işleme tesisini 
elinde tutacak. Ayrıca Avrupa’da 
yağlı tohum ve tropikal yağları iş-

leyen ve rafine eden geniş bir tesis ağı bulunan Cargill, 
bu bölgede müşterilerine hizmet vermeye ve uzun va-
deli iş fırsatlarına odaklanmaya devam edecek. 

Cargill, iki tesisinin Bunge’ye satışını tamamladı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin iştiraki
Tarım Kredi Birlik A.Ş., Bulgaristan’a 2 tır nohut ihraç etti.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki ola-
rak 2010 yılında kurulan Tarım Kredi Birlik A.Ş., çift-
çilerden aldığı birinci sınıf nohutları kendi fabrikasında 
yüksek teknolojiyle işleyerek Bulgaristan’a ihraç etti. 

Ortak ürünlerin değerlendirilmesinde önemli gö-
revler üstlenen Tarım Kredi Birlik A.Ş., çiftçilerden 
alınan natürel ürünleri, kendi tesislerinde uluslararası 
standartlarda ve hijyenik koşullarda işleyerek, tüketi-
ciye ekonomik, kaliteli ve doğal gıda olarak ulaştırıyor.

Gıda konusunda yeniden organize olarak büyük bir 
atılım gerçekleştiren ve Bulgaristan’a 2 tır nohut ihraç 
eden Tarım Kredi Birliği, önümüzdeki günlerde ihra-
catını artırmayı hedefliyor. Yapılan ihracatla çiftçilerin 
ürünleri yurt dışında değerlendirilmiş olacak.

Bakliyat, ayçiçek ve zeytinyağı ile ticari ürünlerin 
Tarım Kredi Kooperatifleri eliyle satışını gerçekleşti-
ren Tarım Kredi Birlik, yeni açacağı marketler aracılı-
ğıyla perakende satışını da artırmayı planlıyor.

Tarım Kredi’den Bulgaristan’a
nohut ihracatı

Mahsum Altunkaya, Hububat’ın yeni başkanı oldu
Türkiye Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanlığı’na Mah-
sum Altunkaya seçildi.

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı To-
humlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı 
Mahsum Altunkaya, Türkiye Hububat, Bakliyat, Yağlı 
Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanlığı’na 
seçildi. Altunkaya, seçilmesinin ardından yaptığı açık-
lamada, önemli bir görevi devraldığını belirterek, sek-

törün daha iyi noktalara taşınması için çalışacaklarını 
söyledi. Bakliyatın tanıtımına ağırlık vereceklerini ve 
pazar analizleriyle bu sektörü de istenilen seviyelere 
taşıyacaklarını vurgulayan Altunkaya, 2016 yılında 6 
milyar 366 milyon dolarlık ihracata imza atıldığına 
değindi.
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Kuzey Dakota’ya 240 milyon dolarlık soya 
fasulyesi tesisi 

Minnesota Soya Fasulyesi İşleyicileri, North Dakota’da 240 milyon dolarlık soya fasulyesi işle-
me tesisi kuruyor. Tesis, günlük 125 bin bushel soya fasulyesi işleme kapasitesine sahip olacak. 

Minnesota Soya Fasulyesi İşleyicileri (MnSP) ve işti-
raki Kuzey Dakota Soya Fasulyesi İşleyicileri, 240 mil-
yon dolarlık soya fasulyesi işleme tesisi kurmayı plan-
ladıkların duyurdu. ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde 
inşa edilecek soya fasulyesi işleme tesisi, günlük 125 
bin bushellik soya fasulyesi işleme kapasitesine sahip 
olacak. Tesis, soya küspesi, rafine edilmiş, ağartılmış 
ve deodorize edilmiş soya yağı ile biyodizel üretimi 
gerçekleştirecek. Kuzey Dakota’daki tesis ayrıca, yıllık 
900 bin ton soya küspesi üretecek; üretilen soya küspesi 
ağırlıklı olarak hayvan yemi olarak kullanılacak. 

Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum, yeni tesisle il-
gili olarak “Böyle katma değerli projelerin gerçekleş-
tirilmesi hem çiftçilerimiz hem de tüm Kuzey Dakota 

halkı için harika 
bir haber,” dedi. 
Minnesota Soya 
Fasulyesi İşleyi-
cileri Genel Mü-
dürü Scott Austin 
ise şu yorumda 
bulundu: “Bizim 
ön pazar anali-
zimiz, bu tesisin 
hizmet vereceği 
pazarlar olduğunu gösteriyor. Bu sayede Brewster te-
sisimizdeki çalışmalarımıza destek sağlanacak ve bizler 
hem küresel hem de iç pazarda varlık gösterebileceğiz.”
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Petkus/EES Companies, ticari üretim oranları ve kişiselleştirilmiş bazda kalite standartları kul-
lanarak tohum numunelerinin analiz edilebildiği, büyük bir operasyonel test tesisine yatırım 
yaptı. Kurulan makineler ve teknolojiler sadece PETKUS’tan temin edildi.

Petkus/EES Companies, Des Moines bölgesinde, 
ticari üretim oranları ve kişiselleştirilmiş bazda kalite 
standartları kullanarak 
tohum numunelerinin 
analiz edilebildiği, bü-
yük bir operasyonel test 
tesisine yatırım yaptı. 
Kurulan makineler ve 
teknolojiler, Petkus’tan 
temin edildi. Bu test 
laboratuarı, müşterile-
rin ürünlerin koşulları 
konusunda en iyi şekil-
de karar almasını sağ-
layacak. Müşterilerin 
ürünleri, fiili üretim koşullarında test edilip değerlen-

dirilebilecek ve Petkus makinelerinin performansı doğ-
rulanabilecek. Açılıştan kısa süre sonra, EES Compa-

nies CEO’su Jeff Elwer 
ve EES Companies & 
Petkus Üst Düzey Satış 
Başkan Yardımcısı Jon 
Moreland, yoğun bir 
test serisinin başlatıl-
ması için tanınmış çok 
uluslu tohum üretim 
şirketinin ilk konuk-
larını ve müşterilerini 
ağırladı. Önümüzdeki 
aylarda, birçok müş-
terinin ürünlerini test 

laboratuvarında değerlendirmesi planlanıyor.

Petkus/EES Companies, tohum test tesisini 
genişletiyor

Türkiye pirinç ve bakliyat sektörünün önemli 
temsilcilerinden Reis Gıda, Türkiye’de yetişti-
rilen Cammeo pirincini Avrupa’ya ihraç etme-
ye hazırlanıyor. 

2014 yılında Türkiye’de yetiştirilmeye başlanan Cam-
meo pirincini Türk tüketicisiyle tanıştıran Reis Gıda’nın 
yeni hedefi Avrupa ülkeleri. Konuyla ilgili bir açıklama 
yapan Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, 
şunları dile getirdi: “Anadolu’da yerli tohumlarımızla 
üretilen pirinç, bulgur, mercimek, fasulye, nohut gibi 
kuru bakliyat ürünleri, dış pazarda daha çok talep görü-
yor. Dünya tarım ürünleri ihracatında önde gelen ABD, 
Fransa, Hollanda ve Almanya’nın yanında Kanada, İs-
veç, İngiltere, Japonya’nın da aralarında bulunduğu 22 
ülkeye bu ürünleri Reis markasıyla ihraç ediyoruz.” 

Cammeo pirinci 
yurtdışına açılıyor
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Ürün portföyünü hızla genişleten Konya Şeker, günlük 200 ton bisküvilik ve gofretlik buğday 
işleme kapasitesine sahip Torku Un Entegre Tesisi’ni tamamladı ve fabrika un üretimine başladı.

Türkiye’nin en büyük üretici Kooperatifi Konya Şeker, 
Torku Un Entegre Tesisi’nin açılışını yaptı. Günlük 200 
ton bisküvilik ve gofretlik buğday işleme kapasitesine sa-
hip fabrika, doğrudan çiftçiden alım yapacak ve entegre 
tesis mantığıyla üretim kalemlerini genişletebilecek. 
İlk etapta endüstriyel un çeşitleri üretecek olan 

tesis, Torku unlu mamuller, bisküvi, kek ve gofret 
üretim tesislerinin de hammadde ihtiyacını karşıla-
yacak. Torku’nun atıştırmalık ürünler üreten tesis-
leriyle aynı kampüs bünyesinde üretim gerçekleşti-
recek, son teknoloji ürünlerle donatılmış Torku Un 
Fabrikası, söz konusu tesislerin kullandığı un ham-
maddesindeki nakliye giderlerini de sıfırlayacağı için 
diğer işletmelerin işletme verimliliğine de pozitif 
katkı sağlayacak.

YANGINA DAYANIKLI İLK FABRİKA
“Ateks” malzemeler kullanılarak inşa edilen, Tür-

kiye’nin ilk yangına dayanıklı un fabrikası olma 
özelliğini taşıyan tesisteki üretim, tamamen hijyenik 
şartlarda gerçekleştiriliyor. Konya Şeker’in varlık se-
bebinin üretici olduğunu ve yaptıkları her yatırımın 
üreticiye mamul ürün pazarından daha çok pay sağ-
lamak için yapıldığını söyleyen AK Parti Karaman 
Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri 
Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Recep Konuk, “Bazı yatırımlar bünyeyi kuv-
vetlendirmek, bazı yatırımlar ise doğrudan tarımsal 
ürünü işlemek üzere projelendirilir” dedi. 

GÜNLÜK 200 TON BUĞDAY İŞLENECEK 
Fabrikada ilk etapta bisküvilik, gofretlik un ile kek 

ve tam buğday unu üretilecek. Bin 585 metrekare-
si kapalı olmak üzere toplamda 10 bin 34 metrekare 
alana kurulu olan un fabrika, 10 adet 250 tonluk buğ-
day depolama silosuna sahip. Başlangıçta günlük 200 
ton bisküvilik ve gofretlik buğday işlenen fabrikanın 
kapasitesinin kademeli olarak arttırılması planlanıyor. 
Fabrikada unun yanı sıra yan mamül olarak kepek, 
razmol, bonkalite ve rüşeym üretilecek. 

Endüstriyel un üretiminde çok önemli bir açığı ka-
patacak olan tesis, pazara da satış gerçekleştirecek. 
Başta bölgenin unlu mamüller fabrikaları olmak üzere 
iç ve dış pazarlardaki bisküvi fabrikalarının hammad-
de teminine de katkı sağlayacak.  

Torku un fabrikası üretime başladı 
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AGCO, Brezilya’da tahıl depolama ve işleme 
ekipmanlarının önde gelen imalatçılarından Kep-
ler Weber S.A.’nın tedavüldeki hisseleri konu-
sunda bir ihale teklifi vereceğini duyurdu.

Tarım ekipmanlarının dünya çapında imalatçısı ve 
distribütörü AGCO, Brezilya’da tahıl depolama ve 
işleme ekipmanlarının önde gelen imalatçılarından 
Kepler Weber S.A.’nın tedavüldeki hisseleri konu-
sunda bir ihale teklifi vereceğini duyurdu. AGCO; 
tedavüldeki hisselerin toplamda yaklaşık yüzde 35’ine 
karşılık gelen hisseleri edinmek için bağlayıcı bir an-
laşmaya vardı.  

Teklifin fiyatı, hisse başına 22 Brezilya Reali (7 ABD 
Doları) olacak, Kepler Weber’e 578.9 milyon Brezil-
ya Reali (185M ABD Doları) değer biçiliyor. Kepler 

Weber’in iktisabının, Güney Amerikalı tahıl işleme 
ve depolama sanayisinde pazar pozisyonlarını önemli 
derecede geliştireceğini söyleyen AGCO Başkanı, Yö-
neticisi ve İcra Kurulu Başkanı Martin Richenhagen, 
“Kepler Weber ürünleri, AGCO’nun GSI şirketinin 
teklifleri açısından tamamlayıcıdır. Tasarımı, kalitesi 
ve yenilikleri müşteriler tarafından fark edilmektedir. 
Bu kombinasyon, aynı zamanda Güney Amerika paza-
rında önemli pazarlama sinerjileriyle liderlik konumu 
sağlayacak ve aynı zamanda global müşterilerimiz için 
kapasitemizi genişleteceğiz” diye konuştu. 

AGCO’dan Kepler Weber 
için ihale teklifi

Fas’a yeni Cimbria ofisi

Bütün öncelikli pazarlarda temsilcilik kurma stratejisi doğrultusunda, Cimbria Şubat ayında 
Fas’ın Kazablanka şehrinde yeni bir ofis kurdu. 

Tohum işlemede dünyanın önde gelen ekipman ve te-
sis üreticisi Cimbria, bütün öncelikli pazarlarda temsil-
cilik kurma stratejisi doğrultusunda, Şubat ayında Fas’ın 
Kazablanka şehrinde yeni bir ofis açtı. Şirket yeni ofisle 
birlikte satış faaliyetlerini arttırmayı ve müşterilerine sa-
tış ve sonrasında daha iyi hizmet sağlamayı amaçlıyor. 

Fas’taki ofis, 4 yıl SEA optik sınıflayıcı teknik des-
tek dâhil olmak üzere endüstriyel alanında İtalya’da 
yaklaşık 20 yıllık tecrübeye sahip Elektro-mekanik 

Uzmanı Hicham Fassihi ta-
rafından yönetiliyor. Cimbria, 
hayvan yemi, gıda maddeleri ve 
diğer toptan ürünlerin yanı sıra 
endüstriyel proses, tahıl ve to-
humun işlenmesi, depolanması 
konusunda dünyanın önde ge-
len şirketlerinden biri. 

Hicham Fassihi
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Schule Mühlenbau GmbH, tahıl ve yağlı to-
hum işleme tesisleri, pirinç değirmenleri ve 
ilgili ekipmanların tedarikinde 125’inci yılını 
kutluyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) or-
taklaşa sağladığı işletme sermayesi desteğinden faydalanan Ulusoy Un, TSKB ile 6 milyon 
avro tutarında kredi sözleşmesi imzaladı.

Tahıl ve bakliyat işleme endüstrisinin önde gelen uz-
man üreticilerinden Schule Mühlenbau GmbH, tahıl 
ve yağlı tohum işleme tesisleri, pirinç değirmenleri ve 
ilgili ekipmanların tedarikinde 125’inci yılını kutluyor. 
F.H. KAHL Group üyesi firma, tesislerin planlamasın-
dan operatörlerin onarım eğitimine kadar müşterilerine 
kapsamlı ve hızlı hizmet sunuyor. 

SCHULE’DE ÖNE ÇIKANLAR
Kinoa için yeni bir ayıklama işlemi: Schule, geçti-

ğimiz aylarda Güney Amerika’da kinoa için kurutma 
yöntemi kullanan bir işleme tesisini devreye aldı. Te-
sis, dünyada türünün ilk örneği olarak görülüyor.

12 ton/saat kapasiteli tam yulaf tesisi için sipa-
riş verdi: Schule, 12 ton/saat kapasiteli bir tam yulaf 
tesisinin tedariki için büyük bir sipariş aldı. Tedarik 
kapsamında, 40 ton/saatlik alım/silo bölümü, temizle-

me ve ayıklama hattı, stabilizasyon bölümü, pullanma 
ünitesi ile çuvallama istasyonu bulunuyor. 

Bangladeş’te 50 ton/saatlik pirinç değirmeni teslim 
edildi: Schule, 2013 yılında Bangladeş’te 20 ton/saat ka-
pasiteli çeltik değirmeni için ilk ana makineleri teslim 
etmişti. Son iki yılda, müşteri ilave hatlarla bu pirinç 
değirmenini genişleterek bugün günde yaklaşık 50 ton/
saat veya  bin 200 ton çeltik işleme kapasitesine ulaştı.

Karabuğday için yeni bir ayıklama işlemi geliştiril-
di: Schule, Reinbek’teki pilot tesiste karabuğday için 
yeni bir ayıklama işlemi geliştirdi. 

Yeni silindirli kesme makinesi dünyadaki en büyük 
kapasitede: TGS 2000 ve TGS 3000 silindirli kesme ma-
kineleri geliştirildi. Tüm fonksiyonel ünite yeniden tasar-
landı, bu da servis ve bakım süresini ciddi şekilde azalttı. 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Tür-
kiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB),  2016 yı-
lında ortaklaşa gerçekleştirdikleri programla, Ulusoy 
Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 6 milyon avro tutarında 2 
yıl vadeli kredi desteği verecek. Kamuoyu Aydınlatma 
Platformu’nunda yer alan bilgiye göre, program çerçe-
vesinde Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmele-
rin finansmana erişimini arttırma ve basitleştirme yö-
nünde adımlar atılacak. EBRD, 2009 yılından bu yana 
farklı sektörlerdeki 220 proje yoluyla 9 milyar euroluk 

yatırım yaptı. Kuruluş ayrıca bu girişimler için farklı 
finans kaynaklarından 20 milyar euroyu mobilize etti. 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Tür-
kiye Genel Müdürü Jean Patrick Marquet konuyla il-
gili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ulusoy Un gibi firmaların gelişimini destekleme 
yönünde ortak hedefimiz için TSKB ile birlikte çalış-
mak bizi mutlu ediyor. TSKB’nin yerel konulardaki 
bilgisi ve ağı, finansmanımızdan faydalanabilecek fir-
malara ulaşmamıza yardım edecek.”

Schule, sektörde 125’inci 
yılını kutluyor

Ulusoy Un’a sermaye desteği
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ADM, Crop Risk Services’i Validus’a satıyor

ADM, Crop Risk Services’i Validus Holdings Ltd.’ye satmak için anlaşma yaptığını duyurdu. 

Archer Daniels Midland (ADM), bünyesinde bu-
lunan Crop Risk Services’i Validus Holdings, Ltd. 
(Validus) şirketine satmak için anlaşmaya vardığını 
duyurdu. Söz konusu anlaşma, belirli çalışma serma-
yesi ve bilanço 
düzenlemelerine 
tabi olarak 127,5 
milyon dolar de-
ğerinde. Anlaş-
ma kapsamında; 
ADM ve Validus, 
CRS müşterileri-
ne tam kapsam-
lı bir sigorta ile 
pazarlama ürün 
ve hizmetlerini 
sunmak amacıyla 
birlikte çalışmaya 
devam edecekler. 

ADM Tarım 
Hizmetleri İşlet-
me Birimi Başkanı Joe Taets, “Uzun vadeli kazancı-
mızı maksimum düzeye çıkarmak adına, işletmemizin 
stratejimize en iyi şekilde uyum sağlaması için portfö-

yümüzü düzenli olarak değerlendiriyoruz” dedi. Dün-
ya çapında büyük bölgelerde 800’den fazla çalışanı ve 
ofisleriyle sigorta, mükerrer sigorta ve yatırım hizmet-
leri sağlayan Validus, artık CRS işletmesinin faaliyetle-

rini de sürdürecek. 
Validus CEO’su 
Ed Noonan, 
CRS’nin Validus’a 
gelişinden memnu-
niyet duyduğunu 
belirterek şunları 
söyledi: “CRS; son 
yıllarda mükemmel 
büyüme kaydeden, 
kaliteli bir ürün si-
gortası sağlayıcısı.
Validus, teknolo-
jideki yetenekleri 
sayesinde CRS’nin 
acente ve çiftçiler 
için vereceği üstün 

müşteri hizmeti taahhüdünden yararlanacaktır.”
Satışın 2017 yılının ilk yarısında tamamlanması 

bekleniyor. 

Pacific Equity Partners, Allied Mill’i satın aldı

GrainCorp ve Cargill Australia; Avustralya’nın en büyük un ve unlu premiks tedarikçisi  Al-
lied Mills’i özel bir sermaye şirketine satmayı planladığını açıkladı. 

GrainCorp ve Cargill Australia; Avustralya’nın en 
büyük un ve premiks tedarikçisi Allied Mills’i özel bir 
sermaye şirketine satmayı planladığını açıkladı. Grain-
Corp’un yüzde 60 payını, 190 milyon dolar tutarındaki 
(vergiler dahil değil) bir ortaklıkla Pacific EquityPart-
ners (PEP) alacak. 2002 yılında Allied Mills’i Goodman 
Fielder’den satın alan GrainCorp, 15 yıldır Cargill Aust-
ralia ile ortaklığını sürdürüyor.  

GrainCorp Finans ve Mali İşler Müdürü Alistair Bell; 
“Allied Mills’teki bu öz sermaye yatırımının satışı, de-
ğerleri gerçekleştirme, öz kaynakların borçlara oranını 

azaltma ve gelirleri iyileştirme açısından bir fırsat ya-
ratacak” dedi. 

GrainCorp, bu satışın şirketin diğer alanlarda yatırım 
yapmasına olanak sağlayacağını belirtti. Allied Mills; 
Queensland, NSW, Victoria ve Batı Avustralya’da yedi 
un değirmenine sahip. Fabrikayı satın alacak olan PEP; 
Allied’a diğer gıda imalat işletmesini ekleyecek. PEP, 
2015 yılında ise unlu mamuller, çörekler, kekler ve do-
nutlar, pastalar, kurabiyeler ve sosisli börekleri üreten 
Pinnacle’yi satın almıştı. 
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NFM’nin pirinç değirmeni satılıyor

The National Flour Mills, Trinidad ve Tobago’da bulunan
Carlsen Field bölgesindeki pirinç değirmenini satışa çıkardı. 

Tiger Brands, Kenya’da bulunan Haco Tiger 
Brands işletmesinin kontrol hissesini satma-
yı planladığını ve offshore operasyonlarında 
stratejik değişikliğe gideceğini duyurdu.  

Gıda üreticisi Tiger Brands, Doğu Afrikalı Ti-
ger Brands Industries’in yüzde 51’lik hissesini satma 
aşamasında olduğunu duyurdu. Tiger, 2016 yılında 
Nijeryalı Dangote Flour Mills’teki hisselerini elden 
çıkarmıştı. Firma yaptığı açıklamada şunları ifade 
ediyor: “Haco işletmesi, Tiger Brands’in uzun vadeli 
stratejisi ve rekabetçiliği kapsamında detaylı bir değer-

lendirmeden geçmiştir. Hoca işletmesinin hisselerinin 
çoğunluğu, önde gelen hızlı tüketim ürünleri marka-
larını satın alma modelimizle uyum sağlamıyor. Ocak 
ayından önceki son dört ayın cirosu yüzde 12 olarak 
hesaplandı ve ağırlıklı olarak iç pazar destekli olduğu 
görüldü. Offshore operasyonlarımızdaki ticari durum 
ise daha zayıf.” 

Tiger Brands, Kenya 
işletmesindeki kontrol 
hissesini satıyor 

The National Flour Mills, Trinidad ve Tobago’da 
bulunan Carlsen Field bölgesindeki pirinç fabrikasını 
satışa çıkardı. Tarım Bakanı Clarence Rambharat’a 
göre, özel sektör parboiling fabrikası kurmak amacıyla 
değirmenin satışıyla 
ilgileniyor. Yüzde 51’i 
devlete, diğer yüzde 
49’luk kısmı ise kamu 
kurum ve kamu üye-
lerinin mülkiyetinde 
olan NFM yetkilileri, 
hiçbir varlığın ayrı 
olarak satılmayacağı 
belirtti. 

PriceWaterhouse-
Coopers Advisory Ser-
vices Limited (PwC), 
tahsilat sürecine yardımcı olmak üzere atandı. Trini-
dad Express’de yayınlanan haberde, Bakan Rambharat, 

NFM’nin değirmeni yıllardır satmaya çalıştığını belirte-
rek  “ NFM, Son birkaç yıldır değirmene ihtiyaç duyul-
madığını tespit etti. Satma girişimlerinde bulundu ancak 
başarılı olamadı” dedi. Geçmişte değirmene ilgi göste-

rildiğini vurgulayan 
Rambharat, tarafların 
ise anlaşmaya varama-
dıklarını açıkladı. Son 
girişimde, süreçten 
vazgeçildiğini kayde-
den Rambharat, “Tesis 
alıcı beklerken, NFM 
yerel pirincini öğütme-
ye devam edecek. Son 
yıllarda, Tarım Bakan-
lığı, yerel pirinç değir-
mencileri için NFM’ye 

ödeme yaptı. Parboil fabrikası kurmak için yerel olarak 
değirmenin satışına ilgi var” diye konuştu. 
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Ukrayna pazarındaki varlığını arttırmaya de-
vam eden Cimbria,  son yıllarda tahıl ve yem 
işleme endüstrisi ile liman terminallerinde-
ki ana operatörlere önemli siparişler sağladı. 
Şirket önümüzdeki yıllarda yeni projelerle te-
mellerini sağlamlaştıracak. 

Uzun yıllara dayanan deneyimi ve mükemmel per-
formansı ile Cimbria, son yıllarda Ukrayna’daki tahıl 
ve yem endüstrisi ile liman terminallerindeki ana ope-
ratörlere önemli siparişler sağladı. Şirket, önümüzdeki 
yıllarda da yeni projeler gerçekleştirecek. 

NİBULON: 100 GÜNDE TESLİMAT
Cimbria’nın saygın ve güvenilir uzun vadeli ortağı 

Nibulon Agricultural Limited Liability Company, My-
kolaiv bölgesinde bulunan Voznesensk’de yeni bir ileri 
teknoloji aktarma terminalini sadece 100 gün içinde 
devreye aldı. Temmuz 2016’da gerçekleştirilen bu pro-
je için Cimbria, kayışlı konveyörler, kovalı elevatörler, 
fanlar ve Moduflex yükleme olukları gibi nakil ekip-
manlarını tedarik etti. 

ALTERA AZTECA İÇİN SİLO PROJESİ
Gruma Grubu’nun üyesi Altera Azteca, mevcut de-

ğirmen tesisine yönelik olarak tam 50 bin tonluk bir silo 
kurulumu için Cimbria ile anlaştı. Birinci aşaması, 2016 

yılının sonuna kadar bitirilen silo projesinin havalan-
dırma işlemi tamamlandı ve tahılın birinci partisi işle-
nip depoya konuldu. Ardından, Cimbria devreye alma 
çalışmasını ve personel eğitimini tamamladı.

STEPOVA ŞİRKETİNDE
TESİSLERİN GENİŞLETİLMESİ
Cimbria, saatte 10 ton üretim yapan yem tesisinin te-

dariki için Scientific Production Agrocorporation “Ste-
pova” Ltd. şirketiyle işbirliğine başladı. Stepova, 2017 
yılında yem depolamayla birlikte yeni bir yem tesisinin 
yapımını planlarken Cimbria ise şu anda mevcut yem 
tesisinin genişletilmesi üzerinde çalışıyor. Cimbria, 
2016 yılında, sırasıyla saatte 5 ton ve 10 ton kapasitesi 
bulunan PBE 10 ve PBE 20 tipi  iki adet Delta temiz-
leyicisi ve sarkaçlı kovalı elevatöre sahip mevcut tesisi 
genişletmişti.

CİMBRİA’DAN MÜŞTERİSİ SYAİVO’YA
TOHUM HATTI

Cimbria, Chernihiv 
bölgesindeki ilk müşte-
risi, küçük tohumlar ala-
nında uzman olan Syavio 
tesisi için bir Delta tane 
temizleyicisi, gravite ayı-
rıcısı, dişli silindir, nakil 
ekipmanı ve torba ve bü-
yük torbalı ambalajlama 
birimiyle donatılan bir 
tohum hattı tedarik etti.  
Başarılı bir şekilde teslim 
edilen tesis, 2016  Aralık 
sonundan beri faaliyet 
gösteriyor. 

Cimbria, Ukrayna’da
ufkunu genişletiyor



2017
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Mühlenchemie, ikinci Konferansını Mısır’da 
gerçekleştirdi. Bilim ve teknoloji kurumların-
dan gelen 200 kadar tahıl ve un uzmanı, un 
zenginleştirme konusundaki inovasyonlar ve 
trendler hakkında bilgi almak için Kahire’de 
bir araya geldi. 

Un zenginleştirme ve güçlendirme konusunda dün-
yanın önde gelen firmalarından biri olan Mühlenche-
mie, 2016 yılının Kasım ayında, Mısır değirmencilik 
ve un işleme endüstrisinin 200 kadar temsilcisini bir 
günlüğüne Mısır’ın Kahire şehrinde bir araya getirdi. 
Mısır değirmencilik endüstrisi temsilcileri, Mühlenc-
hemie’nin laboratuvar ekipmanları üreticisi Brabender 
ile birlikte beraber organize ettiği İkinci Mühlenche-
mie Konferansı’nın misafiri olarak toplandılar. Değir-
men temsilcileri, makarna üreticileri, endüstriyel fırın-
cılar ve kamu araştırma kurumları, un endüstrisindeki 
kaliteyi zenginleştirebilecek bulguları ve ihtimalleri 
tartışmak üzere bilgi alışverişinde bulundular. Ana 
teması “Günümüzde ve Gelecekte Kaliteli Un Gerek-
sinimi” olan konferansta uluslararası arenada tanınan 

uzmanlar sunumlarını gerçekleştirdiler. Uzmanların 
sunumları; unun güçlendirilmesi, enzimlerin kullanı-
mı, makarna üretimi ve fırıncılık ürünlerinin  tazeliği-
nin korunması gibi konularda endüstrideki zorluklar 
ve değişimlerle ilgili olarak katılımcılara yeni bilgiler 
ve fikirler verdi. 

Mühlenchemie Mısır, Sudan ve Libya Bölge Satış 
Müdürü Daniel Wiebe konuyla ilgili olarak şunla-
rı söyledi: “Bu konferansı düzenlemedeki amacımız, 
mevcut ve potansiyel müşterilerle olan doğrudan iliş-
kilerimizi güçlendirmek ve un güçlendirme konusun-
daki yeni bulguları hem teoride hem de pratikte ele 
almak. Bu etkinliği, değirmencilik endüstrisinin gele-
ceğini şekillendirmek için yapacağımız değerli bir kat-
kı olarak görüyoruz.”

İkinci Mühlenchemie 
Konferansı Mısır’da 
yapıldı  





DOSYASI



Günümüzde yüksek kapasite ile üretim gerçekleştirilen neredeyse tüm te-
sislerde proses kontrolü yapılmakta ve otomasyondan faydalanılmaktadır. 
Fakat belli kapasitenin altında çalışan çoğu tesiste hala proses kontrolü ya-
pılmamaktadır. Otomasyon ve proses kontrolü, bir tesiste hem mali kayıp-
ları önlemekte, hem de ürünün kalitesini belirgin biçimde artırmaktadır. Bu 
sebeple söz konusu uygulamalar aslında kazanımı oldukça yüksek yatırımlar 
olarak önem kazanmaktadır. 

Buğday tanesi un haline gelinceye kadar tesis 
içerisinde birçok prosesten geçmektedir. Bu süre 
zarfında geçilen prosesin verimine bağlı olarak 
elde edilen son ürünün de kalitesi değişmektedir. 
Üretimin her aşamasında kaliteyi garantilemek 
içinse proseslerin izlenmesine ve kontrol altına 
alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Un üretimi 
gerçekleştiren bir tesiste otomasyon ve proses 
kontrolünün önemi de burada ortaya çıkmakta-
dır. Kaliteli bir otomasyon sistemi prosesin her 

bir noktasından bilgi iletebilir ve proseslerden 
toplanan bilgiye göre sisteme müdahale edilerek 
kusurlu üretime yol açabilecek aksamalar engel-
lenebilir. Bu sayede ekipmanlar içinde ürün sı-
kışması, makinelerde aşırı yüklenme, arızalanma 
gibi birçok sorunun önüne geçilmektedir. Un de-
ğirmenciliği sektöründe yüksek olan rekabet dü-
şünüldüğünde, otomasyon ve proses izlemenin 
un üreticilerini daha ileri seviyelere taşıyabilecek 
uygulamalar olduğu aşikardır.  

Proses Kontrolü 
ve Otomasyon

mart 2017
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Un fabrikalarında aslında birçok para-
metreye bağlı olarak değişen oldukça zor 
bir proses vardır. Buğdaydan, mümkün 
olan en yüksek oranda ve kalitede ürün elde 
etmek; hammaddeye bağlı olduğu kadar 
prosesin verimine de bağlıdır. Otomasyon 
sistemleri sayesinde; fabrikanın verimliliği 
izlenebilmekte, kontrol altına alınmakta, 
hammaddeden mümkün olan en yüksek 
oranda ve kalitede ürünler elde edilmekte 
ve enerji tasarrufu yapılabilmektedir. 

Otomasyon sistemi sayesinde fabrika 
içerisindeki binlerce noktadan bilgi almak 
mümkündür. Öte yandan otomasyon ol-
mayan sistemlerde operatörün her nokta-
yı kontrol etmesi ve müdahale edebilmesi 
mümkün değildir. Otomasyon sisteminde, 
prosesten toplanan bilgilere göre karar 
verme ve müdahale etme aşamaları da 
otomatik olarak gerçekleştirilir. Bu sayede 
ekipmanlar içinde ürün sıkışması, maki-
nelerde aşırı yüklenme, arızalanma gibi 

Un fabrikalarında 
proses kontrolü ve 
otomasyon 

Rıza AYCAN
Meko A.Ş. 
Genel Müdür / CEO

“Otomasyon sistemleri sayesinde; fabrikanın verimliliği 
izlenebilmekte, kontrol altına alınmakta, hammaddeden 
mümkün olan en yüksek oranda ve kalitede ürünler elde 
edilmekte ve enerji tasarrufu yapılabilmektedir.”
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birçok sorunun önüne geçilmektedir. Rekabetin oldukça 
yoğun olduğu un sektöründe, üretirken kazanmak ol-
dukça önemli bir hale gelmiştir. Bu da ancak fabrikanın 
prosesine uygun ve doğru bir otomasyon sisteminin ku-
rulması ile mümkündür.

PROSES KONTROLÜ VE OTOMASYON İÇİN 
ÜRETİCİLERİN BEKLENTİLERİ 
Günümüzde belli bir kapasitenin üzerinde çalışan he-

men hemen bütün üreticiler proses kontrolüne önem ver-
mekte ve birçoğu otomasyon ile çalışmaktadır. Ancak hala 
bazı orta ölçekli ya da düşük kapasiteli fabrikalar manuel 
olarak çalışmaya devam etmektedir. Bu da üretim aşama-
sında mali kayıpların artmasına, ürün kalitesinin ise azal-
masına neden olmaktadır. Bunun yanında günümüzde 
artık birçok üretici otomasyon sistemleri sayesinde üretim 
sürecini detaylı olarak takip etmekte ve kayıpları minimi-
ze etmek için gerekli tedbirleri almaktadır. 

Üreticilerin otomasyonla ilgili beklentileri kaliteli ve 
uzun ömürlü sistemlerin yanı sıra sistem hizmeti veren 
firmanın deneyimli ve çözüm odaklı bir teknik ekibe sa-
hip olmasıdır. Bununla birlikte hızlı teknik servis de ke-
sintisiz üretim yapan fabrikalar için önem arz etmektedir.

PROSES KONTROLÜNÜN
VE OTOMASYONUN AVANTAJLARI
Un fabrikalarında prosesin bazı noktalarını manuel 

olarak takip etmek, belli bir sürat içinde işletmek oto-
masyon olmadan mümkün değildir. Bunun yanında 
mali kayıpları minimize etmek, verimli çalışmak ve ka-
liteli ürün ortaya çıkarmak için de üreticiler mutlaka 
kendi proseslerine uygun, deneyimli firmalar tarafın-
dan yapılacak otomasyon sistemlerini tercih etmelidir. 
Otomasyon sistemlerinin amacı problemler oluşmadan, 
sorunlar büyümeden çözmek ve üretimin devamlılığını 
sağlamaktır. Otomasyon sistemleri sayesinde fabrikanın 
bölümlerinde ayrı ayrı enerji izlemesi yapılarak daha 
verimli ve daha güvenli çalışma olanağı sağlanmakta-
dır. Ayrıca uzaktan erişim ve servis sistemi ile PLC ve 
SCADA programlarında oluşabilecek arızalar hızlıca 
giderilebilmektedir. Bunun yanında işletme sahipleri, 
yetkilileri de telefon, tablet gibi cihazlar ile sistemi uzak-
tan izleyebilmekte ve gerektiğinde rapor alabilmektedir. 
Otomasyon sisteminin diğer avantajları arasında; arıza 
tespit kolaylığı, operatör komutlarının hafızada tutul-
ması, ihtiyaca göre birçok farklı tipte rapor alabilme gibi 
kalemler sayılabilir.

HER İŞLETME OTOMASYONA
UYGUN MUDUR? 
Her işletme kapasiteden bağımsız olarak otomasyona 

uygun olmakla birlikte çok eski fabrikalarda mekanik 

sistem ve proses akışının elverişli olmamasından dolayı 
tek başına otomasyon sisteminin kurulması anlam teşkil 
etmez. Mekanik altyapı ve akışın düzeltilmesi ve oto-
masyon sisteminin buna göre adapte edilmesi gerekir. 
Altyapı ve adaptasyon işlemlerinin, fabrikanın kurulma 
aşamasında, ileriye yönelik kapasite artırımları gözö-
nünde bulundurularak yapılması birçok avantaj sağlar.
Bu sayede işletme, ileride yapacağı yatırımı düşük mali-
yetle ve hızlı bir şekilde yapmış olur. 

ÜRETİM SÜREÇLERİNİN TEK
NOKTADAN YÖNETİLMESİNİN FAYDALARI
Un fabrikalarındaki prosesler, PLC ve SCADA sistemleri 

ile kontrol edilir. Güç kontrolleri ise Motor Kontrol Ünite-
leri ile sağlanır. Giriş/Çıkış üniteleri ile PLC ve SCADA 
tüm ekipmanları izleyip kontrol eder. Fabrikada kapasiteye 
de bağlı olarak elektrik sisteminin büyüklüğüne göre PLC, 
SCADA, Giriş/Çıkış Üniteleri ve Motor Kontrol Üniteleri 
belirlenir. Tüm bu altyapıların kurulup birbirlerine adapte 
edilmesi ile tek bir kontrol merkezinden fabrikanın kontro-
lü ve takibi sağlanır. Ayrıca ana izleme ve kontrol merkezi 
dışında istenilen bazı noktalarda da (paketleme, hammad-
de alım vb.) izleme ve kontrol merkezleri oluşturulabilir. 
Gelişen kablolama teknolojileri kullanılarak sistem için 
kullanılacak kablo miktarı ve kablolama işçilikleri mini-
muma indirilebilir, bu sayede arıza bulma kolaylığı da sağ-
lanabilir. İstendiği takdirde özel yazılımlarla ile fabrikadaki 
makinelerin gerçek çalışma sürelerine göre bakım-onarım 
işlemleri de takip edilebilir.

OTOMASYONA GEÇİŞTE
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 
Otomasyona geçmek isteyen un fabrikası yöneticileri 

öncelikle dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, 
geniş ve deneyimli bir teknik kadroya sahip otomasyon 
firmalarını tercih etmelidir. Otomasyon sistemleri yaşa-
yan sistemler olup zamanında yapılan bakım, servis ve 
yenileme işlemleri ile ayakta kalabilmektedir. Bu neden-
le ilk yatırım aşamasında, sistemi ihtiyaca göre doğru di-
zayn etmek ve uzun yıllar verimli bir şekilde bu sistemi 
yaşatabilmek hedef olmalıdır. 

Üreticilerin otomasyonla ilgili beklentileri 
kaliteli ve uzun ömürlü sistemlerin 
yanı sıra sistem hizmeti veren firmanın 
deneyimli ve çözüm odaklı bir teknik ekibe 
sahip olmasıdır. Bununla birlikte hızlı 
teknik servis de kesintisiz üretim yapan 
fabrikalar için önem arz etmektedir.



S.

KAPAK DOSYASI

44 DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Mart 2017

Otomasyon sisteminde kullanılan teknolojilerin üre-
time etkisi yüksektir. Seçilen otomasyon sistemine göre 
fabrikanın yönetilmesi, kapasitelerin tutturulması ve 
hassasiyetin sağlanması değişebilir. Tüm bu detaylar, 
ürün kalitesine doğrudan etki etmektedir. Örnek ola-
rak; bir torbalama kantarından beklenen yüksek kapasi-
te ve maksimum hassasiyet, ancak doğru sistem seçimi 
ile sağlanabilir. 

Diğer dikkat edilecek konu, otomasyon firması ile 
yapılacak anlaşma zamanını iyi belirlemek olmalıdır. 
Otomasyon firmasının malzeme tedarik süreleri, atölye 
montaj süreleri, sahada yapılacak kablolama ve devreye 

alma süreleri mutlaka dikkate alınmalıdır. İşin büyük-
lüğüne ve içeriğine göre değişmekle birlikte orta ölçekli 
fabrikalarda, fabrika çalışma zamanından minimum 5-6 
ay önce otomasyon firması ile anlaşma yapılması ve sü-
recin başlaması gerekmektedir.

MEVCUT FABRİKALARDA
OTOMASYONA GEÇİŞ MALİYETİ
Fabrikanın ihtiyacını çok iyi belirlemek ve sistemi ona 

göre dizayn etmek, hem yatırım maliyeti hem de işletme 
maliyeti açısından çok önemlidir. Malzemelerde önce-
den çalışabilirliği denenmiş belli bir kalitenin üstünde 
malzemeler tercih edilmeli, kalitesiz malzemeden kaçı-
nılmalıdır. Ucuz olduğu için tercih edilen malzemelerin, 
yatırım maliyeti düşük olmakla beraber işletim maliyeti 
oldukça yüksek olmaktadır. Ayrıca sürekli arıza vererek 
üretim sürecini durdurması ile ürün ve gelir kayıplarına 
yol açtığı da unutulmamalıdır. 

Yatırım maliyeti nedeni ile uzun süre üreticiler tara-
fından otomasyon sistemine geçme işlemi ertelenebil-
mektedir. Fakat bu şekilde ürün ve gelir kayıplarının 
da önüne geçmek mümkün olamamaktadır. Dolayısıyla 
günümüz teknolojisine ayak uydurmak, zorlu rekabet 
ortamında ayakta kalabilmeyi sağlayacağı gibi “verimli 
çalışma-kaliteli ürün” prensibi ile firmaları daha da ile-
riye taşıyacaktır.

“Otomasyona geçmek isteyen 
un fabrikası yöneticileri öncelikle 
dünyadaki gelişmeleri yakından takip 
eden, geniş ve deneyimli bir teknik 
kadroya sahip otomasyon firmalarını 
tercih etmelidir. Otomasyon sistemleri 
yaşayan sistemler olup zamanında 
bakım, servis ve yenileme işlemleri ile 
ayakta kalabilmektedir.”
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Değirmenlerdeki kontrol süreci, ham-
madde alımından nihai ürün çıktıları-
na kadar bütün parametreleri her zaman 
kontrol etme imkânına sahip olmayı ifade 
eder. Ancak; bu kontrol uygun bir otomas-
yonun olmaması durumunda doğru bir şe-
kilde gerçekleştirilemez. 

Değirmencilik endüstrisindeki üreti-
ciler, izleme sürecine son derece olumlu 
yaklaşmaktadırlar. Bunun nedeni pazarın 

her gün daha rekabetçi olduğunu fark et-
meleri, ürün kalitesinin kesinlikle müşteri 
beklentilerine uygun olması gerektiği ve 
bu durumun sadece üretim sürecinin her 
bir aşamasında kontrol edilmesi halinde 
mümkün olduğunu fark etmiş olmalarıdır. 
Bu nedenle beklentiler, sabit kalitede bir 
ürüne sahip olma beklentileriyle aynıdır

Aynı zamanda üst düzey bir otomasyon, 
işletme maliyetlerini önemli ölçüde azalt-

Proses kontrolü ve 
otomasyonun önemi

Mauro PIZZAMIGLIO
Alapala Makina
Teknik ve Satış Müdürü

“Üst düzey bir otomasyon, işletme maliyetlerini önemli ölçüde 
azaltmanın yanı sıra fabrikanın faaliyetine devam etmesi için 
gerekli personel sayısını da azaltır. Bu durumun da göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir.”
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manın yanı sıra fabrikanın faaliyetine devam etmesi için 
gerekli personel sayısını da azaltır. Bu durumun da göz 
önünde bulundurulması gerekmektedir. 

OTOMASYON HER İŞLETME İÇİN UYGUNDUR
Büyüklüğünü göz ardı ederek her tesisin otomasyona 

uygun olduğuna inanıyoruz. Değirmenin verimliliği ve 
nihai ürünlerin kalitesi, tesis kapasitesine bağlı olma-
malı. Tipik bir değirmende, operatörün görev yaptığı 
süreçler için tesisin merkezinde tek bir kontrol ve de-
netim noktası bulunur. Burada, bütün tesis çevresine 
(motorlar, sınır anahtarları, sondalar vs.) ulaşabilecek 
özelliğe sahip, iyi boyutlandırılmış bir hafıza ile dona-
tılmış olan PLC, özel bir kabin içine yerleştirilir. Buna 
ek olarak, PLC, aynı odada yer alan ve her biri video, 
klavye, yazıcı ile bilgisayar grubundan oluşan ve kap-
samlı bir sistem yönetimi sağlayan iki farklı kontrol sis-
temini de desteklemektedir.

 
İlk istasyon; tahıl ambarını, temizleme hatlarını ve 

öğütme departmanını yönetirken, ikinci istasyon ise ni-
hai ürün ambarlarını, un karıştırma birimi, kepek hattı-
nı ve ambalajlama birimlerini yönetir. Bütün temel veri 
yönetimi ve alarmlar; her iki istasyon tarafından kontrol 
edilebilmektedir. 

Her bir video sayfası, özel yazılı veya hareketli sem-
bollerle her hattın durumu hakkında operatöre bilgi 
verir. Bunun yanı sıra özel yönetim sayfaları ise basınç, 
nem, ağırlık, enerji tüketimi ve süreç optimizasyonu için 
gerekli olan faktörler gibi tesisin tüm benzer değişkenle-
rini, farklı ürünlerin verimliliğini, depolama silolarında-

ki buğdayı, karışım formüllerini, depolama silolarındaki 
un stoku ile tesisin bütün benzer değişkenlerini belirt-
mektedir. 

Pratikte, otomasyon sistemi, operatörün yüzlerce göz 
sayesinde, herhangi bir anormallik veya arızayı anında 
rapor ederek bütün süreci takip etmesi gibidir.  

OTOMASYONUN ÖNÜNDEKİ
ENGELLER & ZORLUKLAR
Uyumlu süreç kontrolüne sahip üst düzey otomasyon 

sistemi barındıran bir değirmen tesisi tasarlama konu-
sunda herhangi bir problem olmadığına inanıyoruz. Söz 
konusu otomasyon, önceden listelediğimiz avantajlarla 
birlikte mevcut eski sistemlere de eklenebilir. 

Bu konuda, özellikle maliyet nedeniyle otomasyonun 
tercih edilmediği gelişmekte olan ülkelerde dikkatimizi 
çeken tek engel “sosyal” ve “politik” türden bir engeldir. 
Aslında, tesisin denetimi ve kontrolünde mümkün olan 
en fazla sayıda personele iş sağlayabilmek adına yatırım-
ların azaltılması yönünde bir eğilim var ve bu otomas-
yon kalitesini de minimize ediyor.

“Büyüklüğünü göz ardı ederek her 
tesisin otomasyona uygun olduğuna 
inanıyoruz. Değirmenin verimliliği ve 
nihai ürünlerin kalitesi, tesis kapasitesine 
bağlı olmamalı.”
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Bir valsli değirmenin, temizleme ma-
kinesinin ya da ekstruder parçalarının 
mekaniği, uzun yıllar çalışır seviyede tu-
tulabilirken, kontrol ve otomasyonun or-
talama ömrü çok daha kısadır. Yazılım 
ve donanımın gelişimi o kadar hızlıdır ki, 
güncellemeler ve gerekli elektronik yedek 
parçalar kısa süre sonra bulunamayabilir. 
Sonuç olarak, tesisin beyni yaşlanırken vü-
cudu ideal performansla çalışmaya devam 
eder. Ayrıca, koşullar, gıda üreticileri için 

yasal düzenlemeler ya da pazardaki geliş-
melerle daha da ağırlaşmaktadır. Kontrol 
ve otomasyon, ürün takibi veya kalite pa-
rametreleri veya onayı internet üzerinden 
ölçülmesi gibi yeni işlevselliklere sahip 
olmalıdır.

ESKİ MAKİNELER İÇİN
UYUM PROGRAMI
Hatalara yatkın eskimiş kontrol ve oto-

masyon sistemlerinin sonuçları çok açık-

Beyin için uyum 
programı

Silvan TRUNZ
Bühler AG 
Otomasyon - Tahıl Değirmenciliği Birimi

“Hatalara yatkın eskimiş kontrol ve otomasyon sistemlerinin 
sonuçları çok açıktır. Beklenmedik aksaklıklara bağlı olarak 
meydana gelen arızalar fabrikanın verimliliğini düşürür; uygun 
olmayan çalışma şartları rekabet gücünü azaltır ve tüm bunlar 
verim ve kalite düşüşüne neden olabilir.”
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tır: Beklenmedik aksaklıklara bağlı olarak arızalar fab-
rikanın verimliliğini düşürür; uygun olmayan çalışma 
şartları rekabet gücünü azaltır ve tüm bunlar verim ve 
kalitede düşüşe neden olabilir.

Gıda sektöründe üretim tesislerinin modernleştirilme-
sini kolaylaştırmak amacıyla Bühler, kontrol ve otomas-
yon için bir uyum programı geliştirdi. “Automation Ret-
rofit Service Concept” isimli program,  portföyü sürekli 
güncellenen çözümler kataloğundan oluşuyor. Program, 
otomasyonun tüm seviyelerini kapsıyor: tesis kontrolle-
ri için donanım ve yazılımın yanı sıra makine kontrolü, 
elektrik ve iletişim altyapısı.

KİŞİYE ÖZEL ÇÖZÜMLER
Sorun yaşayan her kontrol ve otomasyon sistemi için 

aynı Retrofit paketi geçerli değildir. Bühler uzmanları, 
her tesisi ayrıntılı olarak denetler ve üçüncü şahısların 
tesisleri için bile özel çözümler tasarlar. Uyum programı 
tanımlandıktan sonra, çoğunlukla Bühler’in laboratu-
varlarında ve ofislerinde ön çalışma tamamlanır. Saha-
daki çalışmalar, yeni donanımın kurulmasını ve gere-
kirse tesisteki farklı parçalarda ufak tefek ayarlamaların 
yapılmasını içerir. Kapsamlı testlerden sonra, üretim 
yapılmayan süreyi azaltmak için dönüşüm çok kısa süre 
içinde gerçekleştirilir. 

MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN FAYDALAR
Uyum programının kapsamına bağlı olarak, tesis ope-

ratörü için sistemin faydaları çok fazla ve hatta kimi za-
man devasa boyuttadır. Sadece yazılım güncellenerek, 

arızaların oluşma ihtimali ve korkulan arızalar azaltılır. 
Genel olarak, tesisin kullanılabilirliği geliştirilir. Ayrı-
ca, Retrofit programı sürekli ölçümler ve gelişmiş kont-
rol devreleri sayesinde üretim kalitesini ve verimliliği 
düzenleyerek otomasyon seviyesini de artırır. Üstelik, 
sürekli üretim verileri, kararların daha hızlı ve doğru 
şekilde alınmasını sağlar. Son olarak kontrol ve otomas-
yonun modernleştirilmesi, maliyetleri azaltır. Bakım ve 
servis için yapılan harcamalar azalır. Ayrıca, otomas-
yonun geliştirilmesi sayesinde tesis için yapılacak olası 
yatırımlar daha ileri tarihe ertelenebilir. Ve son olarak, 
optimize edilen tesisler daha az enerji tüketir.

KATMA DEĞERLER

• Gelirlerin artması
• Daha az enerji tüketimi
• Verimliliğin artması
• Daha fazla kullanılabilirlik
• Operasyonel güvenliğin artması
• Daha fazla gıda güvenliği 
• Daha fazla çalışma süresi
• Verilere dayanan kararlar
• Daha az amortisman
• Daha gelişmiş depo yönetimi

“Bühler uzmanları, her tesisi ayrıntılı 
olarak denetler ve üçüncü şahısların 
tesisleri için bile özel çözümler tasarlar.”
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Proses kısaca “süreç” anlamına gelmek-
tedir. Birbirini takip eden sistemlerin in-
san faktörünü minimuma indirerek seri ve 
hatasız şekilde bilgisayar destekli olarak 
kontrolüne proses otomasyonu denir. Sa-
nayi devrimi ile birlikte artan ihtiyaçlar ve 
ekonomik gelir gider ilişkisi, takip ve ana-
liz işlemlerini vazgeçilmez kılmıştır. Gü-
nümüzdeki kontrol işlemleri üretimin her 
aşamasına yayılmış; verimlilik, enerji ile 

iş gücünü takip etmek en az üretim kadar 
önemli olmuştur. 

Proses otomasyonu, bir tesiste bulunan 
bütün makine, ekipman ve cihazların tek 
bir noktada toplanması ve tesisin akış şema-
sına göre yazılımlarının yapılarak bilgisayar 
ekranından kontrol edilmesi demektir. Sa-
hadaki tüm bilgiler PLC denen aygıtlarda 
toplanır, bu aygıtlar arasında haberleşme 

Proses 
otomasyonunun 
günümüzdeki önemi

Mustafa TEZCAN
Simtez Otomasyon
Genel Müdür

Proses ve otomasyon modernizasyonları ile un fabrikalarında 
ürün kalitesini, üretim kapasitesini, enerji tüketimini, üretim 
hatalarını, aksamaları ve daha birçok faktörü kontrol altında 
tutmak ve anali etmek mümkün hale gelmiştir. Bu da üreticilerin 
dünya piyasasındaki rekabet gücünü arttırmaktadır. 
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sağlanır. Yazılımları bilgisayar ortamında yapılarak yine 
bilgisayar ekranında tesisin akışına uygun çizimler yapı-
lır. Tesisi bilgisayar üzerinden kontrol etmeye ve izleme-
ye olanak sağlar. Bu işleme ise SCADA denir. Tesisteki 
tüm hareketler tek noktadan takip ve kontrol edilir.  

Üretim kalitesi ve maliyet açısından bakıldığında birçok 
sektörde olduğu gibi un sektöründe de bu sistemler artık 
hayati önem taşımaktadır. Proses ve otomasyon moder-
nizasyonları ile un fabrikalarında ürün kalitesini, üretim 
kapasitesini, enerji tüketimini, üretim hatalarını, aksama-
ları ve daha birçok faktörü kontrol altında tutmak ve anali 
etmek mümkün hale gelmiştir. Bu da üreticilerin dünya 
piyasasındaki rekabet gücünü arttırmaktadır. Günümüzde 
dünya piyasasında varlık gösterebilmenin en önemli adım-
larından biri proses otomasyonudur.

DEĞİRMENCİLİKTE ÜRETİCİLERİN PROSES 
KONTROLÜNE VE OTOMASYONA YAKLAŞIMI
Özellikle bu sektörde Türkiye ve dünyada söz sahi-

bi olan üreticiler, proses kontrolü ve otomasyona bü-
yük önem vermektedirler ve mevcut fabrikalarındaki 
modernizasyonda ve yeni kurdukları tesislerde, en son 
teknolojiyi talep etmektedirler. Diğer üreticiler için de 
ise bu konu tamamen üreticinin bilgilendirilmesine da-
yanmaktadır. Bu aşamadan sonra üreticiler, finansal ve 
mali konular üzerinde ikilemde kalmaktadır. Üreticiler 
her ne kadar otomasyon sistemlerinin gerekliliğini kabul 
etseler de bu sistemlere ödenecek ücretler konusunda çe-
kimser davranmaktırlar. 

PROSES KONTROLÜNÜN
VE OTOMASYONUN FAYDALARI 
Üretimde istikrar, kalite ve maliyet analizleri için pro-

ses kontrolü ve otomasyona geçmek hayati önem arz 
etmektedir. Bu sistemin üreticilere sağladığı faydalar-
dan bahsedecek olursak; Kesintisiz üretim yapmaya ve 
kaliteli ürün elde etmeye olanak tanır. Enerji tüketimi 
açısından tasarruf sağlar. Tesiste istihdam edilen perso-
nel sayısını azaltır. Dolayısıyla maliyetleri düşürür. Te-
sise alınan ürünün kriterlerini belirleme ve alınan ürün 
hakkında daha seçici olma imkanı sunar. Giren ürünü, 
çıkan ürünü ve fire oranlarını göstererek üretim analizi 
yapmaya olanak sağlar.

FABRİKALARDA OTOMASYONUN
UYGULANMASI VE YÖNETİLMESİ
Her işletme otomasyona uygundur fakat tesisin bü-

yüklüğüne bağlı olarak kurulum ve işletme açısından 
otomasyon sisteminin gerekliliği analiz edilmelidir. Kü-
çük bir örnekle açıklayacak olursak; tesis 7/24 şartların-
da çalışmıyorsa, pazarlama ağı bölgesel ise otomasyona 
geçmesi önem arz etmez.

OTOMASYONUN FABRİKALARA MALİYETİ
Yeni kurulan tesislerde, otomasyon sistemlerinin 

uyuşmazlığı gibi bir durum söz konusu değildir. Sade-
ce, tesisler daha kurulum aşamasındayken otomasyon 
tercih ve talep edilirse otomasyon maliyetleri sonradan 
otomasyona geçişe kıyasla daha düşük olmaktadır.

Un fabrikalarında otomasyon maliyetlerini fabrika 
kurulum maliyetlerine oranlarsak maksimum yüzde 10 
gibi bir değer karşımıza çıkar. Ancak otomasyon mali-
yetleri işletmeciler gözünde maalesef çok büyümektedir. 
Mevcut fabrikaların otomasyona geçişleri, kurulumda 
yapılan sistemler üzerinden sağlanmaktadır. Mevcut sis-
tem değiştirilmediği için sadece yazılım ve devreye alma 
işlemleri yapılarak müşterilere kaliteli ve olabilecek en 
düşük maliyetle hizmet sunulur.

OTOMASYONA GEÇMENİN
ÖNÜNDEKİ ENGELLER
Mevcut tesislerdeki mekanik ve elektriksel alt ya-

pıların çok düzensiz ve eksik yapılması, otomasyona 
geçiş sürecini oldukça zorlamaktadır. Böyle tesislerde 
otomasyona geçiş, maliyetli olmakta ve uzun süreler 
gerektirmektedir. Aynı zamanda bu uzun süreç, fabri-
kanın çalışmasını engellemekte ve bu yüzden işletmeci 
bu tarz yenilemelerden uzak durmaktadır. Bu sıkıntılar, 
işletmecinin ve makinecinin projelendirme aşamasında 
maliyeti en ön planda tutmasından kaynaklanmaktadır. 
Bu sıkıntıları aşmak için öncelikle işletmecinin bilinçli 
davranması gerekmektedir. Eğer bu konular üzerinde 
tecrübeli değilse bir danışman yardımı ile tesis kuru-
lumunu yapması daha sıkıntısız, daha teknolojik, daha 
uzun ömürlü bir tesis sahibi olmasını sağlayacaktır. 

“Türkiye ve dünyada söz sahibi olan 
üreticiler proses kontrolü ve otomasyo-
na büyük önem vermektedir. Mevcut 
fabrikalarındaki modernizasyonda ve 
yeni kurdukları tesislerde en son tekno-
lojiyi talep etmektedirler. Diğer üretici-
ler içinse bu konu tamamen üreticinin 
bilgilendirilmesine dayanmaktadır.”
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Bilindiği üzere, ülkemizde un fabrikala-
rının üretim kapasiteleri ihtiyacın çok üze-
rinde olup, mevcut kapasitelerin çok daha 
altında (yüzde 30-40) çalışmasına neden 
olmaktadır. Kaliteli un üretimi yapan güç-
lü firmalar ise kapasitelerinin yüzde 70’ine 

kadar çıkabilmekte ve ürünleri için pazar 
oluşturabilmektedir. Üretim tesisleri, bu 
durum karşısında varlıklarını sürdürebil-
mek için maliyetlerini düşürmek adına, 
kalite, modern makine parkuru ve per-
sonelden feragat etmek suretiyle çözüm 

Un değirmenlerinde 
otomasyonun 
avantajları

İsmail Bahrem ODABAŞI
Özenir Değirmen 
Genel Müdür

“Değirmenciliği profesyonel bir anlayışla yapan firmalar, zaten 
proses kontrolünü ve otomasyonu tesislerinin olmazsa olmaz 
bir parçası olarak görmekte ve yatırımlarını bu doğrultuda 
yapmaktadırlar. Bundan dolayı işletmelerinde tecrübeli ve 
kalifiye personel istihdam etmekte, süreci usulüne uygun 
bir biçimde yönetmektedirler. Bunu yaparak işletmelerine 
kattıkları değerlerin fazlasıyla farkındadırlar ve avantajlarını 
da görmektedirler.”
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bulmaya çalışmaktadırlar. Günümüzde değirmencilik 
endüstrisi kabuğunu kırmaya çalışsa da halen eskilerden 
gelme usullerle üretim yapılmaya devam edilmektedir. 

OTOMASYONUN ÖNEMİ,
ÜRETİCİLERİN BEKLENTİLERİ 
Günümüzde prosesin kontrol altında tutulması iş-

letmelerin sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir. 
Proses, işletmenin giriş kapısından başlayıp, fırında veya 
unlu mamul tezgâhında müşteriyle buluşmasına kadar 
devam eden bir süreçtir. Hammadde numunesi alımın-
dan başlayarak, ön temizleme, depolama, paçallama, 
temizleme, öğütme, silolama, torbalama ve sevkiyat ola-
rak ana başlıklar altında toplanabilen üretim prosesi sü-
recinin kontrol altında tutulması, kaliteli ürünün nihai 
müşteriyle buluşmasını sağlar. Sizin yüksek bir pazarda 
var olmanız ya da olmamanızın tek kıstası kalitedir, ka-
lite ise başından sonuna gerçek bir proses kontrolü ile 
hayat bulur. Bu yüzden nitelikli firmaların pazardaki 
payı kalitesine, kalitesi ise güçlü bir proses kontrolüne 
bağlıdır.

Otomasyon ise prosesin ilgili bölümlerinde en ufak bir 
hataya meydan vermeden sağlıklı üretim yapılabilmesi 
için gerekli kritik noktaların izlenebilirliğidir ve kilit nok-
tasıdır. Otomasyon sayesinde süreci kontrol altında tut-
mak hem daha sağlıklı hem de çok daha kolay olacaktır.

Değirmenciliği profesyonel bir anlayışla yapan firma-
lar, zaten proses kontrolü ve otomasyonu tesislerinin 
olmazsa olmaz anlayışla yapmaktadırlar. Bundan dola-
yı işletmelerinde tecrübeli ve kalifiye personel istihdam 
ederek süreci de usulüne uygun bir biçimde yaparak iş-
letmelerine kattıkları değerlerin fazlasıyla farkındadırlar 
ve avantajlarını da görmektedirler. 

UN FABRİKALARINDA
OTOMASYONUN AVANTAJLARI
Un fabrikaları, günümüzün zorlu rekabet şartlarında 

pastadan daha fazla pay alabilmek adına müşterilerine 
her zaman kaliteli ürün sunmak zorundadırlar. Kalite 
çitasını düşürmemek ve müşteriye gönderecekleri ürü-
nün hata payını sıfırlamak için işletmenin bütün evrele-
rinin kontrol altında tutulması ve insan kaynaklı hataları 
minimize etmek amacıyla otomasyonlu sisteme geçmek 
büyük önem arz etmektedir. Örneğin; herhangi bir per-
sonel buğday silosuna çekeceği ürünü yanlışlıkla fark-
lı bir siloya vermiş ve işine son verilir endişesiyle bunu 
söylememişse yapılacak paçallama işlemi yanlış olacak 
ve sonrasında hatalı un üretilecektir. Aynı zamanda, 
laboratuvar üretim süreci dikkatli takip edilmezse müş-
teriye hatalı un gider, müşteri memnun kalmadığı unu 
iade eder ve dolayısıyla işletme maddi olarak zarar göre-
cek ve piyasada itibarı zedelenir. 

Genelde her işletme otomasyona uygundur. Fa-
kat burada dikkat edilmesi gereken husus işletmenin 
kontrol edilebilirlik seviyesidir. İşte otomasyon tam da 
burada devreye giriyor ki otomasyon sistemli bir işlet-
mede kontrol edilebilirlik ve sonuç alma daha kolay-
dır. Örneğin; üretim esnasında imalat silosu yönünü 
değiştirmek için personel görevlendirmek yerine, bil-
gisayardan bir tuşla bu işi yapabilirsiniz. Günümüzde 
işletmeler, daha bilinçli olduklarından yeni yapılan 
tesislerde otomasyon sistemini tercih edip, üretim te-
sislerine uyguluyorlar. Bu da gün geçtikçe hata payı-
nı minimize edip rekabet ile birlikte çok daha kaliteli 
ürün elde etmemizi sağlıyor.

TEKNOLOJİLERİN OTOMASYONA ETKİSİ
Öncelikli olarak konunun başında söylediğim gibi 

kontrol, bir işletmenin kapısından başlayacak. Mesela, 

“Kalite çıtasını düşürmemek ve müşte-
riye gönderilecek ürünlerde hata payını 
sıfırlamak amacıyla işletmedeki bütün 
evrelerin kontrol altında tutulması ve 
insan kaynaklı hataların minimize edil-
mesi için otomasyonlu sisteme geçmek 
büyük önem arz etmektedir.”
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gelen üründen numune almak çok önemlidir. Eğer nu-
munenizi personel el sondası ile alıyorsa ve o gün ruh 
hali iyi değilse, 6 yerden alacağı numuneyi 2 yerden; 
1,5 metre derinlikten alması gereken numuneyi 1 met-
reden alıyorsa yanlış numune almış olur. Onun yerine 
otomatik sonda hatasız numune alır ve işletme sahibi 
maddi olarak zarar görmez. İşletmelerde diğer otomatik 
kontrol sağlayan sistemler ise paçallamada kullanılan 
hız kontrollü devir sistemleri, akar kantar sistemleri, 
randıman kantarları sistemi, silo dağıtıcı klape sistem-
leri, un paçallama sistemleri, silo otomatik seviye ölçüm 
sistemleridir. Bu kontrol sistemleri, tek bir noktadan 
bilgisayar yardımıyla deneyimli bir operatör sayesinde 
yapılabilir.

İşletme sahibi, içinde bulunduğu ekonomik koşulla-
ra göre ileriye dönük yatırım yapabilir. Makine parkını 
buna göre dizayn edip, otomasyonlu kontrol sistemine 
ileriki yıllarda geçebilir. İşletme sahibi yatırım süre-
cinde profesyonel makine üreticilerini tercih etmelidir. 
Maalesef şu an birçok değirmen makine üreticisi firma, 
yatırımcıları yanlış yönlendirmekte ve işletme sahibini 

maddi ve manevi açıdan zarara uğratmaktadır.

OTOMASYONUN FABRİKALARA MALİYETİ
Öncelikle belirtmeliyim ki, otomasyonu kesinlikle 

ekstra bir maliyet olarak görmemek gerekiyor. Nasıl bir 
valsi, eleği olmazsa olmaz görüp tesisimize koyuyorsak, 
otomasyonu da bu sistemin bir parçası olarak görüp 
sistemimize kesinlikle uygulamalıyız. Yukarıda belirt-
tiğim birçok sebep, otomasyonu neden bir ekstra mali-
yet olarak görmememiz gerektiğinin önemli bir kanıtı 
niteliğindedir. Vizyon sahibi insanlar, her zaman uzun 
vadede düşünmek zorundadırlar bu  da otomasyonun 
kısa vadede yükleyeceği maliyeti görmezden gelip, uzun 
vadede işletmeye sağlayacağı çok büyük avantajları ve 
kârları görmemizi sağlayacaktır. Onun dışında en düşük 
maliyeti hedefleyen işletmelerimiz, mutlaka profesyonel 
bir ekiple ve firmayla çalışmak zorundadır. Profesyonel 
insanlar yaptığı işe değer veren insanlardır bu yüzden 
işletmelere de çok büyük değerler katacaklardır.

En başında kaliteli üretim süreci ve müşteri mem-
nuniyetini yakalamak geliyor. Diğer bir zorlayıcı etken 
ise bu sektörde yetişmiş eleman istihdam etme zorluğu. 
Artık günümüzde unun torbalama sürecinde bile insan 
gücünden daha az yararlanıyoruz. Robot teknolojisi sa-
yesinde personele gerek kalmadan torbalama yapmak ve 
araca yüklemek mümkün hale geldi.

İşletmeler teknolojiyi yakından takip etmek, kaliteli 
ve hatasız üretim yapmak zorundalar. Aksi taktirde re-
kabet güçlerini kaybeder ve varlıklarını sürdüremezler. 
Bundan dolayıdır ki otomasyon ve prosesin kontrolü çok 
önemli bir etken.

“Otomasyonu kesinlikle ekstra bir 
maliyet olarak görmemek gerekiyor. 
Nasıl bir valsi, eleği tesisimize alıyorsak, 
otomasyonu da bu sistemin bir parçası 
olarak görüp kesinlikle işletmemize 
uygulamalıyız.”



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

2017



S.56 DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Mart 2017

En anlaşılır bir dille anlatacak olursak, 
otomasyon; un fabrikalarında teknik ve 
idari kadro ile prosesler arasında iş ve gö-
rev paylaşımıdır. Fabrikadaki proseslerde, 
insan gücünü optimize ederek, kaza ve 
arızaları asgariye indirmekte otomasyo-

nun rolü büyüktür. Sektörümüzde tam 
otomasyon, yarı otomasyon ve kısmi oto-
masyon seçenekleri kullanılmaktadır. Un 
fabrikalarında, otomasyon denince ilk 
akla gelen, randıman kontrol sistemleridir. 
Randıman kontrolünü otomasyonla kont-

Kalite, kapasite ve 
verimlilik için tam 
otomasyon

Muhammed Semih GÜLTAY
Bülent Ecevit Üniversitesi
Elektrik, Elektronik Mühendisliği Öğrencisi

Sonuç olarak şunu ifade etmeliyim: Otomasyon hammaddeden 
ürüne, kaliteden kapasiteye un farikalarında vazgeçilmezlerden 
biridir. Acımasız ve kural tanımayan rekabet ortamında, 
sektörümüzde faaliyet gösteren işletmelerin her bakımdan daima 
bir veya birkaç adım önde olabilmeleri için önce fabrikalarını 
otomasyona uygun hale getirmeleri gerekir.
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rol eden firma sayısı bir hayli fazladır.

Son yıllarda kurulan fabrikalarda ise, ufak tefek eksik-
likler haricinde tam otomasyon sistemleri kullanılmıştır. 
Un fabrikalarında, otomasyon kontrol ve kumanda sis-
temleri, her geçen gün daha fazla önem kazanmakta ve 
kullanıcıları çoğalmaktadır. 

Kuruluş aşamasında yüksek maliyet, imkânların kı-
sıtlı olması veya başka sebeplerle tam ve daha kullanışlı 
bir otomasyon yerine, yarı veya kısmi otomasyon tercihi 
doğru bir seçenek değildir. Doğru olan öğütme prosesi 
başta olmak üzere, tüm prosesler arasında, kalite kri-
terleri bakımından büyük öneme sahip olan, kesintisiz 
ve sürekli otomasyondur. Posta, ön temizleme, nihai 
temizleme, hazırlık, öğütme, paçallama ve paketleme 
proseslerinde, her durup-kalkma, üründe dalgalanmala-
ra yol açar. Ayrıca sistem çalışırken, yükte ani duruşla-
rın makinelere zarar vermesi ihtimalinin yanı sıra yeni-
den çalıştırmalarda daha fazla elektrik tüketimi olacağı 
aşikârdır. Otomasyon; geçici arızalarda ve tıkanmalarda, 
devreye girerek kesintisiz üretimin devam etmesini sağ-
lamalıdır. Üretimde dalgalanmalara meydan vermemek 
için tavlama işleminde buğdaya otomasyon sistemiyle 
tav verilerek hedef nemde istikrar sağlanmalıdır. Pa-
çallama, dozajlama ve özellikle son zamanlarda büyük 

önem kazanan unda zedelenmiş nişasta, renk, pike, kül, 
rutubet gibi birbiri ile doğrudan bağlantılı olan paramet-
relerde, istenmeyen durumlardan erken haberdar olmak, 
otomasyonla mümkün olabilir.

Üretim aşamasında, başta nihai ürün olan un olmak 
üzere, tüm proseslerde; anlık ve sürekli ölçüm yapan, 
otomasyon kontrol ve analiz sistemlerini kullanan fab-
rika sayısı çok azdır. Un fabrikalarının ve un sanayicile-
rinin rekabet ortamında piyasada söz sahibi olabilmeleri 
için anlık ve sürekli ölçüm yapan, NIR ve benzeri cihaz-
ları kullanmaları çok önemlidir. Oluşabilecek istenme-
yen durumları erken fark ederek, kaliteyi garanti altında 
tutmak bağlamında, sektörün önemli firmalarından bi-
rin geliştirdiği On Line Nir kontrol sistemi, üretim hat-
larına bağlanarak her beş saniyede bir ölçüm yapmak-
ta ve sonuçları ekrana yansıtmaktadır. Bu cihaz; ürün 
kontrol, analiz ve otomasyon bağlamında çok önemli 
görevleri yerine getirerek, teknik ve idari personelin 
işini çok kolaylaştırmıştır. Arıza ve problemlerden do-
layı muhtemel kayıpların tespitinde otomasyon en etkili 
argümandır. Ayrıca, teknik ekibin risk almamak bağla-
mında düşük kapasite ile çalışma isteğinin önündeki en 
caydırıcı güç otomasyondur.  

Silolarda, başta ısı olmak üzere, dolum ve boşaltımlar-
da otomasyon sistemi ile son derece sağlıklı proses kont-
rolleri yapılarak, çalışma kolaylığı sağlanmıştır.

Sonuç olarak şunu ifade etmeliyim: Otomasyon ham-
maddeden ürüne, kaliteden kapasiteye un farikalarında 
vazgeçilmezlerden biridir. Acımasız ve kural tanımayan 
rekabet ortamında, sektörümüzde faaliyet gösteren işlet-
melerin her bakımdan daima bir veya birkaç adım önde 
olabilmeleri için önce fabrikalarını otomasyona uygun 
hale getirmeleri gerekir. Daha sonra işyerlerinde en uy-
gun tam otomasyon sistemleriyle, işyerlerinde üretim 
yapmaları, un fabrikalarının devamlılığı için sürdürüle-
bilirlik bağlamında büyük önem taşımaktadır. 

“Üretim aşamasında tüm proseslerde; 
anlık ve sürekli ölçüm yapan otomasyon 
kontrol ve analiz sistemlerini kullanan 
fabrika sayısı çok azdır. Un fabrikalarının 
ve un sanayicilerinin rekabet ortamında 
piyasada söz sahibi olabilmeleri için, anlık 
ve sürekli ölçüm yapan, NIR ve benzeri 
cihazları kullanmaları çok önemlidir.”
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Cengiz TİRYAKİOĞLU Depart
Satış ve Pazarlama Müdürü 

“Depart, değirmencilik sektöründe ihtiyaç duyulan her türlü yedek 
parça ve komponentleri tedarik etmek, yurtiçi ve yurtdışı müşterilerine 
en hızlı, en ekonomik şekilde müşteri memnuniyeti ilkelerinden taviz 
vermeden ulaştırmak için kurulmuş bir şirket.”

DEPART
TEKNOLOJİDEKİ TÜM YENİLİKLERİ 

ÜRÜNLERİNE YANSITIYOR  
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Değirmencilik sektöründe ihtiyaç duyulan her tür-
lü yedek parça ve komponentleri tedarik eden, yurtiçi 
ve yurtdışı müşterilerine en hızlı, en ekonomik şekil-
de müşteri memnuniyeti ilkelerinden taviz vermeden 
ulaştıran Depart, geniş yedek parça stoğu, profesyonel 
kadrosu ve güçlü dağıtım ağı sayesinde, Türkiye’de ve 
dünyadaki tüm değirmen müşterilerinin kurumsal teda-
rik kaynağı olmayı hedefliyor. 

Alapala Grubu’nun yedek parça tedarik ve üretimi 
için kurduğu Depart, değirmencilere tüm ihtiyaçlarını 
tek noktadan karşılama imkânı sunuyor. Sadece Alapala 
müşterilerine değil, değirmencilik sektöründe dünyada-
ki tüm müşterilere ulaşarak satış yapan firma, gün geç-
tikçe globalleşen bir şirket haline geldi.  20’nin üzerinde 
ülkede temsilcilikleri bulunduğunu ve 50 ülkeye ihracat 
yaptıklarını belirten Depart Satış ve Pazarlama Müdürü 
Cengiz Tiryakioğlu, yedek parça ihtiyacı olan bir değir-
menin kaliteli yedek parçayı, en uygun ve hızlı şekilde 
“just in time (tam vaktinde)” olarak satın alma avantajı-
na sahip olacaklarını vurguladı. 

2018 yılı itibariyle değirmen yedek parçası sektöründe 
ana oyuncu olmak istediklerini söyleyen Cengiz Tirya-
kioğlu, Değirmenci Dergisi’nin Mart sayısında yer alan 
“Teknoloji Platformu” bölümünde Depart’ın amaçla-
rını, hizmetlerini, hedeflerini ve sektördeki konumunu 
okurlarımızla paylaştı. 

Cengiz bey, öncelikle bize kısa bir süre önce kurulan 
Depart hakkında biraz bilgi verir misiniz? Depart’ın ku-
ruluş amacı, hedefi ve verdiği hizmetleri anlatır mısınız? 

Depart, değirmencilik sektöründe ihtiyaç duyulan her 
türlü yedek parça ve komponentleri tedarik etmek, yur-
tiçi ve yurtdışı müşterilerine en hızlı, en ekonomik şe-
kilde, müşteri memnuniyeti ilkelerinden taviz vermeden 
ulaştırmak için kurulmuş bir şirket. Geniş yedek parça 
stoğu, profesyonel kadrosu ve güçlü dağıtım ağı sayesin-
de, Türkiye’de ve dünyadaki tüm değirmen müşterileri-
nin kurumsal tedarik kaynağı olmayı hedefliyor. 

 
Ürettiği ve tedarik ettiği yedek parçalarla birlikte, aynı 

zamanda dünya çapında kalitelerini kanıtlamış Gau-
denzi, CPM ve Verdi gibi dünya markalarının temsil-
ciliklerini yapan Depart, teknolojideki tüm yenilikleri 
ürünlerine kazandırıyor ve bu markaların ürünlerini 
de müşterilerine sunabiliyor. Depart’ın uzun vadedeki 
amacı değirmen yedek parçaları sektöründe en büyük 
bağımsız şirket olmaktır.

Alapala Grubu bünyesinde sadece yedek parça için 

bir şirket kurmak önemli bir yatırım olsa gerek. Alapa-
la, neden bu tarz bir yatırıma ihtiyaç duydu ve Depart 
için ne kadarlık bir yatırım gerçekleştirdi?

Kapasitesini sürekli arttıran, Ar-Ge çalışmalarıyla 
ürün kalitesinde farklılık yaratan Alapala, artık dünya 
çapında bilinen bir marka oldu. Değirmencilik sektö-
ründe yaratılabilecek en önemli farklılıklardan birinin 
kaliteli ve hızlı yedek parça servisi sağlamak olduğunu 
bilen Alapala Grubu, yedek parça işini ayrı ve bağım-
sız bir kurumsal şirket olarak oluşturup profesyonel bir 
anlayış sergilemiştir. Bu sayede Depart, sadece Alapala 
müşterilerine değil dünyadaki tüm müşterilere ulaşarak 
satış yapma imkânını buldu ve gün geçtikçe globalleşen 
bir şirket haline geldi. Türkiye ve yurtdışındaki depoları 
ile temsilcilik ofislerine önemli yatırımlar yapan Depart, 
çizgisini her geçen gün ileriye taşımakta kararlı.

Depart’ın verdiği hizmetler hakkında biraz daha 
detay verebilir misiniz? Hangi yedek parçaları temin 
ediyorsunuz, temin ettiğiniz yedek parçalar arasında 
üretimini de gerçekleştirdikleriniz var mı? 

“Ürettiği ve tedarik ettiği yedek parça-
larla birlikte, aynı zamanda dünya ça-
pında kalitelerini kanıtlamış Gaudenzi, 
CPM ve Verdi gibi dünya markalarının 
temsilciliklerini yapan Depart, teknolo-
jideki tüm yenilikleri ürünlerine kazan-
dırıyor ve bu markaların ürünlerini de 
müşterilerine sunabiliyor.”
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Depart olarak, müşterilerimize Alapala değirmen ma-
kinelerinin tüm yedek parçaları ile diğer tüm markala-
rın genel sarf ve bakım malzemelerini, üretim ve tedarik 
yoluyla temin ediyoruz. Sağladığımız parçaların önemli 
bölümünü kendi fabrikamızda üretiyoruz. Bununla be-
raber temsilcisi olduğumuz Gaudenzi, CPM ve Verdi 
gibi her biri farklı alanda üretim gerçekleştiren firma-
ların da çok çeşitli ürünlerini değirmencilik sektörüne 
sunuyoruz.

Peki sadece Alapala müşterilerine yönelik mi çalışı-
yorsunuz? Yani herhangi bir diğer marka ya da mode-
lin yedek parça teminini sağlıyor musunuz?

Depart’ın kuruluş amacı ve işleyişi dünya değirmen-
cilik sektörüne parça sağlamaktır. Bu bağlamda tüm fir-
malar ve markalar bizim müşterimizdir.

Biraz da yedek parça stokunuz ve bunları dünyanın 
herhangi bir noktasındaki müşteriye ulaştırma süreci-
niz, yani dağıtım ağınız hakkında bilgi verir misiniz?

Dağıtım kanallarımız çeşitli. Ana depomuz Çorum’da 
bulunuyor. Buradan dünyanın her yerine en hızlı ve 
ekonomik şekilde dağıtım yapıyoruz. İkinci olarak, yine 
sektördeki ilkleri yaratma amacıyla stoklu çalışan De-
part bayilikleri oluşturuyoruz. Bu amaçla Birleşik Arap 
Emirlikleri ve Brezilya devreye girdi. Bu sayede ilgili 

bölgelerdeki tüm potansiyel müşterilere ulaşma şansı-
mız oluyor. Üçüncü olarak, stratejik ülkelerde Depart 
yedek parça depoları açıyoruz. İlki Zambiya’da devreye 
girdi ve böylece Zambiya dâhil çevre ülkelerdeki potan-
siyel müşterilerle buluşma şansımız oldu. Son olarak, 
20’nin üzerindeki ülkedeki temsilciliklerimizle müşteri-
lerimizin ihtiyaçlarından haberdar oluyor ve ihtiyaç olan 
yedek parçaları kendilerine ulaştırıyoruz.

Depart kendi başına sektörde henüz çok yeni ancak 
Alapala’nın köklü geçmişine sahip. Bu avantaj, De-
part’ın sektördeki aktivitesine hız kazandırdı mı? Bize 
şuana kadar kat ettiğiniz yol ve aldığınız geri dönüşler 
hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Her şeyden önce Alapala Makina’nın bize kazandır-
dığı çok önemli bir kurum kültürü bulunuyor. Ayrıca 
Alapala sektörde saygınlığı olan bir marka. Dolayısıyla 
Alapala ismi tabii ki Depart’a ciddi bir ivme kazandı-
rıyor. Felsefemiz, müşterilerimizin yatırımlarına değer 
katmaktır. Depart çalışanları olarak, firmamızı kendi 
ayakları üzerinde duran ve sektörde söz sahibi konu-
ma getirme gayretindeyiz ve bu anlamda da ciddi bir 
yol kat ettik. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz ve her 
geçen gün müşterilerimizin bizden beklentileri de yük-
selmeye devam ediyor. Kendimizi geliştirmenin sonu 
yok ama biz her gün yeni fikirler ve projeler üretmek 
için çalışıyoruz.

Yedek parça ihtiyacı olan bir değirmen niçin Depart’ı 
tercih etmelidir? Yedek parça konusunda Depart ile 
çalışan bir değirmen, ne gibi avantajlar kazanacaktır?

Kaliteli yedek parçayı, en uygun ve hızlı şekilde “just 
in time (tam vaktinde)” olarak satın alma avantajına sa-
hip olacaklar. Karşılarında satıcı kimliğinden çok kendi-
lerini iş ortağı gibi düşünen ve memnuniyetlerine önem 
veren bir firma bulacaklar. Tüm ihtiyaçlarını tek nokta-
dan sağlama şansına sahip olacaklar.

Son olarak Depart’ın gelecek hedefleriyle ilgili neler 
eklemek istersiniz?

2016’nın Temmuz ayında 35 ülkeye ihracat yapan 
Depart, şu anda 50 ülkeye ihracat yapıyor. 100 ülkeye 
ulaştığımızda kendimizi başarılı sayacağız. 2017 yılında 
farklı ve potansiyeli olan ülkelerde yedek parça depoları 
açmaya devam edeceğiz.

2018 yılı itibari ile değirmen yedek parçası sektöründe 
ana oyuncu olmak misyonumuz ve tüm birimlerimiz bu 
misyonla çalışmalarını sürdürüyor. 

“Türkiye ve yurtdışındaki depoları ile 
temsilcilik ofislerine önemli yatırımlar 
yapan Depart, çizgisini her geçen gün 
ileriye taşımakta kararlı.”
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Yüzölçümü : 603,628 kilometrekare

Nüfus : 42,539,010 (2016, tahmini)

Başkenti : Kiev

Dil : Ukraynaca

Para Birimi : Grivna

GSYİH : 86,9 Milyar Dolar (IMF 2015)

KBGSYİH : 8,230 Dolar (IMF 2015)

İthalat : 36,4 milyar dolar

İhracat : 37,2 milyar dolar

Toplam Dış Ticaret : 73,6 milyar dolar
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Yüzölçümü itibariyle Avrupa’nın en geniş ülkesi olan 
Ukrayna, tahıl ürünlerinin üretiminde ve ticaretinde dünya 
genelinde söz sahibidir. Her yıl 20-25 milyon ton arasında 
buğday, 25-30 milyon ton arasında mısır ve 9-10 milyon ton 
arasında arpa üretimi gerçekleştiren ülke, 1.300’ün üzerin-
de değirmencilik tesisine de ev sahipliği yapmaktadır. An-
cak iç piyasadaki daralma, özellikle de tüketimdeki düşüş, 
un üreticilerini zorlamaktadır. Bu süreçte bazı üreticiler 
çözümü yurtdışı pazarına ağırlık vermekte bulurken bazı 
küçük ölçekli işletmeler de güç kaybederek piyasadan çe-
kilmektedir.

Ukrayna, dünyanın önde gelen buğday, 
arpa ve mısır üreticilerinden ve ihracat-
çılarından biri. Amerikan Tarım Bakanlığı 
Dış Tarım Servisi’nin (USDA FAS) verileri-
ne göre 2014/15 sezonunda 24,7 milyon 
tonluk buğday üretimi gerçekleştiren ülke, 
2015/16 sezonunda bu üretimini 27,2 mil-
yon tona çıkardı. Ancak 2016/17 sezonuy-
la ilgili ilk öngörüler, ülkedeki buğday üre-
timinin gerileyeceğine ve 26,8 milyon ton 
civarında gerçekleşeceğine işaret ediyor.

UKRAYNA’DA TAHIL 
VE UN PAZARI
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UKRAYNA’NIN DÜNYA TAHIL 
ÜRETİMİNDEKİ YERİ
Ukrayna, dünyanın en büyük 10 buğday üreticisin-

den biridir. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Ser-
visi’nin (USDA FAS) verilerine göre 2014/15 sezonunda 
24,7 milyon tonluk buğday üretimi gerçekleştiren ülke, 
2015/16 sezonunda bu üretimini 27,2 milyon tona çıka-
rarak dünya buğday üretiminin yaklaşık yüzde 4’ünü tek 
başına gerçekleştirmiştir. Ancak USDA, 2016/17 sezonu-
na yönelik Ocak ve Şubat öngörülerinde, ülkedeki buğday 
üretiminin düşeceğine ve 26,8 milyon ton civarında ger-
çekleşeceğine işaret etmektedir.

Uluslararası Tahıl Konseyi’nin (IGC) ve Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) raporları da 
USDA öngörülerini destekler niteliktedir. IGC, Şubat 
ayında yayınladığı raporunda Ukrayna’nın buğday üreti-
minin, 2016/17 sezonunda, önceki sezona kıyasla yaklaşık 
1 milyon ton düşüş göstereceğini (26,8 milyon ton) öngö-
rürken; FAO raporu ise bu düşüşü yüzde 2 (26 milyon 
ton) olarak tahmin etmektedir. Ülke ürettiği buğdayın 

yaklaşık yüzde 45’ini (2015/16 sezonda 12,3 milyon ton) 
yurtiçi tüketimde değerlendirirken, kalan kısmını ihraç 
etmektedir.

Buğdayda olduğu gibi mısır üretiminde de dünyada 
söz sahibi olan Ukrayna, USDA verilerine göre 2014/15 
sezonunda 28,4 milyon ton mısır üretimi gerçekleştirmiş-
tir. 2015/16 sezonunda yaklaşık 4 milyon ton düşüşle 23,3 
milyon tonluk üretime imza atan ülke, bu miktarla dünya 
mısır üretiminde 7. sırada yer almıştır. Ancak buğdayın 
aksine, Ukrayna’nın 2016/17 sezonu mısır üretimine yö-
nelik öngörüler yüksektir. USDA raporları, ülkenin önü-
müzde sezonda mısır üretimini yeniden 28 milyon tona 
çıkaracağını öngörmektedir. IGC’nin Şubat raporu da 
birebir olarak bu öngörüyü desteklemektedir.

Yukarıda belirtildiği gibi arpa da Ukrayna’nın üretimi-
ni gerçekleştirdiği önemli tahıl ürünleri arasında yer al-
maktadır. USDA verilerine göre 2014/15 sezonunda 9,4 
milyon tonluk arpa üretimiyle dünyanın en büyük 3. arpa 
üreticisi olan Ukrayna, 2015/16 sezonunda bu üretim 
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miktarını koruyamamış ve yaklaşık 800 bin ton kayıp ya-
şamıştır. Ancak buna rağmen 8,7 milyon tonluk üretimle 
dünya sıralamasında ikinciliğe yükselmiştir. USDA’nın 
2016/17 sezonuna ilişkin öngörüsü ise ülkedeki arpa üre-
timinin yaklaşık 1,2 milyon tonluk artışla 9,9 milyon tona 
ulaşacağı yönündedir.

DÜNYA TAHIL TİCARETİNDE UKRAYNA
Dünyanın en büyük 10 tahıl ihracatçısı arasında yer 

alan Ukrayna, dolayısıyla dünya tahıl piyasasındaki fi-
yatların oluşumunda da önemli bir belirleyicidir. USDA 
verilerine göre 2014/15 sezonunda 11,2 milyon ton buğ-
day, un ve ürünleri ihraç eden Ukrayna, 2015/16 sezo-
nunda bu miktarı 17,4 milyon tona çıkararak dünyanın 
en büyük 6. buğday, un ve ürünleri ihracatçısı olmuştur. 
Ülkenin 2016/17 sezonunda da, üretimdeki düşüş öngö-
rüsüyle paralel olarak, yaklaşık 16,5 milyon ton ihracat 
gerçekleştireceği öngörülmektedir. IGC’nin Şubat ra-
poru bu verileri destekleme birlikte, rapordaki 2016/17 
sezonuna yönelik öngörü, USDA’nın Ocak ayında açık-
ladığı 15,7 milyon tondur. FAO’nun raporu ise daha dü-
şük bir rakama, 15 milyon tona işaret etmektedir.

Dünya mısır ihracatında genellikle ilk 3 arasında yer 
alan Ukrayna, 2013/14 sezonunda 20 milyon tonla rekor 
sayılabilecek bir ihracata imza atmıştı. Ancak sonraki 
sezonlarda, üretimdeki düşüşe paralel olarak ihracat da 
gerileme kaydetmiştir. USDA verilerine göre 2014/15 se-

zonunda 19,6 milyon tona gerileyen Ukrayna’nın mısır 
ihracatı, 2015/16 sezonunda da gerilemeye devam etmiş 
ve 16,5 milyon tonda kalmıştır. USDA raporu, 2016/17 
sezonuyla ilgili 1,2 milyon tonluk (18,7 milyon ton) artış 
öngörse de, beklenti 2013/14 rakamına ulaşılamayacağı 
yönündedir.

Arpada ise ülkenin ihracatı artış eğilimini sürdürmek-
tedir. USDA verilerine göre 2014/15 sezonunda 4,3 mil-
yon ton olarak gerçekleşen Ukrayna’nın arpa ihracatı, 
2015/16 sezonunda 4,6 milyon tona ulaşmıştır. Bu mik-
tarla dünya arpa ihracatında 3. sırada yer alan Ukrayna, 
öngörülere göre 2016/17 sezonunda da bu başarısını ko-
rumaya devam edecek ve ihracat miktarını 5 milyon ton 
seviyelerine çıkaracaktır.

UKRAYNA’DA DEĞİRMENCİLİK ENDÜSTRİSİ
Yüksek buğday üretimi, Ukrayna’da değirmencilik en-

düstrisinin gelişimine önemli bir katkı sağlamıştır. Ancak 
son yıllarda, Kırım Yarımadası ve Ukrayna’nın doğusun-
daki topraklarda hükümetin kontrolü kaybetmesi, nüfu-
sun azalmasına ve yerel buğday tüketiminin düşmesine 
neden olmuştur. Bu durum Ukrayna’daki un değirmen-
lerinin yaklaşık yüzde 30 kapasiteyle çalışmasına neden 
olan etkenlerden biridir. Ülkede, büyük ölçekli işletmeler 
azalan yerel tüketimi ihracatla dengelemeye çalışırken kü-
çük işletmeler gün geçtikçe güç kaybetmekte ve piyasadan 
çekilmek zorunda kalmaktadır.
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Ukrayna Değirmenciler Birliği Başkanı Rodion Rybc-
hinsky, 2011 yılında Ukrayna’da üretim yapan 1.310 tesis 
bulunduğunu ancak bunların sadece 426 tanesinin sürekli 
üretim yapan işletmeler sınıfında yer aldığını; 2012 yı-
lında ise bu sayının 365’e düştüğünü belirtiyor. Bunların 
da sadece 30-40 tanesi büyük ölçekli değirmencilik tesisi 
grubunda yer alıyor. Söz konusu bu tesislerden bazıları 
sadece yerel pazara yönelik çalışırken, bazıları da ihracat 
amacıyla üretim yapıyor. 

Rybchinsky göre tesisler, kendi amaçları ve pazar payları 
doğrultusunda gelişiyorlar. Her yıl kendini geliştiremeyen 
10-20 civarında küçük firma kapanma noktasına geliyor. 
Bu nedenle önümüzdeki yıllarda ülkede tahıl işleyen ve 

un üreten kuruluşların sayısının 100’ü aşmayacağı tahmin 
ediliyor.

UKRAYNA UN SANAYİ
USDA Dış Tarım Servisi raporuna göre, Kırım Yarı-

madası ve Ukrayna’nın doğusundaki topraklarda hükü-
metin kontrolü kaybetmesinin yanı sıra Ukrayna’nın ye-
rel buğday tüketimi nüfusun da azalmasına bağlı olarak 
düşüyor. Ukrayna’daki un değirmenleri yaklaşık yüzde 
30 kapasiteyle çalışıyorlar ve değirmenciler azalan yerel 
tüketimi ihracatlar ile dengelemeye çalışıyorlar. 

Yerel ekmek tüketimindeki düşüş, Ukraynalı değir-
mencileri uluslararası pazarlara satışı artırmaya zorlu-
yor. 2015-16 pazarlama sezonu için, Ukrayna 365 bin 
ton buğday unu ve ürünü ihraç etti. Bu rakam önceki 
yıl ile kıyaslandığında yüzde 30’luk bir artışı gösteriyor. 
Özellikle Doğu ve Güneydoğu Asya ülkeleri ihracat ya-
pılan ülkelerin başında yer alıyor. Rapora göre, bu böl-
geler kapsamında Ukrayna ununun en büyük tüketicisi 
Kuzey Kore’dir. Kuzey Kore, unu doğrudan ithal ediyor 
ya da hammaddeyi Çin üzerinden gemilerle getirtiyor. 

Un üretimi ruhsatsız ticari faaliyet olarak gösteriliyor fa-
kat aynı zamanda endüstri, gıda güvenliği kontrolü,  yetki-
liler tarafından sürekli denetleniyor. Devlet yapıları yangın 
ve patlamalara karşı güvenlik için sektörü denetlemektedir.

2011 yılı istatistiksel verilere göre, Ukrayna’da üretim 
yapan bin 310 tesis bulunuyor fakat bunlardan sadece 
426 tanesi sürekli üretim yapan tesis olarak sınıflandırıl-
mıştır. 2012 yılında bu rakam 365 sürekli üretim tesisine 
düşmüştür. 
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Ukrayna, son 5 yıldır yeni un değirmenlerinin ve kırma hububat 
şirketlerinin yapımı ile mevcut şirketlerin modernleştirilmesi için aktif 
bir şekilde fon yatırımı yapmaya devam ediyor. Pazar; Ukrayna un ve 
kırma hububat üretiminin yabancı pazarları aktif bir şekilde fethetmeye 
başlaması nedeniyle bu şekilde gelişmiştir. 

“İŞBİRLİĞİNE TAMAMEN AÇIĞIZ”

Rodion RYBCHİNSKY Ukrayna Değirmenciler Birliği
Başkanı
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Değirmenci Dergisi bu ay Ukrayna Değirmenciler 
Birliği Başkan’ı Rodion Rybchinsky’yi konuk ediyor. 
Yılda yaklaşık 3,5 milyon ton un üretimi gerçekleştiren 
Ukrayna, son derece verimli topraklarında dünyanın en 
kaliteli buğdaylarını yetiştiriyor. Ukrayna Değirmenciler 
Birliği, un değirmenlerini, kırma hububat değirmenleri-
ni, karma yem tesislerini, ekmek, makarna ve şekerleme 
ürünleri ile yarı işlenmiş un gibi ürünleri üreten yaklaşık 
28 firmayı temsil ediyor. 

Orta vadede, Ukrayna’nın un değirmenciliği yapan iş-
letmelerinin sayısını azaltmasını beklediklerini söyleyen 
Rybchinsky, ihracat odaklı firmaların sayısının da bir 
şekilde artmasını umduklarını ifade ediyor. Rybchinsky 
ile Ukrayna un değirmenciliği endüstrisini, sektördeki 
faaliyetlerini ve hedeflerini konuştuk. Detayları Rybc-
hinsky’den alıyoruz…

Sayın Rybchinsky, öncelikle bize Ukrayna Değir-
menciler Birliği hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? 
Kaç tane üyeniz var ve bir birlik olarak endüstrideki 
faaliyetleriniz nelerdir? 

Ukrayna Değirmenciler Birliği; 28 şirketin payını kap-
sayan 18 tüzel kişiliği içeriyor. Özellikle, birlik yapısın-
daki şirket üyelerinin farklı türleri; günlük 100-700 ton 
kapasiteye sahip un değirmeni tesislerini, kırma hububat 
değirmenlerini, karma yem tesislerini, ekmek, makarna 
ve şekerleme ürünlerini ve yarı işlenmiş un gibi ürünleri 
üreten teşebbüslerdir. Şirket üyelerinin Ukrayna’nın ge-
nel un üretimindeki payı, toplamda %50 civarındadır ve 
ihraç edilen un %45’ten fazladır. Birliğin temel görevleri 
son derece genel; bu görevler organizasyonun sözleşme-
sinde belirtilmektedir: 

• Teşebbüsler, devlet kurumları ve diğer sanayi bir-
likleri arasında işbirliği kurmak ve işbirliğini geliştir-
meyi teşvik etmek;

• Sanayi teşebbüsleri arasında karşılıklı yardım ve destek;
• Devletin tahıl işleme sanayisi için oluşturduğu eko-

nomi politikaları üzerinde etki yaratma;
• Gelişim eğitimi ve birlik üyelerinin uzmanlarının 

eğitim düzeyinin arttırılması;
• Birlik üyelerinin yasal ve sosyal güvenliğinin orga-

nizasyonu

Ukrayna değirmencilik endüstrisi hakkında bilgi 
verebilir misiniz? Değirmenlerin sayısı, kapasiteleri, 
teknoloji kullanımı düzeyi ve üretilen ürün grupları 
hakkında ne söyleyebilirsiniz?

Ukrayna, yılda neredeyse 3,5 milyon ton un üretiyor. 

Aynı zamanda, sanayi teşebbüslerinin payı rapor edilen 
üretim hacminin neredeyse 2,2 milyon tonunu kapsıyor. 
Bu nedenle, küçük ölçekli değirmen tesisleri, günlük 50 
tondan az olan işleme kapasiteleriyle üretim gerçekleş-
tiriliyor. Ukrayna’daki endüstriyel şirketlerin ham sayısı 
toplamda 400’e yakın. Ancak; bu şirketler çok farklı iş 
yükü düzeyine sahipler. Yüzde 95 kapasiteyle çalışan şir-
ketler de var, yüzde 35 kapasiteyle çalışan şirketler de var. 
Esasında, Ukrayna’nın bütün değirmencilik firmaları 
tam kapasitede çalışmak için yönetim sağlamış olsalardı 
neredeyse 7 milyon ton un üreteceklerdi. 

Üst düzey un, 1. ve 2. düzey un, Ukrayna’da üretilen 
bütün un türlerinin yaklaşık yüzde 95’ini oluşturuyor. 
Çavdar unu yüzde 4’ünü; mısırı, karabuğday, yulaf, pi-
rinç unu türlerini ve diğerleri yüzde 1’ini oluşturuyor. 

Ukrayna’daki un değirmenlerinin yüzde 90’dan faz-
lası, 1980-1990 döneminde imal edilen teknik ekipman-
larla donatılmıştır. Un değirmenlerinin yaklaşık yüzde 

“Orta vadedeki amacımız, Ukrayna 
ürünlerinin tüketicileri olarak ilgi çekici 
bulduğumuz ülkelerdeki çeşitli gıda fuar-
larına ve ticaret komisyonlarına katılmak; 
ve bu sayede değirmencilik ürünlerimizin 
ihracat pazarlarında tanıtımını yapabile-
ceğimiz şekilde yardım almaktır.”
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10’unda Türkiye, İsviçre, Çek ve İtalyan menşeli modern 
makineleri ve son on yılın teknik ekipmanları bulunuyor. 

Değirmencilerin yeni teknolojilere yaklaşımı nasıl? 
Son yıllardaki değirmen ve teknoloji yatırımlarında 
herhangi bir artış var mı? 

Evet, ülke, son 5 yıldır yeni un değirmenlerinin ve kır-
ma hububat şirketlerinin yapımı ile mevcut şirketlerin 
modernleştirilmesi için aktif bir şekilde fon yatırımı yap-
maya devam ediyor. Pazar; Ukrayna un ve kırma hububat 
üretiminin yabancı pazarları aktif bir şekilde fethetmeye 
başlaması nedeniyle bu şekilde gelişmiştir. Bu nedenle, 
Ukrayna ürünlerinde yüksek kaliteli parametrelere sahip 
olmalı ve fiyatları ise düşük maliyetli olmak zorundadır. 

Ukrayna’daki değirmenlerin hepsi üretimlerini ta-
mamen iç tüketim için mi gerçekleştiriyor? Ülkeniz-
deki değirmenlerin ihracat faaliyeti var mı? Eğer var 
ise, ihracat için hangi ülkeler hedefleniyor ve yapılan 
ihracatın miktarı nedir? 

2016 yılının rakamları 2015’teki rakamlarla karşılaş-
tırıldığında (305 bin ton), Ukrayna 2015 yılının yüzde 
20’sine kadar, yani 369,6 bin tondan fazla buğday unu 
ihraç etmiştir. 2017 yılında, un ihracatında 400 bin ton-
luk düzeye ulaşacağımızı düşünüyorum. 

Kuzey Kore, Angola, Filistin, İsrail ve Moldova; Uk-
rayna ununun ana ithalatçılarıdır. Bahsedilen ülkeler, 
yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 75’ini kapsıyor. Genel 
olarak Ukrayna, 2016 yılında 45 ülkeye un ihraç etmiştir.

 
Ülkenizdeki ham madde düzeyi nedir? Değirmenler-

de işlenen ham maddenin ne kadarı ülkenizde üretil-

mektedir ve ne kadarı ithal edilmektedir? İthalat için 
hangi ülkeleri tercih ediyorsunuz? 

Ukrayna; yılda 22 milyon tondan fazla buğday üret-
mektedir. Özellikle, ülke ham madde ihracatı için 12-
15 milyon ton tedarik etmektedir ve Türkiye ana itha-
latçılardan biridir. Bu nedenle, geriye kalan buğday iç 
pazarda tüketilmektedir. Böylelikle, sadece yurtiçinde 
üretilen ham maddeyle çalışmaktayız. 

Ukrayna’nın un tüketim miktarı ve tüketim kültü-
rü hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Örneğin; 
un hangi ürünler için kullanılıyor ve nasıl tüketili-
yor? Unlu mamuller tüketiminde tüketicilerinin ter-
cihleri neler? 

Endüstriyel fırıncılar, Ukrayna’daki unun en büyük 
tüketicileridir çünkü bunlar büyük miktarlarda ekmek, 
fırıncılık ürünü ve un bazlı şekerlemeler üretmektedir-
ler. Aynı zamanda, evde unlu mamuller üreten ev halkı 
da pazarın yüzde 10’unu paylaşmaktadır. 

HoReCa pazar segmenti ise yaklaşık %5’ini kapsa-
maktadır. 

Değirmen sanayisinin ve tüketim tutarlarının geliş-
tirilmesi ve ülkenizin tercihleri açısından ülkenizin 
gelişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanayiniz ile 
ilgili beklentileriniz nelerdir? 

Orta vadede, Ukrayna’nın un değirmenciliği yapan iş-
letmelerinin sayısını azaltmasını ve ihracat odaklı firma-
ların sayısının bir şekilde artmasını bekliyoruz. Bu da, 
üretim maliyetleri yüksek olan eski teknolojiyi kullanan 
firmaların pazarından ayrılarak olacak. Eminim 2020 yı-
lına kadar Ukrayna’nın küresel pazardaki ihracat hacmi 
yaklaşık 800 bin tona ulaşacaktır. 

Özellikle bir birlik olarak, şu anda gerçekleştirilen 
veya gelecek yıllarda gerçekleştirilecek olan herhangi 
bir projeniz var mı?

Orta vadedeki amacımız, Ukrayna ürünlerinin tüke-
ticileri olarak ilgi çekici bulduğumuz ülkelerdeki çeşitli 
gıda fuarlarına ve ticaret komisyonlarına katılmak; ve bu 
sayede değirmencilik ürünlerimizin ihracat pazarların-
da tanıtımını yapabileceğimiz şekilde yardım almaktır. 

Neler eklemek istersiniz? 
Bütün ilgili taraflar ile işbirliğine tamamen açığız ve 

Ukrayna unu, dünyanın en iyi kara toprağında yetişen 
mükemmel Ukrayna buğdayından üretiliyor! 



2017



S.

MAKALE

76 DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Mart 2017

Kartuşlu toz toplayıcı için filtre seçimi 
söz konusu olduğunda, fabrika mühendis-
leri ve bakım profesyonelleri bazen bu par-
çalara bir ticari mal olarak bakmaktadır. 
Eğer A filtresi ve B filtresi aynı verimi sağ-
lıyorsa ve özel gereksinimleri karşılıyorsa - 
örneğin, yanma geciktirici madde ihtiyacı 
- bu durumda, en düşük fiyatlı filtre daha 
iyi bir seçim gibi görünecektir. Gerçekte, 
tersi de doğru olabilir. Fakat emin olmak 
için, bir “Toplam Mülkiyet Maliyeti” 
(TCO) hesaplamasının yapılmasını gerek-

tirir. TCO, toz toplama filtrelerinin mali-
yetini belirlemenize ve uygulamanız için 
en iyi filtreleri seçerek nasıl para, zaman 
ve enerji tasarrufu yapacağınıza yardımcı 
olur.

Maliyet değerlendirmesine başlamadan 
önce, satın almayı düşündüğünüz filtrele-
rin yeterli filtreleme verimliliğine ve hava 
kirliliği kontrolünün birincil işlevini yeri-
ne getirmek için diğer gerekli özelliklere 
sahip olduğundan emin olmak önemlidir. 
Nonspesifik veya “rahatsız edici” toz ile 

Tony SUPHINE
Camfil, Farr APC Industrial Dust Collectors
Teknik Direktör

Toz toplamada para, zaman ve 
enerji tasarrufu nasıl yapılır?

Maliyet değerlendirmesine başlamadan önce, satın almayı 
düşündüğünüz filtrelerin yeterli filtreleme verimliliğine ve hava 
kirliliği kontrolünün birincil işlevini yerine getirmek için diğer 
gerekli özelliklere sahip olduğundan emin olmak önemlidir. 
Nonspesifik veya “rahatsız edici” toz ile oldukça toksik 
maddeler arasında değişen yüzlerce toz için belirlenmiş Görev 
Sırasında Maruz Kalma Limitleri (OEL) vardır.
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oldukça toksik maddeler arasında değişen yüzlerce toz 
için belirlenmiş Görev Sırasında Maruz Kalma Limit-
leri (OEL) vardır. Bu limitler, 8 saatlik zaman ağırlıklı 
ortalama maruz kalma süresi esaslıdır. Görev Sırasında 
Maruz Kalma Limitleri (OEL) ile ilgili daha fazla bil-
giyi http://www.hse.gov.uk/ press/2003/c03014.htm web 
sitesinde bulabilirsiniz. İngiltere ve diğer Avrupa ülke-
lerinin, gerçek izin verilen seviyeleri belirleyen kendi 
birimleri mevcuttur.

Kanserojen madde olarak bilinen altı değerlikli krom 
gibi bazı tozlar için eşik değer, metre küp başına 5 mik-
rogram (0.005 miligram) kadar düşüktür. Bu, diğer 
bazı toksik tozların limitlerinden 10 kat daha katıdır. 
Toz toplayıcıların bu gereklilikleri karşılamak için çok 
verimli filtreleme maddesi ile donatılmaları gerekir. 
Ayrıca, çevre düzenlemelerini de göz önünde bulun-
durmalısınız. Yeni emisyon gereklilikleri, uyumluluk 

sağlamaları için birçok fabrikada çok verimli filtreleme 
yapılmasını gerekli kılabilir.

Toz toplama filtrelerinizin emisyon eşikleriyle uyum-
lu olup olmayacağını nasıl anlarsınız? Eğer havayı tek-
rar tesisin içine veriyorsanız, ekipman tedarikçisi 8 sa-
atlik OEL üzerinden ekipmanın maksimum emisyon 
oranını belirten bir yazılı garanti vermelidir. Tedarikçi 
yüzde 99.9 verimlilik taahhüdünde bulunsa bile, yüzde 
olarak belirtilen filtre verimliliği kabul edilebilir bir de-
ğer değildir. Yetkili birimler sadece havadaki ölçülen toz 
miktarının belirlenen limitlerin altında olup olmadığı 
ile ilgilenir.

Ayrıca, hangi boyutlardaki ve şekillerdeki toz partikül-
leri toplanmalıdır? Toz yanıcı mı? Eğer toz yanıcı ise, 
bütün sistem ATEX yönetmeliklerine uygun olmalıdır. 
Bu, sadece onaylı bileşenleri satın almanın yeterli ol-
madığı anlamına gelir: Ayrıca, 1999/92/EC yönergesine 
göre sistemde bir değerlendirme yapmanız gerekir. Toz 
yapışkan ya da kuru mu? Bunlar ayrıca, en iyi filtre se-
çimini yapmanızı sağlayacak özelliklerden sadece bazı-
larıdır. Bir toz örneğini test etmek, özelliklerinin doğru 
bir analizini yapmanın tek yoludur.

Toz testini bağımsız laboratuvarlarda ve birçok ekip-
man tedarikçisinde yaptırabilirsiniz.

BİR FİLTRENİN GERÇEK FİYATI
NE KADARDIR?
Tozun karakteristiklerini test yöntemi ile tanımladı-

ğınızı, gerekli filtreleme verimliliğini belirlediğinizi ve 
seçimi, aynı nominal verimliliğe sahip iki ürüne – Filtre 
A ve Filtre B - daralttığınızı varsayalım. Şimdi, hangi 
filtreyi seçeneğinize karar vermek için toplam mülkiyet 
maliyeti (TCO) uygulanabilir. 

Yaşam döngüsü maliyetlendirmesine benzer şekilde 
CO, üç kategoriden oluşan bir adım-adım değerlendir-
me işlemini kapsar:

• Enerji – elektrik maliyetleri, basınçlı hava kullanımı 
ve CO2 emisyonları dâhil, toz toplayıcının çalışması için 
günlük gerekli enerji miktarı.

• Sarf malzemeleri – ekipmanın kullanım ömrü bo-
yunca periyodik olarak değiştirilen malzemeler

• Bakım ve İmha – cihazın bakımını yapmak için ge-
rekli zaman ve sarf malzemeleri imha etme maliyeti.

Eğer tamamen yeni bir toz toplama sistemini satın 
almayı düşünüyorsanız, enerji kullanımını etkileyen 

Eğer tamamen yeni bir toz toplama 
sistemini satın almayı düşünüyorsanız, 
enerji kullanımını etkileyen elektrik bile-
şenlerinin seçimi gibi, bu değişkenlerden 
daha fazlasını kontrol edeceksiniz. Fakat 
eğer mevcut bir toz toplayıcısında hangi 
yedek filtrelerin kullanılacağını değerlen-
diriyorsanız, bir TCO analizi size yararlı 
bilgiler ve şaşırtıcı sonuçlar verebilir.
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elektrik bileşenlerinin seçimi gibi, bu değişkenlerden 
daha fazlasını kontrol edeceksiniz. Fakat eğer mevcut 
bir toz toplayıcısında hangi yedek filtrelerin kullanıla-
cağını değerlendiriyorsanız, bir TCO analizi size yararlı 
bilgiler ve şaşırtıcı sonuçlar verebilir.

Şekil 1 (sonraki sayfa), TCO verilerini almak için 
kullanılan bir örnek toz toplama tablosudur. Aşağıda, 
işlem tablosuna dâhil edilebilen bazı temel maddeler ve 
bu maddelerin TCO’yu nasıl etkiledikleri ile ilgili daha 
ayrıntılı bilgi verilmiştir.

ENERJİ
Birçok faktör bir toz toplayıcının elektrik tüketimini 

etkiler. Toz toplayıcı ile ilişkili çok sayıda elektrik yükü 
olabildiği halde - zamanlayıcı kartları, döner hava kilidi 
motorları vs.- elektrik yükünün en büyük kısmı, havayı 
sistemin içinde dolaştıran fan veya üfleyici ile ilgilidir.

Basınç farkı kayıplarının sistem içinde dolaşan hava 
miktarı ile doğru orantılı ve hava miktarının ise fan tara-
fından tüketilen elektrik enerjisi miktarı ile doğru oran-
tılı olduğunu bilmek önemlidir. Biz, kurulum sırasın-
da basınç kaybı miktarını azaltmak için kanalları en iyi 
şekilde ayarlarken, toz toplama işlemi sırasında değişik 
basınç kayıplarına sebep olan enerji kontrol cihazlarına 

ve filtrelere odaklanacağız.
Toz toplayıcıyı sabit hızlı bir fanla çalıştırırken (Ör-

neğin enerji kontrol aygıtı olmayan), toplayıcının geçen 
hava miktarı filtrelerinin kullanım ömrü boyunca fark-
lılık gösterecektir. Bunun sebebi nedir? Filtreler temiz 
ve basınç farkı en düşük seviyede iken, sistemden gerek-
tiğinden fazla hava geçerek enerjiyi boşa harcar. Filtre-
ler tozla dolduğunda, statik basınç artar ve sonuç olarak 
daha az hava akışı olur. Bu yüzden, filtreler kullanım 
ömürlerinin ilk aşamalarında daha fazla ve son aşama-
larında daha az enerji kullanır.

Bu sorunla karşılaşma riskini azaltmanın bir yolu, 
üfleyici çıkışında bir mekanik sönümleyicinin kullanıl-
masıdır. Kullanılan filtrenin tipine bağlı olarak, hava 
akışını düzenlemek için sönümleyicinin periyodik ayar-
lanması, filtrenin kullanım ömrü boyunca ortalama 250 
Pa statik basınç tasarrufu sağlayabilir.

Çok daha etkili bir yaklaşım da, fan hızını elektriksel 
olarak kontrol eden bir değişken frekanslı sürücünün 
(VFD) kullanılmasıdır. Filtreler yeni iken, istenilen 
hava akışını elde etmek için hız düşürülür. Filtreler yük-
lendiğinde, hava akışını sabit tutmak için fan hızlanır. 
Elektrik kontrolü, istenilen hava akışını korumak ve 
enerji tüketimini büyük oranda azaltmak için oldukça 
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etkilidir. Bir VFD kullanmanın, filtrenin kullanım ömrü 
boyunca ortalama 1000 Pa statik basınç tasarrufu sağla-
dığı kanıtlanmıştır. Toz toplayıcıya bir VFD takmanın 
ilave maliyeti değişiklik gösterecektir. Ancak, yatırımın 
geri dönüşü bir yılın altındadır.

Enerji kullanımını etkileyen diğer faktörler şunlardır:
• Yüksek verimli (IE3) ve standart verimli (IE2) fan 

motorları: Endüstriyel elektrik motorları, ABD’deki en 
büyük elektrik tüketicileridir. Bir toz toplayıcı fanını ça-
lıştırmak için kullanılan yüksek verimli bir motor, dü-
şük elektrik kullanımı ile ve/veya çoğu elektrik kurum-
ları tarafından sunulan indirimler ve teşvik programları 
ile kendi masrafını çıkarabilir. Bu motorlarda soğutucu 
bulunur ve ömürleri daha uzundur; bu özellikler, opti-
mum fan hızı kontrolü ve enerji tasarrufu için bu motor-
ları VFD’lerle kullanım için ideal kılar.

• Yüksek verimli fanlar: Yeni bir sistem belirlediği-
nizde, çalışma noktasında en az yüzde 70 verimliliğe 
sahip bir fan belirlediğinizden emin olmalısınız. İyi bir 
endüstriyel fanın verimliliği yüzde 85’e kadar olabilir. 

Fanlar arasındaki farklar motor sınıfları arasındaki fark-
lardan çok daha fazladır; bu yüzden, enerji tasarrufu 
için burada çok daha fazla potansiyel bulunur.

• Basınçlı hava kullanımı: Filtrelerin basınçlı temiz-
lenmesi için ve basınç düşüşünü düşük tutmak için 
gerekli basınçlı hava miktarının göz önünde bulundu-
rulması önemlidir. Basınçlı hava gereklilikleri, filtre ta-
sarımına göre büyük oranda değişiklik gösterecektir.

• CO2 emisyonları maliyeti: TCO’ya belirgin bir etkisi 
olmadığı halde, bir toz toplayıcının kullanımı sonucunda 
ortaya çıkan CO2 emisyonu miktarı göz önünde bulundu-
rulmalı ve ortam üzerinde bir maliyet olarak belirtilmelidir.

SARF MALZEMELERİ, BAKIM VE İMHA ETME
Bu iki kategorideki maddeler basittir ve aşağıdaki gibi 

özetlenebilir:
• Kartuş değiştirme – Sadece filtreleri değiştirmek 

için harcanan para miktarı.
• Nakliye maliyeti – Yedek filtrelerin işletme yerine 

teslim edilmesi için gerekli para miktarı.
• Envanter maliyeti – Genellikle, yedek filtreler sisteme 
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yerleştirildikleri gün alınmazlar. Bu bileşen, yedek filtre-
lerin envanterini taşımak için gerekli para miktarıdır.

• İşçilik masrafı – Bakım personelinin filtreleri değiş-
tirmesi için gerekli işçilik masrafı.

• İmha bedeli – Filtrelenen malzemenin tipine bağlı 
olarak, işlem tozu ile dolmuş filtrelerin düzgün bir şe-
kilde imha edilmesi ile ilgili bir maliyet vardır. Eğer teh-
likeli bir toz filtreliyorsanız, kartuş imha bedelleri daha 
yüksek olabilir. Filtre değiştirme sıklığı azaltılarak ilgili 
imha bedelleri düşürülebilir.

• İş aksama maliyeti – Bu, tesisten tesise farklılık gös-
terir ve filtre değişimi için toplayıcının kapatılmasından 
dolayı meydana gelen üretim kaybı süresini belirtir.

Yıllık bazda bakıldığında, bütün bu faktörler büyük 
oranda filtrenin öngörülen kullanım ömrüne bağlıdır. 
Değiştirme programı kaç filtre satın alacağınızı, nak-
ledeceğinizi, depolayacağınızı ve imha edeceğinizi ve 
filtrenin bakımı ile ilişkili işçilik masraflarını ve aksama 
süresini tahmini olarak belirlemenizi sağlayacaktır.

TCO ÖRNEKLERİ
Şekil 1’deki tabloda, her ikisi de standart kartuş filt-

releme performanslı standart malzeme içeren iki farklı 
filtre karşılaştırılmıştır. 68 euro birim fiyatlı Filtre A, sı-
radan çukur kâğıt tipi bir kartuşlu filtredir.

90 euro birim fiyatlı Filtre B, uzun kullanım ömrü ve 
düşük basınç düşüşlü çalışma için tasarlanmış açık kağıt 
tipi bir kartuşlu filtredir.

Şekil 2, Kullanım Ömrü Karşılaştırma Raporu, Filtre B ile 
donatılmış yeni 16 kartuşlu toz toplama sisteminin TCO’su-

nu yansıtmak için Şekil 1’deki tabloda 
verilen verileri kullanır. İlk maliyeti 
Filtre A’dan daha yüksek olduğu hal-
de Filtre B, enerji tasarrufu sağlamak 
için daha uzun bir süre boyunca daha 
düşük bir basınç düşüşüyle çalışır. 
Şekil 2’deki Enerji Kategorisi, Filtre 
B’nin enerji tasarruflu elektrik bile-
şenleriyle birleştirilmesiyle elde edilen 
tasarrufları göstermektedir. Yüksek 
verimli bir motorun yalnız kullanıl-
ması, standart verimli bir motordan 
daha fazla tasarruf sağlar; ancak en 
iyi tasarruflar, bir VFD ile yüksek ve-
rimli motorun kombinasyonu ile elde 
edilir- 8760 çalışma saatinde veya bir 
yılda tahmini olarak yaklaşık 9,000 
euro tasarruf.

Filtre B ayrıca, sarf malzeme maliyetlerinde ilave 
573,62 euro ve bakım ve imha bedellerinde 1,284.52 euro 
tasarruf anlamına gelen %50 daha uzun kullanım ömrü 
sunar. Enerjideki düşüşlere ilave edildiğinde yıllık top-
lam mülkiyet maliyeti tasarrufu 10,812.41 euro olur.

Daha önce belirtildiği gibi, TCO analizleri mevcut toz 
toplayıcılarda da faydalı olabilir. Bu, üreticinin üç ben-
zer toz toplayıcıdaki filtre kartuşlarında tıkanma sorunu 
yaşadığı uçak motoru parçalarının metal kaplanmasını 
içeren gerçek bir olayda uygulanmıştır. Yanma geciktiri-
ci maddeli sıradan çukur kâğıt elemanlı Filtre A, sadece 
1,000 saat dayanarak sık değişim gerektirdi.

Firma, benzer değerli bir “B Filtresini” (örneğin, aynı 
verimliliğe sahip fakat uzun ömürlü, düşük basınç dü-
şüşlü açık kağıt elemanlı filtre) üç toz toplayıcının iki-
sinde test etmeye karar verdi. Filtre, değiştirilmeyi ge-
rektirmeden önce 16 ay veya 5,280 çalışma saati dayandı. 
Şekil 3’te, Filtre B’ye geçilerek elde edilen TCO tasarruf-
ları gösterilmiştir. Üretici, alan deneyimi ve TCO verile-
rinin analizi kombinasyonuna dayanarak her üç toplayı-
cıyı Filtre B’ye değiştirdi ve şimdi yılda 15,000 euronun 
üzerinde bakım ve enerji tasarrufu yapmaktadır.

Şu ana kadar, en düşük fiyatlı toz toplayıcı filtresinin 
en ekonomik veya en dayanıklı seçenek olmadığı açık bir 
şekilde anlaşılmış olmalıdır. TCO, mevcut bir toz topla-
yıcıyı farklı filtrelerle kullanmanın gerçek maliyetlerini 
karşılaştırmak için ve yenilenmiş toz toplama sistemle-
rinin tasarımındaki enerji tasarruflu bileşenlerin etkisini 
değerlendirmek için faydalı bir araç sunar.
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Bulgur Bakliyat 
Sektörü UR-GE projesinde yer alan üyelerine 
yönelik ‘Temel Dış Ticaret Eğitimi’ düzenlendi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Ekonomi Bakan-
lığı tarafından da desteklenen Bulgur Bakliyat Sektörü 
UR-GE projesi kapsamında, projede yer alan üyeleri 
için “Temel Dış Ticaret Eğitimi” düzenlendi.

GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay, GTB 
Genel Sekreteri Özgür Bayram ve UR-GE projesine 
katılım gösteren bulgur üreticisi 23 firmanın temsilci-
sinin katıldığı eğitimde, Dış Ticaret Uzmanı Cengiz 
Özcan, ihracat operasyon işlemleri hakkında bilgiler 
verdi. Eğitim öncesi UR-GE projesiyle ilgili gelinen 
son aşama ve yapılan çalışmalar hakkında açıklama-
larda bulunan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, 
“Son olarak bu yılın Ocak ayı içerisinde UR-GE pro-
jemizle ilgili ‘Bulgur Bakliyat Sektörü İhtiyaç Analizi’ 

toplantısı gerçekleştirdik. Firma temsilcilerimizle ya-
pılan ikili görüşmelerde ve anket çalışmalarında sek-
törün stratejik yol haritası belirlendi. Bulgurda hedef 
ülkeler Almanya ve Suudi Arabistan olarak tespit edi-
lirken Afrika ülkeleri de göz ardı etmediğimiz temel 
pazarlar arasında yer aldı” dedi. Dış Ticaret Uzmanı 
Cengiz Özcan ise eğitim programında, dış ticaretin 
konusu, uluslararası ekonomik ilişkilerin dış ticarete 
yansımaları ve dış ticarette yaşanan riskler hakkında 
açıklamalarda bulundu.

UR-GE projesinde yer alan firma temsilcilerine 
uluslararası ticari belgelerle ilgili bilgilendirmelerde 
de bulunan Özcan, kullanılan belge sayısının 200’den 
fazla olduğunu ifade etti. 

Bulgurculara Dış Ticaret 
Eğitimi

2016’da daha az toz patlaması oldu

ABD’de tahıl tozu patlamalarının sayısı, 2016’da son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. 
Ancak olaylardan ikisinde, 2013’ten bu yana bildirilen ilk ölümler yaşandı. 

Purdue Üniversitesi, Ziraat ve Biyolojik Mühendis-
lik Bölümü’nün yayınladığı yıllık rapora göre, ABD’de 
tahıl tozu patlamalarının sayısı 2016’da son 10 yılın en 
düşük seviyesine geriledi ancak olaylardan ikisinde, 
2013’ten bu yana bildirilen ilk ölümler yaşandı. 

2016 yılında beş tahıl tozu patlaması bildirildi. Pat-
lama sayısı 2015 yılında sekizdi ve 10 yılda yaşanan 
ortalama toz patlama sayısı 9.2’ydi. 2016’da bildirilen 
patlama nedenleri arasında, statik elektrik veya maki-
ne parçaları arasındaki sürtünme ile taşıma kayışları ve 
asansörler gibi aşırı ısınan mil yataklarından kaynak-
lanan kıvılcımlar yer alıyordu. 2016 yılında yaşanan 5 
patlamadan biri yem değirmeninde, ikisi tahıl değir-
meninde ve diğer ikisi ise tahıl asansörlerinde yaşandı.

2016’daki üç ölümden ikisi Indiana’da, biri ise Geo-

rgia’da meydana geldi. Tüm ülkede toplam 8 kişi yara-
landı. Purdue Üniversitesi Ziraat ve Biyolojik Mühen-
dislik bölümünde görevli Doçent Kingsly Ambrose, 
patlamayı önlemedeki en önemli iki faktörün tesislerin 
temiz ve ekipmanların iyi çalışır durumda tutulması 
olduğunu belirterek, “Tesis temiz olduğunda, potansi-
yel yakıt miktarı en aza indirilir. Ekipmanlar iyi çalışır 
durumdaysa, alev alma riski azalır. Düzenli planlanan 
ekipman bakımları ise yangın ve patlamayı önlemede 
önemli bir adımdır” diye konuştu. 

Her zaman insanlara gözlerini, burunlarını ve kulak-
larını açık tutmalarını tavsiye ettiğini söyleyen Ambrose, 
“Tuhaf bir şey gördüğünüzde, tuhaf bir ses duyduğunuz-
da veya olağan dışı bir koku aldığınızda, tüm ekipmanları 
kapatıp kontrol etmenin zamanı gelmiş demektir” dedi. 
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yılbaşından bu yana yaklaşık 300 milyon dolarlık hububat, 
bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı To-
humlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı 
Mahsum Altunkaya, bölgenin yeni yıldan bu yana 
gerçekleştirdiği ihracatla ilgili yaptığı açıklamada, yıl-
başından bu yana yaklaşık 300 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirdiklerini belirtti. Ocak başından 18 Şubat’a 
kadar geçen sürede gerçekleştirilen 299 milyon 734 bin 
dolarlık ihracatın büyük bir dilimini buğday ununun 
oluşturduğunu söyleyen Altunkaya, “Bu ürünün ihra-
catı 73 milyon 543 bin dolara ulaştı. Buğday ununu 62 
milyon 451 bin dolarla bitkisel yağlar izledi. Bölgeden 
en fazla ihraç edilen üçüncü ürün ise makarna oldu. 
Bölgenin makarna ihracatı 38 milyon 545 bin dolara 
ulaştı” dedi. 
İhracatın artırılması için pazar çeşitlendirmesine 

ağırlık verdiklerini vurgulayan Altunkaya, bu kapsam-

da Türkiye’den 154 markanın katılacağı “Dubai Gul-
food 2017 Fuarı”nda Gaziantep’ten de 19 gıda firması-
nın yer alacağını ifade etti.

Güneydoğu’dan 300 milyon dolarlık ihracat

Türk bulguruna Arabistan’dan yoğun ilgi 

Suudi Arabistan’da tadım etkinlikleri düzenleyen Duru Bulgur, hazırladığı birçok farklı bul-
gurlu yemekle herkesin ilgisini topladı. Herkesten tam not aldıklarını belirten Duru Bulgur 
Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru, “Türk bulguru besleyiciliği ve lezzeti sayesinde Suudi 
Arabistan’da çok seviliyor” dedi.

Anadolu’nun bulgurunu dünyaya tanıtan Duru Bul-
gur, Suudi Arabistan’ın ünlü otel ve market zincirle-
rinde tadım etkinliği ve bulgur eğitimleri gerçekleştir-
di. Etkinlik kapsamında, otellerin üst düzey şeflerine 3 
gün boyunca uygulamalı bulgur eğitimi verildi. Bu şef-

lerin Türk bulgurundan yaptığı yemekler, dünyanın 
dört bir yanından kutsal toprakları ziyarete gelen otel 
müşterilerinden tam not aldı. Özellikle kısır ve sebzeli 
bulgur pilavı ziyaretçiler tarafından çok beğenildi.  

Suudilerin Türk bulgurunu bildiklerini belirten 
Başkan İhsan Duru, “En çok kullandıkları bulgur köf-
telik bulgur ama biz onlara Başbaşı Bulgurun tadımını 
yaptırdık ve eğitimini verdik. Türk bulgurunun lezzeti 
Suudi Arabistan’da çok seviliyor. Özellikle yaptığımız 
satışlardan ve aldığımız siparişlerden bu durumu çok 
rahat gözlemledik” dedi. 

Bulgurun tüm dünyada tüketilen gıda maddesi ol-
duğunu söyleyen Duru, “51 ülkeye ihracat yapıyoruz. 
Çin’den Macaristan’a, Japonya’dan Afrika ülkelerine 
kadar her yerde bulgurun tanıtımlarına hız kesmeden 
devam edeceğiz” diye konuştu.
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“Uluslararası Tahıl Konseyi IGC’nin 19 Ocak 
2017 tarihli son raporuna göre, dünya gene-
linde üretilen toplam soya miktarı 2014/15 
sezonunda 320 milyon tondur. 2015/16 
sezonunda üretimin 316 milyon tona geri-
leyeceğini tahmin eden IGC, 2016/17 se-
zonunda üretimin bir miktar artarak 334 
milyon tona yükseleceğini öngörmektedir.”

Bir tür baklagil olan soyanın dünyaya Çin, Japonya ve Kore 
gibi Uzakdoğu ülkelerinden yayıldığı bilinmektedir. 20. yüz-
yılla birlikte dünyanın çeşitli bölgelerine dağılmış ve tüketim 
alanı yaygınlaşmıştır. Genel itibariyle soya bitkisi, farklı iklim 
bölgelerine uyumludur ve dünyanın pek çok yerinde sorun-
suzca yetişmektedir. En iyi verimin, Mayıs-Eylül ayları ara-
sında sıcaklığın 25 °C olduğu iklimlerde alındığı bilinmek-
tedir. 18 °C’nin altındaki ve 40 °C’nin üstündeki sıcaklıklar, 
soyanın gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Soya-
nın toprağı azot bakımından zenginleştirdiği ve kendisinden 
sonra ekilecek olan ürünlerde verimi artırarak gübre tasarrufu 
sağladığı da görülmektedir. Bu yüzden soya, ekim nöbeti için 
de en uygun bitkilerden birisi olarak nitelendirilmektedir. 

Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA)’nın Ocak ayında 
yayınlanan raporuna göre; 2014/15 sezonunda 319,7 mil-
yon ton olan dünya soya fasulyesi üretiminin, 2015/16 se-
zonunda 313,5 milyon tona gerileyeceği tahmin ediliyor. 
USDA’nın verilerine göre; dünya soya fasulyesi üretimi 
2016/17 sezonunda yükselişe geçerek Ocak ayında 337 mil-
yon tona ulaşacağı öngörülmektedir. 

Ulusal Hububat Konseyi (IGC)’nin 19 Ocak 2017 tari-
hinde yayınlanan raporuna göre, 2014/15 sezonunda 320 
milyon ton olan dünya soya fasulyesi üretiminin 2015/16 
sezonunda ise 316 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. 

DÜNYA SOYA 
PAZARI
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IGC’nin öngörülerine göre, dünya soya fasulyesi üretimi 
2016/17 sezonunun Ocak ayında 334 milyon tona yük-
selecek. USDA’nın verileri ile IGC’nin verileri arasında 
çok fazla fark bulunmuyor. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun 
Ekim 2016 tarihli raporuna göre, 2014/15 sezonunda 
üretilen soya fasulyesi miktarı 320 milyon olarak gerçek-
leşti. 2015/16 sezonunda ise bu rakamın 314,4 milyon 
tona gerileyeceği tahmin ediliyor. FAO’nun 2016/17 se-
zonu için öngördüğü dünya soya fasulyesi üretim mikta-
rı ise 329,5 milyon tondur. 

Dünya soya fasulyesi tüketiminde ise üretimdeki dal-
galanmalara paralel olarak bir hareket söz konusudur. 
Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA)’nın verilerine göre, 

2014/15 sezonunda 312 milyon ton olan soya fasulyesi tü-
ketiminin 2015/16 sezonunda 319 milyon tona yükseleceği 
tahmin ediliyor. 2016/17 sezonunda ise tüketimin tekrar 
yükselişe geçerek 333 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. 

Dünya soya fasulyesi tüketiminde USDA ile IGC’nin 
tahminleri arasında bir miktar fark olduğu göze çarpı-
yor. IGC’nin raporlarına göre, 2014/15 sezonunda 312 
milyon ton olan soya fasulyesi tüketiminin, 2015/16 se-
zonunda 319 milyon tona yükseleceği tahmin ediliyor. 
2016/17 sezonunda ise tüketimin rekor artışla 333 mil-
yon tona ulaşacağı öngörülüyor.

DÜNYA SOYA FASULYESİ ÜRETİMİ 
VE BAŞLICA ÜRETİCİ ÜLKELER
Dünya soya fasulyesi üretiminde ülkeler itibariyle en 



S.

ARAŞTIRMA

91DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Mart 2017

yüksek üretim miktarı ABD’ye aittir. Amerikan Tarım 
Bakanlığı (USDA) verilerine göre; 2014/15 sezonunda 
319,7 milyon ton olan dünya soya fasulyesi üretiminin 
106,8 milyon tonunu ABD karşılamaktadır. ABD’nin 
2015/16 sezonu üretim miktarının ise aynı olacağı tah-
min ediliyor. ABD’nin 2016/17 sezonunda ise 117,2 
milyon ton soya fasulyesi üretimi yapacağı öngörül-
mektedir. Soya fasulyesi üretiminde ABD’nin ardından 
ikinci sırada yer alan Brezilya’nın 2014/15 sezonunda 
97,2 milyon ton olan soya fasulyesi üretiminin, 2015/16 
sezonunda 96,5 milyon tona düşeceği tahmin ediliyor. 
2016/17 sezonunda ise 3,5 milyon tonluk artışla yakla-
şık 104 milyon ton üretime yükseleceği öngörülüyor. 

ABD ve Brezilya, 313,5 milyon ton (2015/16) olan dün-
ya soya fasulyesi üretiminin yarısından fazlasını tek baş-
larına karşılamaktadır. Bu iki ülkeyi 56,8 milyon tonluk 
üretimle Arjantin takip etmektedir. Arjantin’in hemen 
ardından sırayı alan Çin’in ise 2015/16 sezonunda 11,7 
milyon ton soya fasulyesi üreteceği tahmin edilmektedir. 
Çin’i sırasıyla 9 milyon tonla Paraguay; 7 milyon tonla 
Hindistan; 6,3 milyon tonla Kanada takip etmektedir. 

DÜNYA SOYA FASULYESİ TÜKETİ
Mİ VE BAŞLICA TÜKETİCİ ÜLKELER
IGC verilerine göre, 2014/15 sezonunda 312 milyon 

ton olan dünya soya tüketimi, 2015/16 sezonunda 319 
milyon tona ulaşmıştır. IGC, tüketimin 2016/17 sezo-
nunda da artmaya devam edeceğini 333 milyon tona 
ulaşacağını öngörmektedir.

USDA’nın verilerine göre, 2015/16 sezonunda 313,5 
milyon ton olan dünya soya üretiminin 276,7 milyon tonu 
öğütülerek (ezilerek) kullanılmaktadır. 2015/16 sezonu 
verilerine göre öğütülmüş soya tüketiminde Çin, 81,3 
milyon tonla ilk sırada yer almaktadır. Çin’i 51,3 milyon 
tonla ABD, 43,2 milyon tonla Arjantin, 39,9 milyon tonla 
Brezilya, 15,1 milyon tonla AB, 5,8 milyon tonla Hindis-
tan ve 4,4 milyon tonla Meksika takip etmektedir.

DÜNYA SOYA TİCARETİ
Uluslararası Tahıl Konseyi IGC’nin verilerine göre 

dünya ticaretine konu olan soya miktarı 130 milyon tonu 
geçmiştir. Buna göre 2014/15 sezonunda 127 milyon ton 
olan ihracat miktarı 2015/16 sezonunda da 134 milyon 
tona ulaşmıştır. IGC, soya ticaretinin 2016/17 sezonun-
da 137 milyon tona çıkacağını öngörmektedir.

USDA verilerine göre, 2015/16 sezonunda 133,3 mil-
yon ton olan dünya soya ithalatının 83,2 milyon tonu 
tek başına Çin tarafından gerçekleştirilmiştir. Dünya 
soya ithalatında Çin’i 15 milyon tonla AB ülkeleri; 4,1 
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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 sezo-
nunun Ocak ayında 1,04 milyar tona 
yükselecek. 2014/15 sezonunda 994 
milyon ton olan mısır tüketiminin 
ise 2015/16 sezonunda 970 milyon 
tona gerileyeceği tahmin ediliyor. 
2016/17 sezonunda ise tüketimin 
tekrar yükselişe geçerek 1 milyar 28 
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 

sezonunda ise arpa tüketim miktarı-
nın aynı kalacağı öngörülüyor. 

Ulusal Hububat Konseyi (IGC)’nin 
19 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 
raporuna göre,  ABD ve Arjantin’de-
ki kısmi düşüşlerle diğer ülkelerdeki 
yükselişlerle dengeleniyor. Ulusal Hu-
bubat Konseyi’nin 2016/17 sezonun-
da dünya soya fasulyesi üretimin 334 
milyon tona düşeceğini öngörüyor. 

2016/17 sezonu dünya soya fa-
sulyesinin üretimin, ekilen alanların 
genişlemesiyle elde edilen verim sa-
yesinde 18 milyonluk bir artışla rekor 
kıracağı görülüyor. Ayrıca Brezilya’da 
üretimin yeni bir rekor kıracağı ve 
özellikle kötü hava koşullarının ürün 
kaygılarını arttırdığı Arjantin gibi di-
ğer ülkelerdeki düşüşlerin de böylece 
dengeleneceği tahmin ediliyor. 

DÜNYADA TAHIL ÜRETİMİ ve TÜKETİMİ

milyon tonla Meksika ve 3,1 milyon tonla Japonya 
takip etmektedir. İhracatta ise Brezilya ve ABD ilk 
sıralarda yer almaktadır. Brezilya’nın 2015/16 se-
zonunda gerçekleştirdiği ihracat 54,3 milyon ton, 
ABD’nin gerçekleştirdiği ihracat ise 52,6 milyon 
tondur. İhracatta Brezilya ve ABD’yi 9,9 milyon 
tonla Arjantin; 5,3 milyon tonla Paraguay ve 4,2 
milyon tonla Kanada takip etmektedir.

TÜRKİYE’DE SOYA ÜRETİMİ
Türkiye’ye ilk kez 1930’lu yıllarda giren soya, 

uzun yıllar boyunca sadece Karadeniz bölgesinde 
yetiştirilmiştir. Ancak sonraki yıllarda uygulamaya 
konulan 2. ürün projesi ile Ege ve Akdeniz bölge-
lerinin sulanır alanlarında da yetiştirilmeye baş-
lanmıştır. Günümüzde Türkiye’de soyanın tarımı 
ağırlıklı olarak Çukurova bölgesinde yapılmakta-
dır. Özellikle Adana ve Osmaniye illeri, Türkiye 
soya üretiminin yüzde 80-85’ini karşılamaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine 
bakıldığında, Türkiye’de soya ekimine ayrılan 
alanların 2013 yılına kadar arttığı sonra düştüğü 
görülmektedir. 2012 yılında 315,9 bin dekar olan 
ekili alan 2013’te de 432 bin dekara kadar çıkmış-
tır. 2014’te ise bir miktar gerileyerek 343 bin de-
kara gerilemiş ve 2015 yılında ise yeniden 367 bin 



dekar seviyesine çıkmıştır.

Ekim alanındaki bu tablo, üretim miktarına da yan-
sımış 2012’de 122 bin ton olan soya fasulyesi üretimi 
2013’te de 180 bin tona çıkmış, 2014 yılında 150 bin tona 
gerilemiş ve 2015 yılında ise yeniden artarak 161 tona 
yükselmiştir. 

Ekim alanı ve üretim miktarındaki tabloya rağmen, verim 
hemen hemen her yıl artmıştır. TÜİK verilerine göre, 2013 
yılında 416 kg olan verim önce 2014 yılında dekar başına 
437 kilograma ve sonra 2015’te 438 kg’a kadar çıkmıştır.



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

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

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

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

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

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

19 - 21 Mart 2017 
NGFA - 121st Annual Convention 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, Şekerle-
me ve Gıda Hizmetleri Endüstrisi Fuarı
Sibiu / ROMANYA

28 - 30 Mart 2017 
Gıda Profesyonelleri Sınıfı için Tahıl Bilimi 
Portland / ABD

30 Mart - 2 Nisan 2017 
TUSAF Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu 13. Ulusla-
rarası Kongre ve Sergisi 
Sueno Deluxe Hotel, Belek, Antalya / TÜRKİYE

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 / TÜRKİYE    

10 - 14 Nisan 2017
121. Yıllık IAOM Kongre & Fuarı
New Orleans Ernest N. Morial Kongre Merkezi / ABD

19 - 21 April 2017
The AACC International Milling&Baking Division 
Spring Technical Conference
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

22 - 24 Nisan 2017
Food Africa Cairo (3. Afrika Uluslararası Ticaret Fuarı)
Kahire Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi, MISIR

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

ajanda
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Uluslararası Tahıl Bilimi Derneği (ICC) ve 
Çin Tahıl & Yağ Derneği (CCOA) tarafından 
21 - 24 Mayıs 2017 tarihleri arasında ilk kez 
düzenlenecek olan Birinci ICC Asya-Pasifik 
Tahıl Konferansı, Çin’in güneydoğu kıyısın-
daki Xiamen şehrinde gerçekleştirilecek.

“Tahıldaki Bilim ve İnovasyonlar: Asya Pa-
sifik’ten Dünyaya” temalı 1’inci ICC APGC 
Konferansı’nda Asya - Pasifik bölgesinin gele-
ceğini şekillendirecek proses, kullanım, depo-
lama, kalite ve güvenlik, sağlık ve beslenme, 
tüketicilerin tahıl ihtiyacı, yağlı tohumlar, bak-
lagiller, gıda ile ilgili teknolojik bilgiler ve ino-
vasyonlar tartışılacak. 

Birinci ICC Asya-Pasifik
Tahıl Konferansı (APGC)

Uluslararası Değirmenciler Birliği tarafından, 
10-14 Nisan 2017 tarihleri arasında ABD’de 
gerçekleştirilecek olan 121. IAOM Konferans 
ve Fuarı, tahıl değirmenciliği ve tohum işleme 
uzmanları için bir eğitim etkinliği. Her yıl dü-
zenlenen üç günlük eğitimde, dünyanın birçok 
bölgesinden değirmencilik ve ticaret uzmanları 
bir araya geliyor. Eğitim ve teknik programlar, 
değirmencilerin verimliliklerini, kazancını, 
müşteri memnuniyetlerini ve güvenliklerini ge-
liştirme konularında yardımcı oluyor.  

Ayrıca, yıllık konferans aynı zamanda değir-
mencilik uzmanları için dünyanın en büyük 
fuarını da içinde barındırıyor. Fuarda 120’nin 
üzerinde şirket, proses ekipmanları ve ilgili 
ürünlerini sergileyecek.

121. IAOM Konferans ve Fuarı
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UlUluslararası TTTTTahhaaa ılıl BBillimimii DeDernrneğeği i (ICC) veve 
ÇiÇ nnnn TaTaTaT hıh ll & & & YaYaYaYağ ğğ ğ ğ DeDernrneğeğii (C(CCOCOA)A) ttarafından
21 - 2224444 MaMaMayıy s 20202017171777 ttararihihleleriri aararasısındndaa ilk kez
düüzenlenecek olan Birincnci i ICICC C AsAsyaya-P-Pasiffik 
TaTahıhıll KoK nferansısı, ÇiÇ n’in güneydod ğuğu kkıyıyısısının--
daddadaakik XXiamemenn şeşehrininde gerçeç klkleşeştitiririlelececek.k.

“TTahhılılldadadadakikikiki BBBBililili imm vvee İnİnovovasasyonlarr: AsAsyaya PPa-a
sifik’tenn DüDüünynynyyayayaya”a”aa  temalı 1’inci ICC AAPGPGC C
Konferansı’nda AAAAsysys aaa -- PaP sifik bölgesinin gelele-e-
cecec ğiğğ ni şekkillendirecekk ppproses, kkulullalanım, depepo-o-o
lama, kakk lite vvee güg venlikkk,, sağlık vee bebebb slslslenenenmememme, 
tüketit cicileeririnn tahıh l ihtiyacı, yağlı tohumlmlarar, , bab k-k-
lagiller, gıgıdada iilele ilgili teknolojik bilgiler ve iinono-
vasyonlar tartrtışışılılacacaka .

BBBiirriinnnnccccciiiiiiii IICCCCCCC AAssyyaa--PPaassiiffik
TTTTaaaahhhhhhhıııııııllll KKKKonfffeeerraannssıı ((AAPPGGCC))

UlUlususlalarararası DDDDeğeğeğeğiriririrmemememeeeencillerer BBirirlil ği tarrafaffından, 
10-14 NiNisan 2020202 1717177 tttarararrihihii lel ri araraaasısısısındndndndaaaa ABABD’dee 
geg rçekkleşttirileccekk oolalalalannnn 12121. IIAOOM M MM KoKoKoKonfnfn ereree anananss s 
ve Fuarı, tahıl değiğiirmrmrmr enenene ciliği ve tot huhuhuhum m m m işişi leleeme 
uzu manln arı için bir eeğiğiğiitititiimmmm etetetkik nlliğiği.i. Herererr yyyyılılılıl ddddü-ü
zenllenen üç günlükkk eeeeğiğiğiğ tiiiimdmdm e,e ddünnyaanın bibibirçrçrçokokok  
bölgese inden değirmennccilik k vevevee ticaret uuzmananana lalalal rırırı 
bir arraya geliyoy r. Eğitim veve ttttekekekekninin k prp ogograr mlmlmlm ararar, 
dedeğiğirmrmenencicilel rin veriimllililiki lelll riiriririnini, kakazazancncınnnı,ıı  
müşteri mememnmnmm unu iyettlel riini vve güg veenln ikkleleririnini gge-e
lilil ştşştirme konnnululuu arrrınınınındadadada yyyyarara dıdımcmcı ı ololuyuyyyoror.  

AyAyAyAyrırırır ca, yıyıyılllllllıkıkık konferansnsnsns aaynynı zazamamanda değiğiğ r-r-
mememem nncnn iliki  uzmanları içiiinnn düdüdüd nynyananının en büyüük 
fufufufuf ararararınınınnıııı da iiiiçiindn e barırındndırırırrıyıyıyororrr.. FuFuardad  120’nin 
üzüzerrininini dede şşirirkeket, pproosesess ekekkipipmamaanlnnn ara ı ve ilggggilili 
ürrünleeeeririrrr nini sserergigileeyeyececek.k
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“Mezoamerika”, Kuzey Amerika’nın güney kıs-
mı ile Orta Amerika’nın kuzey kısmını kapsayan 
bölgedir. Burası Kolomb’dan önceki uygarlıkların 
beşiğiydi ve ünlü Maya ve Aztek yerlileri ile diğer 
kabilelerin eviydi. Maalesef, bu halkların kültürel 
zenginliği ve yaşam biçimleri, Avrupalı emperyalist-
ler tarafından ve özellikle İspanyollar tarafından yok 
edildi. Ancak Avrupa’nın tüm gücü bile, bu halkla-
rın insanlığa bıraktığı bazı hediyeleri yok edemedi; 
bunlardan en önemlisi, “maize” ya da Amerika’daki 

kullanımıyla “corn” olarak adlandırılan mısırdır.
“Maize” kelimesi, eski Amerikan yerlilerinin kul-

landığı “mahiz” ifadesinden türetilmiştir. “Corn” 
kelimesi ise aslen, İngilizce’de küçük parçacıklar, 
özellikle tahıllar için kullanılan bir ifadeydi. Bugün 
bizim “mısır” dediğimiz şeye, ilk Amerikan sö-
mürgecileri “yerli mısırı” diyordu ve ifade zamanla 
“mısır” halini aldı. Günümüzde ise “yerli mısırı”, 
Cadılar Bayramı ve Şükran Günü’nde bilinen süs 
mısırını ifade ediyor.

Bugün sofralarımızda salatada, pizzaların üzerinde ya da bardakta atış-
tırmalık olarak tükettiğimiz mısır, çağlar içinde başkalaşım geçirmiştir. Gü-
nümüzde marketten, pazardan aldığımız mısır, M.Ö 10.000-5.500 yılları 
arasında melezleştirilen mısırla aynı değil. 

MISIRIN GİZEMLİ ÖZGEÇMİŞİ





MISIRIN TARİHİ
İsminin yanı sıra mısır bitkisinin kendisi de başkalaşım geçirmiştir. Tohum bitkisinin türü tam olarak bilinmese de, günü-

müzde marketlerde “mısır” dediğimiz şey, Yeni Dünya’da ilk filizlenen şeyle aynı değil. Bugünkü mısırın atası And Dağları’nda 

ortaya çıktı. And yerlileri, bunu Orta Amerika’ya götürdü; buradan da mısır nihayet Meksika’ya ulaştı. Mısırın ontogenezini 

tanımlayan bir dizi teori var ancak temel olarak ilk mısır bitkileri milattan önce 10.000 ila 5.500 yılları arasında melezleştirildi 

ve evcilleştirildi. Milattan önce 8.000 ila 5.000 yılları arasında, Mezoamerika’da mısır yetişmeye başlamıştı. Arkeolojik bulgu-

lar bu tarihin en az M.Ö. 3.600 olduğunu doğruluyor ancak süreç bu dönemden önce başlamıştı bile.  

İlginç bir şekilde, aşağı Amerika kıtasında binlerce yıl boyunca yetiştirilmesine rağmen, mısır günümüz ABD’sine ancak 

milattan sonra ulaştı. M.S. 600 yılına gelindiğinde, Kuzey Amerika’daki birçok yerli kabile, mısırı yaygın olarak yetiştiriyordu. 

Mısırın Eski Dünya’ya yolculuğu, onu İspanya’ya götüren Kristof Kolomb ile başladı. 1500 yılına gelindiğinde, mısır İspanya’da 

üretiliyordu ve 17. yüzyılda birçok Avrupa ülkesinde başlıca ürünlerden biri olmuştu. Portekizliler, mısırı Doğu Afrika ve Asya’ya 

götürdü, buradan da kısa sürede, var olan ticaret yolları üzerinden Hindistan’a ve Çin’e ulaştı. 18. yüzyıla gelindiğinde mısır 

Çin’de yetişmeye başlamıştı ve kısa süre sonra da Kore ve Japonya’ya ulaştı.  Bugün mısır, yaygın olarak dünyada özellikle 

Amerika kıtasında yetiştirilen sebzelerden biridir.  Dünya mısır üretiminin başındaki ülkeler ise ABD ve Çin.

ESKİDEN MISIRDAN
KORKUYORLARDI
Mezoamerika’daki ilk İspanyol işgalciler 

mısırdan uzak durmuştu. Yerli kabilelerden 

bazıları, mısırın kullanıldığı insan kurban 

etme törenleri ve korkunç ritüeller düzen-

liyordu. İspanyol istilacılar bu nedenle mı-

sırı öldürücü paganlıkla ilişkilendirmiş ve 

tüketilmesinin Hristiyanlığa aykırı olduğuna 

inanmıştı. Mısır tüketimi aynı zamanda, 

amino asit triptofanla ilişkili bir niasin ek-

sikliği hastalığı olan pellagra ile ilişkilendi-

rilmişti. Zira mısır niasin içermez. Triptofan 

vücutta niasine dönüştürülerek niasin ek-

sikliğini hafifl etebilir. 

Diğer sebzeleri ve triptofan kaynaklarını 

fazla içermeyen ve sadece mısıra dayanan 

bir beslenme biçimi, pellagra hastalığına 

yol açabilir. Pellagra, ciltte, sindirim siste-

minde ve sinir sisteminde rahatsızlıklara 

yol açar ve nihayetinde ölüme neden olur. 

Sonunda Avrupalılar mısıra karşı ilk baştaki 

önyargılarını aştı.  

MISIRIN İLGİNÇ KULLANIM ALANLARI
Mısırla ilgili asıl şaşırtıcı olan çeşitliliği ve sayısız 

kullanım alanıdır. Mutfaktaki kullanımı haricinde 

bile liste etkileyicidir. Yerliler, mısır kabuklarını 

örerek giyecek, uyku şiltesi, sepet ve oyuncaklar 

üretmiştir. ABD’de ve Kanada’da üretilen mısırın 

büyük bölümü hayvan yemi olarak kullanılmak-

tadır.  Ayrıca mısırın, etanol, kozmetik, mürek-

kep, yapıştırıcı, çamaşır kolası, ayakkabı boyası, 

ilaç, kumaş; mısır koçanının ise pipo ve takı gibi 

birçok endüstriyel kullanım alanı vardır.  

Mısırın birçok farklı türü bulunur. En bilineni 

tatlı mısır ve bu koçanından tereyağı ve tuzla 

yenen ve her yerdeki süpermarketlerde ve tez-

gâhlarda bulunan türdür. Tatlı mısırın adı içeri-

ğindeki yüksek miktarda şekerden gelir. Bu tü-

rün insan tüketimi dışındaki amaçlarla kullanımı 

nadirdir. Yemlik mısır, canlı hayvan yeminde ve 

endüstriyel ürünlerde tercih edilen mısırdır. Sert 

mısır ya da cin mısırı, farklı renklerdedir ve as-

len Orta ve Güney Amerika’da yetiştirilir. Sert 

mısırın bazı alt türleri patlamış mısır üretimin-

de kullanılır. Mısırın yumuşak, nişastalı göbeği 

kolayca patlayarak, sinemalarda çok tüketilen 

patlamış mısıra dönüşür.  










