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Endüstri 4.0 ve Değirmencilik

Sevgili Okuyucular,

Değirmenci Dergisi’nin Nisan sayısında, 
“Endüstri 4.0 ve Değirmencilik” konusunu 
ele alıyoruz. Son yıllarda oldukça popüler 
bir kavram haline gelen bu konunun okuyu-
cularımız için çok ilgi çekici olacağını düşü-
nüyoruz. Geçtiğimiz 4-5 yıl içinde Endüstri 
4.0 kavramı, tüm dünyada olduğu gibi Tür-
kiye’de de tanınmaya başladı. “Dördün-
cü Sanayi Devri” olarak da isimlendirilen 
Endüstri 4.0 sayesinde işletmeler, gelişen 
teknolojilere daha kolay ayak uyduracak. 
Bu süreçte akıllı fabrikalarda, büyük veri 
analizleri yapılarak üretim daha verimli hale 
getirilebilecek. Kapak dosyası kapsamında, 
Siemens Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve Genel 
Müdür Yardımcısı Ali Rıza Ersoy,  hazırla-
dığı “Endüstri 4.0 ve Gelecek Vaat Eden 
Çözümler” başlıklı makaleyi bulabilirsiniz. 
Ayrıca, dosyamızla ilgili Bülent Ecevit Üni-

versitesi’nden Muhammed Semih Gültay ile 
Endüstri 4.0 Platformu Sektörel Yayın Yö-
netmeni Burak Kesayak’ın makalelerini de 
bulabilirsiniz. 

Bu ay, Konuk Yazar köşemizde Pakistan 
Un Değirmenleri Birliği Genel Sekreteri Mu-
nir Ahmad’i ağırlıyoruz. Ahmad, Pakistan 
un değirmenciliği sektörünün gelişimini ve 
sektörde yaşanan sorunları anlatıyor. 

Nisan sayımızda Tarım Ürünleri Lisanslı 
Depo ve Yetkili Sınıflandırıcı Şirketleri Der-
neği (LİDAŞDER) Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Hikmet Özkan, Uğur Makina 
CEO’su Okçul Barlık, Perten Instruments 
Pazarlama Müdürü Stefan Tordenmalm 
ve Hasan Kaya Çelik Konstrüksiyon Finans 
Müdürü Hüseyin Kaya ile röportajlar ger-
çekleştirdik. Tüm röportajlarımızı dergimi-
zin ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz. 

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle… 
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başyazı

İDMA güç ve umut veriyor

Değerli değirmencilik sektörü temsilcileri,

İDMA 2017 Fuarı öncesinde hazırladığımız son sa-

yımızla sizlerle birlikteyiz. Bir sonraki sayımız, 04-07 

Mayıs tarihleri arasında İDMA 2017 Fuarı’nda okuyu-

cularıyla buluşacak. Malum, fuara yaklaşık 1 ay gibi 

çok kısa bir süre kaldı. Hem yayınlarımızın fuar sayı-

ları hem de İDMA 2017 Fuarı için yoğun bir hazırlık 

süreci içindeyiz. Belirtmeliyim ki umutlarımız yüksek. 

İDMA’nın, özellikle son bir yıldır daralan değirmen-

cilik piyasasına önemli bir hareketlilik getireceğine 

inanıyorum. Dünyadaki ekonomik, siyasi ve sosyal 

krizlere rağmen, dünyadaki tahıl, un, yem, bakliyat 

ve diğer benzer sektörlerle bağlantılı dostlarımızdan 

aldığımız dönüşler, İDMA Fuarı’nın her geçen gün 

sektör için vazgeçilemez bir etkinlik olmaya devam 

ettiğini gösteriyor. Bu da hem organizatör olarak biz-

ler hem de katılımcılarımız için umut verici bir durum.

Büyük bir sabırsızlık ve heyecanla fuarımızı açmayı 

ve sektörümüzün tüm çarpanlarını bir kez daha İs-

tanbul’da buluşturmayı bekliyoruz. 

Sizlerle İDMA 2017 Fuarı’yla ilgili birkaç bilgi pay-

laşmak istiyorum. Öncelikle bu yılki İDMA Fuarı’nda 

stant açacak marka sayısının 200’ü aştığını söyle-

yebilirim. Bu yazıyı yazdığım dönemde, davetiyeleri-

ni doldurup, fuarı ziyaret edeceğini kesin onaylayan 

bireysel ziyaretçilerimiz, 85 farklı ülkeden ziyaretçi-

miz olacağını kesinleştiriyor. Kendi programlarını ya-

pıp habersiz gelecek ziyaretçilerimizle birlikte ülke 

çeşitliliğimizin 100’ü geçeceğini düşünüyorum.

Kayıtlı bireysel ziyaretçilerimizin dışında bu yıl çok 

sayıda grubu da ağırlamaya hazırlanıyoruz. Bera-

ber çalıştığımız ve her zaman İDMA Fuarı’na büyük 

destekler veren derneklerimizden 30’u, bu yıl fuarı 

gruplarıyla birlikte ziyaret edecek. Bu derneklerin 15 

tanesi, aynı zamanda fuar alanında stant da açacak.

İDMA 2017 Fuarı’nda dikkat çekecek bir diğer or-

ganizasyon ise dünyanın gelişen pazarı Afrika’dan. 

Afrika Ticaret Merkezi’yle yaptığımız işbirliği saye-

sinde, Nijerya, Gana, Kenya, Güney Afrika ve To-

go’dan önemli sektör temsilcilerinin ve kuruluşların 

katılımıyla ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Aynı 

şekilde Etiyopya da, ikili görüşmelerini fuarda aça-

cağı ülke standında gerçekleştirecek.

Haliyle tüm bu gelişmeler bize umut ve güç veri-

yor. Dileriz ki sektörün bir paydaşı olarak bu umu-

dumuzu İDMA 2017 vasıtasıyla size de aktarabilir 

ve sektörümüze bu zor dönemlerde önemli bir katkı 

sağlayabiliriz.

Bir kez daha İDMA’da buluşmak dileğiyle…

Saygılarımla…

Zübeyde KAVRAZ
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Pakistan, neredeyse nüfusun tamamı için temel besin 
maddesi olarak unun kullanıldığı en büyük ülke. Pakis-
tan buğday unu değirmenleri, Pakistan’da her yıl hasadı 
yapılan 14 ile 15 milyon ton buğdayın yarısını öğütmek-
tedir. Pakistan Un Değirmenciliği Endüstrisi sadece Pa-
kistan’ın 180 milyon nüfusu için un üretmekle kalmıyor, 
aynı zamanda bazı yıllarda Afganistan’a 700 bin ton un 
ihracatı da gerçekleştirmektedir.  

Un Değirmenciliği Endüstrisi, Pakistan’ın kurulduğu 
tarih olan 1947’de sadece ismen varken tıpkı bugünkü 
insanların olduğu gibi o dönemde de insanlar için bir ih-
tiyaç durumundaydı. Şu anda, Pakistan genelinde, yerel 
buğdayı işleyen 1400’den fazla un fabrikası bulunmak-
tadır. Daha düşük maliyetli fabrika sayısının çok olduğu 
ülkede ithal edilen ekipmanlarla kurulan fabrika sayısı 
çok azdır. Pakistan değirmencilik sektöründe doğrudan 
yabancı yatırımı bulunmamaktadır. 

Pakistan’daki ilk un fabrikaları, Avrupa’dan ithal edi-

len ekipmanlarla kurulmuştur. 1980’lerden bu yana ku-
rulan fabrikaların birçoğu, yüzde 100 Pakistan’da üre-
tilmesine rağmen “Rus Fabrikası” olarak adlandırılan 
ekipmanlar kullanılarak kurulmuştur. Şu anda, Lahor, 
İslamabad ve Karaçi gibi bazı büyük şehirlerde daha bü-
yük un değirmenleri, son yılların eski teknolojisini, yurt 
dışından ithal edilen son teknoloji ekipmanlarla değiş-
tirmeye başlamışlardır. 

Un Fabrikalarının birçoğu, Pakistan’daki toplam un 
değirmenciliği endüstrisinin yüzde 66,78’ini oluşturan 
Pencap eyaletindedir. Her ne kadar kapasite kullanım 
oranı sadece yüzde 38 olsa da, yeni un fabrikaları inşa 
edilmeye devam ediyor ve bundan dolayı kar marjları 
oldukça düşük durumdadır. Pakistan genelindeki değir-
mencilik uygulamaları, yerel pazarda talep edilen buğ-
day unu türüne ve kalitesine bağlıdır. Pencap eyaletin-
de, un fabrikaları, tandır ve sacda yapılan chapaties için 
yüzde 12 ile yüzde 18 arasında kepek üretimi gerçekleş-
tirmektedir. Kentsel alanda ekstraksiyon daha yüksektir; 

Munir Ahmad
Genel Sekreter  

Pakistan Un Değirmenleri Birliği

Pakistan Un 
Değirmenciliği 
Endüstrisi  

Sevgili Değirmenci Dergisi Okurları, 

konuk yazar



düz ekmek ya da Nan için yüzde 55 ile yüzde 60 arasın-
da buğday una dönüştürülmektedir. Geriye kalanı ise, 
sanayiciler tarafından talep edilen ince un (Haida) ile 
şekerli ürünlerde kullanılan irmik (Suji) arasında bölü-
nür. Pakistan’daki un değirmenciliği endüstrisi, aşağıda 
ifade edilen alanda istenilen seviyenin oldukça gerisinde 
kalmaktadır.   

Endüstriyel Otomasyon
Un Fabrikalarının yaklaşık olarak yüzde 90’ı bu alan-

da istenilen seviyenin gerisindedir. Değirmencilerin 
birçoğu, tahminlerini eski bir metot olan tecrübelerine 
dayandırmaktadırlar. Tahminleri yanlış çıkarsa, başvu-
racakları herhangi başka bir seçenek yoktur.  

Analiz Araçları
Buğday ve ürünlerinin analiz imkânlarının olmama-

sı, Pakistan un değirmenciliği endüstrisinin en büyük 
dezavantajıdır. Bu aynı zamanda ülkemizin daha az 
ihracat yapmasına neden olmaktadır. Bazı daha büyük 
un değirmencileri, bu ihtiyacı fark etmiş ve analiz ekip-
manlarının kurulumuna başlamışlardır, ancak sayı şu 
ana kadar oldukça sınırlı kalmıştır. 

Vasıflı Ve Yarı Vasıflı Çalışanlar 
Pakistan buğday unu değirmenciliği endüstrisi, Pakis-

tan’daki en büyük endüstriler arasındadır. Pakistan’da 
değirmencilik alanında çalışan personelin eğitimi için 
herhangi bir kurum ya da okul yoktur. Vasıflı ve yarı 
vasıflı çalışan eksikliğinin en önemli nedeni de budur. 
Bu, Pakistan’daki buğday unu değirmenciliği endüstri-
si alanında ve endüstriyel otomasyonda bir engel teşkil 
etmektedir.
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Premier Tech, Kanada’daki Rivière-du-Loup tesislerinden birini genişletmek için 7 milyon 
dolarlık yatırım yapacak. Şirket bu yatırımı, otomatik ambalajlama sistemlerine olan büyük 
talep nedeniyle gerçekleştiriyor. 

Premier Tech 7 milyon dolarlık yatırım yapacak

Premier Tech, endüstriyel ekipman grubunun istik-
rarlı büyümesini desteklemek için Rivière-du-Loup 
bölgesindeki tesislerinden birini genişletmek amacıyla 
yedi milyon dolarlık yatırım yapacak. Şirket, bu yatırı-
mı, Rivière-du-Loup’ta üretilen otomatik ambalajlama 
sistemlerine olan büyük talep nedeniyle gerçekleştiri-
yor. Mart ayından itibaren Rivière-du-Loup’taki iki te-

sisten birine 2,300 metre karelik yeni bir alan eklemek 
için çalışmalar başlatılacak. Genişlemede, Premier 
Tech mühendisleri tarafından tasarlanan otomatik 
ambalajlama sistemleri için bir alan da yer alacak. Bu 
yeni eklemeler, Grubun son birkaç yıldır gıda endüst-
risindeki satış grafiğinin artmasıyla bağlantılı olarak 
gerçekleştiriliyor. Bu büyük yatırım, 2016 yılının kış 
aylarında gerçekleştirilen 15 milyon dolarlık yatırıma 
ek olarak yapılıyor. Söz konusu yatırımın gelecek yıla 
kadar 21 milyon doları aşması bekleniyor.

Premier Tech Başkanı ve CEO’su Jean Bélanger, “Bu 
genişleme, endüstriyel ekipman grubu ekibimiz için 
önemli bir adım. Bu yatırım ekibimizin becerilerinin 
ölçeğini gösteriyor. Müşterilerimiz, nereden olursa ol-
sun Rivière-du-Loup’a gelmekte tereddüt etmiyor çün-
kü çözümlerimizin en son teknoloji ürünü olduğunu 
biliyor. Büyüme potansiyeli çok büyük ve bu gerçekten 
tüm ekip için cesaret verici” yorumunda bulundu. 

National Foods Limited, 2017’de sermaye 
harcamalarından yaklaşık 12 milyon dolar kul-
lanacak. Bunun yaklaşık 5 milyon doları un ti-
caretine ayrılacak. 

Zimbabve merkezli National Foods Limited, 2017 
yılı boyunca sermaye harcamalarından yaklaşık 12 
milyon dolar kullanacak ve bunun yaklaşık yarısı un 
ticaretine ayrılacak. Şirket bu yatırımı mevcut un de-
ğirmenlerinin yenileneceği üç yıllık programın son 
ayağı olarak gerçekleştiriyor. Ayrıca, NatFoods portfö-
yünü genişleterek, yeni kategorilere yatırım yapacak ve 
diğer kategorilerde daha fazla yatırım arayışına gire-
cek. Firma, yılsonunda dolara geçişten bu yana yakla-
şık 40 milyon dolar yatırım yapmış olacak. 

NatFoods CEO’su Mike Lashbrook, “Bu sermaye 
harcamasının büyük çoğunluğu, yani 5 milyon doları, 
un ticaretine yönelik olacak. Kalan kısmı mevcut işle-
rimiz arasında bölüştürülecek. Biz büyümeyi hedefli-
yoruz ve Zimbabve konusunda hayli iyimseriz. Gele-
cek için yatırım yapacağız. Olduğumuz yerde saymak 
değil, bu şirketi büyütmek istiyoruz. Yeni kategorilere 
girmek istiyoruz ve şu anda tahıllara bakıyoruz. Hala 
yönetim kurulumuzda görüşmeler sürüyor ancak umu-
yoruz ki gelecek yıl tahıl pazarına girebileceğiz” dedi.

Natfoods un için
12 milyon dolar yatırım 
yapacak 
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Eye-Grain’den yeni ozonlama makineleri 

Kazakistan Vietnam’a buğday ihraç etmeye 
başlıyor. İlk etapta ülkeye gönderilen buğday 
miktarı 720 ton oldu.

Eye-Grain Aps, 10 yıldan fazladır sürdürdüğü çalışmaları neticesinde, hasat sonrası depolanmış 
tahıllarda böceklenmeye karşı iki yeni ozonlama makinesi geliştirdi. 2016 yılında İnovasyon 
Ödülü kazanan Eye-Grain Aps’in yeni makineleri İDMA 2017’de de ziyaretçilerle buluşacak. 

Kazakistan, buğday ihracatında bir ilki gerçekleş-
tirmeye hazırlanıyor. Vietnam pazarına girmeye ha-
zırlanan Kazakistan, ilk etapta 720 ton buğday ihraç 
ettiğini açıkladı. Buğday üretimine devam ederken 
dünya pazarındaki yerini sağlamlaştırmaya çalışan 
Kazakistan, ürettiği buğdayın dörtte birini dünyanın 
çeşitli ülkelerine ihraç ediyor. Kazakistan son olarak 
bu ülkelere Vietnam’ı da ekledi.  Alınan bilgilere göre, 
ülke Vietnam’a 720 ton buğday gönderdi. Yük treniy-
le Vietnam’a gönderilen buğdaylar Hoşimin limanı-
na giriş yaptı. Buradan yük gemisiyle Lianyungang’a 
ulaştırıldı. Çin’in doğu bölgesinde yer alan Lianyun-
gang limanı bölgenin ihracat ve ithalat noktası olarak 
gösteriliyor. 

ÖNEMLİ BİR LOJİSTİK KORİDOR 
Vietnam’a yapılan yüklü miktardaki ihracat ardın-

dan Kazakistan Hanoi Büyükelçisi yaşanan gelişmeleri 
basınla paylaştı. Büyükelçi Beketcan Cumahanov, “Bu 
ihracat, Güneydoğu Asya pazarını Kazakistan’a açtı. 
720 tonluk buğday ihracatı Kazakistan, Çin ve Vietnam 
koridorunda önem arz ediyor” dedi. Lojistik koridorun 
daha aktif olarak kullanılacağına işaret eden büyükelçi, 
söz konusu bölgede 600 milyonluk nüfus olduğuna vur-
gu yaptı. Bu nüfusun Kazakistan üreticilerinin lehine ol-
duğunu belirten Büyükelçi Beketcan Cumahanov, İpek 
Yolu projesine de değindi. Cumahanov ortak kullanıma 
açılması planlanan hat projesinin Astana ile Çimkent 
kentindeki merkezlerin önemini arttıracağını ifade etti.

Hasat sonrası teknolojilerinde lider firmalarından 
Eye-Grain Aps’in, depolanmış tahıllarda oluşan bö-
ceklenmeleri engellemek için ozon 
kullanımının etkisini araştıran bir 
projesi iki yeni ozonlama makine-
si serisinin nihai tasarımına ulaşıl-
masını sağladı. Danimarka mer-
kezli Eye-Grain Aps’de on yıldan 
fazla süredir biyokimyacı olarak 
görev alan Peer Hansen, projeyi 
2008 yılında başlatmış, araştır-
masında 11 farklı böcek türüyle 
birlikte toplamda 50 bin böcek 
kullanmıştı. 4 yıl süren araştırma 
sonucunda, ozonun alışılageldik 

şekilde kullanılan fümigasyon için güvenilir bir alter-
natif olduğu tespit edildi. Firma, 10 yılı aşkın süredir 

sürdürülen bir dizi laboratuvar 
ve saha çalışmaları sonucunda iki 
yeni ozonlama makinesi serisi pi-
yasa sürdü ve Eye-Grain Aps yeni 
ozon teknolojisinden ötürü Tay-
land’da düzenlenen bir etkinlikte 
inovasyon ödülüne layık görüldü. 
Fugimasyon ile karşılaştırıldığın-
da birçok avantajı bulunan ürünler 
bu yıl 04 ve 07 Mayıs 2017 tarihin-
de İstanbul’da düzenlenecek olan 
İDMA 2017 Fuarı’nda da ziyaretçi-
lerin beğenisine sunulacak. 

Kazakistan’dan 
Vietnam’a buğday 
ihracatı
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CHS, besin maddeleri gibi birçok ürünün yı-
ğın taşımacılığında faaliyet gösteren Western 
Co-op Transport Association’ı satın aldı. 

Kuzey Amerika’nın önde gelen çiftçi kooperatifi 
CHS Inc., merkezi ABD’nin Minnesota eyaletinde 
bulunan Western Co-op Transport Association’ı satın 
aldığını duyurdu. Western Co-op Transport Associ-
ation, tahıl bazlı besin maddeleri başta olmak üzere 
birçok ürünün taşımacılığında faaliyet gösteriyor. Sa-
tın alım işlemiyle birlikte, sevk ve güzergah operas-

yonları Minnesota’nın Rosemount şehrinde yer alan 
CHS sevkiyat ofisine taşınacak. CHS’nın taşıma ve 
dağıtımdan sorumlu başkan yardımcısı Patrick Hessi-
ni, “Bu satın alma, kilit pazarlardaki pozisyonumuzu 
güçlendirecek ve şirketimizin sahipleri ve müşterileri-
miz için katma değer yaratmak üzere taşıma ve lojistik 
hizmetlerimizi yaygınlaştırmamızı sağlayacak” dedi.

CHS, Western Co-op 
Transport Association’ı 
satın aldı

Bühler’in temizleme ve optik ayıklama işlemleri, mikotoksin seviyelerini ciddi oranda azalta-
bilecek gelişmiş çözümler sunuyor. 

Bühler, mikotoksin kontaminasyonuyla savaşıyor 

Mikotoksinler, bakteri ve böcek ilaçlarının ardından 
üçüncü en önemli tehdit olarak kabul ediliyor ve bu 
yüzden gıda ve yemlerde 
izin verilen azami tolerans 
seviyeleri, gıda ve yem üre-
ticileri için giderek daha 
önemli hale geliyor. An-
cak, Avrupa’daki MycoKey 
projesi kapsamındaki aka-
demik çalışmalar ve pratik 
deneyimler, mikotoksin 
seviyelerinin temizleme ve 
optik ayıklama işlemleriy-
le anlamlı düzeyde ve etkili şekilde azaltılabildiğini 
doğruluyor. Bühler’in temizleme ve optik ayıklama 

işlemleri, gıda ve yem güvenliğini ve ürün kalitesini 
iyileştirerek müşterilere daha yüksek kar getirirken ya-

sal gerekliliklere uygun ça-
lışmalarını sağlıyor. Yük-
sek düzeyde mikotoksin 
bulaşmış birkaç çekirdeğin 
bile bütün bir tahıl parti-
sini kullanılamaz hale ge-
tirdiği bilinen bir gerçek. 
Bühler, bu sebeple, hem 
ekonomik kazanımları 
devam ettirip hem de ka-
yıpları azaltırken güvenli 

ürün elde etmek için, mikotoksin seviyelerini azaltan 
hasat sonrası önlemlerin uygulanmasını tavsiye ediyor. 
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Endonezya ve Filipinler’deki başlıca un değir-
menleri, Avustralya buğdayının kalitesini ve 
uygunluğunu daha iyi anlamaya yönelik teknik 
atölye çalışamaları düzenledi.

Şubat ayı sonunda ve Mart ayı başında, Avustralya 
Tahıl İhraç Ürünleri İnovasyon Merkezi (AEGIC), 
Austrade ve BakeTran ile birlikte, Manila, Makassar 
ve Cakarta’da önde gelen dokuz değirmen firması-
nın katılımıyla teknik atölye çalışmaları düzenledi. 
Katılımcılar, atölye çalışmaları boyunca Asya usulü 
fırıncılık ürünlerinde Avustralya buğdayının kullanı-
mı konusundaki temel bilgileri edinirken, AEGIC’in 
Asya Usulü Fırıncılık için Avustralya Buğdayı Proje-
si’nin sonuçlarıyla ilgili son gelişmeleri de takip etme 
fırsatı buldular. AEGIC Buğday Kalitesi Teknik Pa-

zarlar Müdürü Dr. Larisa Cato, Avustralya buğdayı-
nın Güneydoğu Asya’da özellikle erişte üretiminde 
mükemmel bir üne sahip olduğunu söyledi. Mani-
la’daki atölyeye katılanlar, eriştede Avustralya buğdayı 
kullanımının avantajlarına bizzat tanık oldular. Fili-
pin-Çin Fırıncılık Derneği’nin ev sahipliğini yaptığı 
Manila’daki atölye çalışmasına ise un üreticisi yedi 
firma katıldı. Cakarta’daki atölyeye, Endonezya’nın 
en büyük un değirmenlerinden biri ile ülkenin endüst-
riyel ölçekteki en büyük fırıncılık firması temsilcileri 
de katılım gösterdi. 

Avustralya buğdayına 
teknik destek 

Petkus, Burkina Faso’daki en büyük tohum üreticisi için mobil tohum tesisi tasarladı. Te-
sisin on haftalık faaliyeti boyunca, darı, börülce, sorgum ve susam gibi 2000 tondan fazla 
tohum üretildi. 

Petkus’tan mobil tohum tesisi 

GIZ (Almanya Uluslara-
rası İşbirliği Akademisi) ile 
yakın işbirliği yapan Pet-
kus, Burkina Faso’nun en 
büyük tohum üreticisi ol-
makla birlikte Batı ve Orta 
Afrika’da ciddi bir pazar 
payı bulunan NAFASO’ya 
mobil tohum fabrikası ta-
sarladı. Tesisin on haftalık faaliyeti boyunca, darı, bö-

rülce, sorgum ve susam gibi 
2000 tondan fazla tohum 
üretildi. Mobil tesisin per-
formansından memnun ka-
lan ve 4 bin tohum üreticisi-
ni temsil eden Burkina Faso 
Ulusal Tohum Üreticileri 
Birliği (UNPS-B)  tohum 
üretimini iyileştirmek ve ar-

tırmak için 13 makine daha sipariş etmeye karar verdi. 
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Un değirmeni ve gıda malzemeleri sektörünün önde 
gelen isimlerinden Ardent Mills, Kuzey Amerika’nın 
en büyük Kinoa yetiştiricileriyle birlikte Great Plains 
Quinoa™ projesini başlattı. Ardent Mills, bu projeyle 
birlikte kinoanın yaygın şekilde tüketilmesi için gere-
ken kaliteyi sağlamayı planlıyor. Bu proje için Kana-
dalı tüketiciler, gıda üreticileri, fırıncılar, perakende-
ciler ve restoran sahiplerinin de desteğini alan Ardent 
Mills, şimdiden çiftçilerden olumlu geri bildirimler 
almaya başladı.  

Ardent Mills Operasyon Baş Sorumlusu Bill Stoufer, 
“Ardent Mills, kinoa için hem tedarik sağlamak hem 

de öngörülebilir fiyatlar oluşturmak amacıyla Kuzey 
Amerika’daki kinoa yetiştiricileriyle güçlerini birleşti-
riyor. Toplumumuz, müşterilerimiz ve tüketicilerimiz 
için hep daha iyisini sağlamanın yollarını arıyoruz. 
Önde gelen gıda güvenliği standartlarını, operasyon 
uzmanlığını ve yetiştirici-müşteri ilişkilerini kulla-
narak bu lezzetli ve besleyici gıdanın yetiştirilmesini 
destekliyoruz.” 

Önde gelen endüstriyel silo tedarikçilerinden 
Symaga, Ukrayna’da Nibulon ve LLC Novote-
ch firmaları ile iki önemli anlaşma daha imzaladı. 

Ardent Mills, Kuzey Amerika’daki en büyük 
kinoa yetiştiricileriyle birlikte Great Plains Qu-
inoa™ projesini başlattı. 

Symaga Ukrayna’da 
büyüyor

Ardent Mills’den kinoa 
yetiştiriciliğine destek

Ukrayna’nın en büyük tarımsal üreticilerden Nibu-
lon, Ukrayna’daki depolama alanlarının genişletilmesi 
için Symaga ile anlaşma imzaladı. Bunun yanı sıra, 
LLC Novotech, Odesa ticari limanında yeni bir tahıl 
terminali inşaatını başlattı. Bu yeni terminalin inşa-
atında da Symaga teknolojisini kullanacak. LLC No-

votech’in yeni terminali, 110 tondan fazla depolama 
kapasitesine sahip olacak ve terminalden yılda 3 mil-
yon tondan fazla ürün taşınacak. Symaga, bu projeler 
kapsamında, 4 farklı bölgede 240 bin tonluk tahıl için 
yeni depolama alanları kurmuş olacak.
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Türkiye’nin en genç gıda markası Torku, bulgur üretimine başladı. Türkiye’nin en çok buğday 
üreten çiftçisi unvanına sahip üretici ortaklarıyla çalışan Konya Şeker, Bulgur Fabrikası için yatı-
rımlarını tamamladı. “Tarımın Ana Yurdundan Dünyaya” sloganı ile Torku Çatalhöyük Bulgur, 
çok yakında tüketiciyle buluşacak.

Konya Şeker, 
bölge çiftçisi-
nin buğdayını 
d e ğ e r l e n d i r -
mek adına ‘bis-
küvi, kek ve 
gofret üretim 
tesisleri’ ile un 
fabrikas ından 
sonra bulgur 
fabrikası yatırı-
mını da hayata 
geçiriyor. Mar-
ket raflarındaki 
yerini her geçen gün hızla genişleten Konya Şeker, 
Türk mutfak kültürünün geleneksel ürünlerinde de 
hem pazarı boş bırakmıyor hem de pazarı büyütecek 
yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Ürettiği ge-
leneksel ürünleri hem iç pazara hem dış pazarlara arz 
eden Konya Şeker, özellikle dış pazarları yeni tatlarla 
tanıştırarak geleneksel ürünlerin pazar hacmini de ar-
tırıyor. Bu çerçevede Konya Şeker, Torku Markası ile 
Türk mutfağının bilinen ilk ürünlerinden olan ve be-
sin değeri ile sağlıklı beslenme açısından üstünlükleri 
tartışmasız olan bulgur üretimine de başladı. 

RECEP KONUK: “KONYA ŞEKER,
TÜRKİYE’NİN ÜRETEN GÜCÜ”
Torku Bulgur Üretim Tesisi’nin üretime başlama-

sıyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan AK Parti Ka-
raman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişle-
ri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Genel Başkanı 
Recep Konuk, Konya Şeker’in 2017 yılının üçüncü 

ayı dolmadan iki 
yeni üretim tesisini 
daha, başta Konya 
çiftçisi olmak üzere 
ülke ekonomisine 
k a z a n d ı r d ık l a r ı -
nı söyledi. Konuk, 
“Konya Şeker, 
‘Türkiye’nin üre-
ten gücü’ sloganıy-
la yola çıktı. Bizim 
tarafımız belli: Biz 
üretimden yanayız 
ve üretenin yanın-

dayız. Yapacağımız yatırımlarla üretimimizi çeşit-
lendireceğiz ve üretim hacmimizi arttıracağız ki, tar-
ladaki üretim de çeşitlenecek ve artacak. Bununla da 
yetinemeyiz. Üreticimizin emeğinin değerini artırmak 
da bizim görevimizdir. Bu çerçevede üreticimizin ge-
leneksel ürünü buğdayı işleyecek iki tesisi 2017 yılının 
ilk aylarında üretime başlattık.” dedi.

120 TON BUĞDAY İŞLENECEK
Karapınar’da kurulan ve geçtiğimiz günlerde üreti-

me başlayan Torku Bulgur Fabrikası’nın mevcut ala-
nı 120 bin, proje alanı 62 bin, kapalı alanı ise 24 bin 
metrekareden oluşuyor. 36 bin ton buğday stoklama 
kapasitesine sahip fabrika, günlük 120 ton buğday iş-
leyecek ve 90 ton bulgur üretecek. Geleneksel üretim 
tekniğini teknoloji ile buluşturan tesis, sahip olduğu 
tam otomasyon sistemiyle de kalite ve hijyen standart-
ları yüksek her çeşit bulguru üretilebilecek. 

Konya Şeker, Torku markasıyla bulgur üretiyor
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Nijerya’nın en büyük değirmencisi kâra döndü 

Çin’de küçük ölçekli binlerce un değirmeni, 
yükselen buğday fiyatlarıyla mücadele ediyor. 
Çoğu işletme kapılarını kapatmak veya ope-
rasyonlarını azaltmak zorunda kaldı. 

Çin’de yükselen buğday fiyatları, ülkedeki binler-
ce küçük un değirmeni üzerinde baskı oluşturuyor 
ve dünyanın en büyük değirmencilik endüstrisinin 
modernleşmesini hızlandırırken daha büyük oyun-
cuların pazar payını da artırıyor. Reuters’ın haberine 
göre, hükümetin yüksek kalitede buğday satın alması 
ve büyük üretim bölgelerinde kötü hava şartlarının 
tedariki azaltması nedeniyle geçen yıldan bu yana 

birçok küçük ölçekli değirmen operasyonlarını azalt-
mak veya kapılarını kapatmak zorunda kaldı. Fiyat-
lardaki yükseliş kar marjlarını azalttı ve daha küçük 
değirmenlerin yüksek maliyetli tedarik için rekabete 
girmesine neden oldu; diğer bir yandan daha büyük 
ölçekli değirmenler erkenden düşük fiyattan buğday 
almanın avantajını kullandı.

Çin’de buğday fiyatları 
yükseliyor 

Pakistanlı un değirmencileri, yeni ihracat 
politikası istiyor

Pakistan’daki fazla buğday 
stoklarında kalite kaybı yaşan-
maya başlamasının ardından, 
Pakistan Un Değirmencileri Der-
neği (PFMA) Başkanı Riazullah 
Khan, hükümetin acilen bir yıllık 
ihracat politikası oluşturmasını 
istedi. The Express Tribune’da yer alan habere göre, 
Khan, dernek temsilcilerinden, Pencap hükümetine, 
un değirmenleri için yeni bir politika belirlenmesi ko-

nusunda çağrı yapmalarını is-
tedi. Khan, “Hükümet, farklı 
silolarda depolanan binlerce 
ton fazla buğdayın israf edil-
mesi yerine ihracat politika-
sını iyileştirmeli” dedi. Khan 
ayrıca, fazla buğdayın acilen 

ihraç edilmesi gerektiğini, zira birkaç ay içinde yeni 
ürünlerin pazara düşeceğini ve depolarda yer olmaya-
cağını da sözlerine ekledi.

Nijerya Un Değirmenleri’nin net kârı, yıllık bazda yaklaşık yüzde 82 arttı ve şirket yeniden 
kârlılığa geçti. 

Nijerya’nın ikinci en büyük un üreticisi Flour Mills 
of Nigeria, 2015’te büyük bir kayıp yaşadıktan sonra 
yeniden kâr etmeye başladı. Şirketin net kârı yıl-
lık bazda yaklaşık yüzde 82 oranında arttı. Naija247 
News’un haberine göre, 2015’te kaydedilen 15,8 mil-
yon dolarlık (5,0 milyar Nijerya nairası) zarara kıyasla, 
yıllık kâr 2,9 milyon dolara (932.5 milyon Nijerya na-
irası) yükseldi. Ancak, Nijerya’da enflasyon ve reses-

yon nedeniyle satış maliyetleri şirketin finansmanında 
büyük bir delik açtı ve satış maliyetleri, 2015’te kay-
dedilen 249,7 milyon dolara kıyasla 383 milyon dolara 
yükseldi. 2016’nın dördüncü çeyreğinde şirket, 2015’in 
aynı dönemindeki 26 milyon dolara kıyasla 54 milyon 
dolarlık brüt kâr kaydetti. Şirketin bu yılki işletme kârı 
ise, 2015’te kaydedilen 816 bin dolara kıyasla 25,4 mil-
yon dolara yükseldi.
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Nijerya Un Değirmenleri, Salamatu Hussaini Suleiman’ı şirketin yeni bağımsız yönetim ku-
rulu üyesi olarak atadı. 

Flour Mills of Nigeria Yönetim Kurulu, Salamatu 
Hussaini Suleiman’ı şirketin yeni bağımsız yönetim 
kurulu üyesi olarak atadığını açıkladı. Suleiman, 
1981’de Ahmadu Bello Üniversitesi’nde hukuk ala-
nında lisans eğitimi, 1987’de de London School of 
Economics and Political Science’ta Hukuk Master 
eğitimi aldı. Meslek yaşamına 1981’de Adalet Bakan-
lığı’nda danışman olarak başladı ve daha sonra Con-
tinental Merchant Bank ve NAL Merchant Bank’ta 
çalıştı. Suleiman, son 10 yılda Nijerya hükümetinin 
birçok farklı organında görev yaptı. 2008’de Kadın 

ve Sosyal Kalkınmadan So-
rumlu Bakan olarak görev-
lendirildi ve 2010’da Dı-
şişleri Bakanı oldu. Şubat 
2012’de Batı Afrika Ülkeleri 
Komisyonu’nda Siyasi İliş-
kiler, Barış ve Güvenlik Yet-
kilisi olarak görevlendirilen 
Suleiman, buradaki görevini 
ise 2016 yılının Nisan ayın-
da tamamladı.

FMN yeni yönetim kurulu üyesini atadı

Belfast’ta bulunan James Neill Flour Mills fir-
masından Nigel McLoughlin, NABIM tarafın-
dan Altın Madalya ile ödüllendirildi. 

Britanya ve İrlanda Ulusal Değirmenciler Derneği 
(NABIM), James Neill Flour Mills’de görev alan un 
değirmencisi Nigel McLoughlin’i, 5 kıtadan ve 30 ül-
keden 600 öğrencinin katıldığı uzmanlık sınavında bi-
rinci olduğu ve un değirmeninde teknik iyileştirmelere 
odaklanan bir projeyi başarıyla tamamladığı için ödüle 
layık gördü. NABIM başkanı Duncan Monroe, “Bu, 10 

yıldır verilen ilk altın madalya” dedi. “Nigel ve nere-
deyse 100 yıl önce madalyanın ilk verilmeye başladığı 
zamandan beri madalya kazanan selefleri, dünyada 
teknik anlamda en gelişmiş un değirmenciliği sektö-
rünün sürdürülmesini sağlıyor. Bu sektör bugün mu-
azzam çeşitlilikteki gıda maddelerinde kullanılan unu 
üretmek için zanaat ile teknolojiyi birleştiriyor.”

Foss’un son mali raporuna göre, şirketin cirosu yaklaşık 300 milyon dolara yükseldi ve şirket 
tüm pazarlarda ve iş segmentlerinde yüzde 4-5 oranında büyüme kaydetti. 

FOSS yüzde 5 büyüdü 

Gıda sektörünün önde gelen analitik çözüm üreti-
cilerinden Foss’un son mali raporuna göre, şirketin 
cirosu yaklaşık 300 milyon dolara (2,1 milyar Dani-
marka kronu) yükseldi ve tüm pazarlarda ve iş seg-
mentlerindeki yaklaşık yüzde 4-5 civarında büyüme 
kaydetti. Raporda belirtilen bu sevindirici sonuçların, 
pazar paylarındaki artıştan ve büyüyen pazardan kay-

naklandığı düşünülüyor. Foss CEO’su Kim Vejlby 
Hansen, “Dünya nüfusu artıyor ve dolayısıyla daha az 
hammadde kullanılarak daha fazla gıda üretme talebi 
de arttığından pazarda artış yaşanıyor. Çözümlerimiz, 
daha etkili gıda üretimine katkı yaparken aynı zaman-
da yüksek kalite ve güvenliği sağlıyor.”

NABIM’den İrlandalı 
değirmenciye ödül 

Salamatu Hussaini 
Suleiman
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Edirne’de lisanlı depoculuk konuşuldu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu ve beraberindeki heyet, 
Edirne Ticaret Borsası’nda un ve çeltik sanayicileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Hububat 
piyasaları ve yeni hasat sezonu beklentilerinin değerlendirildiği toplantıda, lisanslı depoculuk 
faaliyetleri görüşüldü.

Toprak Mahsulleri Ofi-
si (TMO) Genel Müdürü 
İsmail KEMALOĞLU, 
Alım ve Muhafaza Dai-
resi Başkanı Hacı Baran, 
TMO-TOBB LİDAŞ 
Yönetim Kurulu Başka-
nı Yahya Toplu ve TMO 
Edirne Şube Müdürü İb-
rahim DUMAN’la birlik-
te Edirne’de un ve çeltik 
sanayicileriyle bir araya 
geldi. Kemaloğlu başkanlığında 10 Mart’ta Edirne Ti-
caret Borsası’nda gerçekleştirilen toplantıya,  Edirne 
Ticaret Borsası, Edirne Ziraat Odası, Pirinç Değir-
mencileri Derneği, İpsala Ticaret Borsası, İpsala Zi-
raat Odası, Polatlı Ticaret Borsası Başkanları, bölgede 
bulunan un ve çeltik sanayicileri ile üreticiler katıldı.

Trakya bölgesinin bitki gelişim durumu, yağış duru-
mu, hububat ve çeltik piyasaları ile beklentiler hakkın-

da bilgi sunulan toplantı-
da TMO Genel Müdürü 
Kemaloğlu, TMO’nun 
politikaları hakkında 
katılımcılara bilgi verdi. 
Toplantının en önemli 
gündem maddelerinden 
biri de lisanlı depoculuk 
faaliyetleriydi. 

Türkiye genelinde ge-
rek özel sektör gerekse 
TMO-TOBB Lidaş tara-

fından gerçekleştirilen lisanslı depoculuk faaliyetle-
ri, sektörün gelişimi ile üretici ve tüccarlar açısından 
faydaları ve mevcut depolamada sisteminde yaşanan 
sıkıntılar toplantıda ayrıntılı olarak ele alındı. Toplan-
tının ardından TMO tarafından uzun süreli kiralama 
kapsamında Trakya Bölgesi’ne yaptırılacak depo yer-
leri incelendi ve bunların uygunluğuna ilişkin değer-
lendirmeler yapıldı.

Ukrayna Devlet Gıda ve Hububat Kurumu (SFG-
CU) temsilcilerinden oluşan 4 kişilik heyet, Türki-
ye’deki hububat sektörü temsilcileriyle karşılıklı gö-

rüş alışverişinde bulunmak, Polatlı Ticaret Borsası ve 
TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Tic. 
A.Ş.’nin çalışma sistemini ve uygulamalarını yerinde 

Ukrayna Devlet Gıda ve Hububat Kurumu (SF-
GCU) heyeti, Türkiye’deki hububat sektörü 
temsilcileriyle karşılıklı görüş alışverişinde bu-
lunmak, Polatlı Ticaret Borsası ve TMO-TOBB 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Tic. A.Ş.’nin 
çalışma sistemini ve uygulamalarını yerinde gö-
rerek olası işbirliği alanlarını tespit etmek için Po-
latlı Ticaret Borsası’na bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ukrayna heyetinden Polatlı’ya işbirliği ziyareti
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görerek olası işbirliği alanlarını tespit etmek amacıyla 
TMO Genel Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Polatlı 
Ticaret Borsası’nı ziyaret ettiler.

Ukrayna’da hububat alımı, depolanması, işlenme-
si ve ihracatı gibi faaliyetleri yerine getiren Ukrayna 
Devlet Gıda ve Hububat Kurumu’nun Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Oleksandr Sen ve beraberin-
deki yetkililer, Borsa satış salonunda gerçekleştirilen 
alım satımları yerinde izleyerek bilgi aldılar. Hububat 
Teknolojileri Laboratuvarında gerçekleştirilen analiz 

işlemlerini aşama aşama yerinde inceleyen heyet, daha 
sonra, Polatlı Ticaret Borsası’nın çalışma sistemi ve 
uygulamaları ile ilgili sunuma katıldı.

Polatlı Ticaret Borsası’ndaki ziyaretin ardından 
TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Tic. 
A.Ş. Polatlı Şubesi Müdürlüğü’nü ziyaret eden Ukray-
na heyeti, Lisanslı Depoculuk Sistemi ve Uygulama-
ları hakkında da bilgi aldı ve Ukrayna’da uygulanan 
sistem hakkında bilgiler aktararak, görüş alış verişinde 
bulundular.

Un ve makarna gibi mamul madde ihracatı için 
gerekli olan kaliteli buğday ihtiyacının önemli 
bir bölümünü Rusya’dan ithal eden Türkiye, 
Rusya’yı vergisiz buğday ithalatı listesinden 
çıkardı. Kararın, Rusya’nın Türk tarım ürün-
lerine yönelik yasağı tamamen kaldırmaması 
nedeniyle alındığı belirtiliyor.

Türkiye, Rus buğdayını 
vergisiz ithalat 
listesinden çıkardı

Dünya un ve makarna ihracatında ilk sıralarda yer 
alan Türkiye, mamul madde ihracatı için gerekli olan 
kaliteli buğdayın çok önemli bir bölümünü Rusya’dan 
vergisiz olarak ithal ediyor. Ancak Rusya’nın Türk ta-
rım ürünlerine yönelik yasağını tamamen kaldırma-
ması nedeniyle, Rusya, vergisiz buğday ithal edilebile-
cek ülkeler listesinden çıkarıldı. 

Konuyla ilgili RIA Novosti ajansına konuşan İstan-
bul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, Rusya’nın 
Türkiye’den Rusya’ya ihraç edilen bazı tarım ürünleri-
ne yasak getirmesiyle birçok Türk ihracatçının çok zor 
duruma düştüğünü ve zarar gördüğünü belirtti. “Yani 
Türkiye Rus ürünlerini alıyor ama Rusya bizim ürünle-
rimizi almıyor.” diyen Mete, şunları aktardı: “Bu duru-
mun daha dengeli olması için Ekonomi Bakanlığımız, 
talebimiz üzerine 15 Mart’tan itibaren Rus buğdayı ile 
ilgili yeni kural getirdi. Henüz resmi bir açıklama ol-
madı ama ben sektör başkanı olarak bunu biliyorum.”

“HER İKİ TARAF DA KAZANMALI”
ABD ve AB ülkelerinin Rusya’ya getirdiği yaptı-

rımlara Türkiye’nin katılmadığını hatırlatan Mete, 
“Ticaret karşılıklı olmalı. Rusya’ya 800 milyon dolar-
lık sebze ve meyve ihraç ediyoruz ve 2 milyar dolarlık 
buğday, arpa ve diğer ürünler alıyoruz. Her iki taraf 
kazanmalı. Rusya’yla ticaret yapmayı çok istiyoruz 
ama şartlar eşit olmalı. Bu sağlanmadığı sürece ba-
kanlığımıza gönderdiğimiz talebi desteklemeye devam 
edeceğiz.” dedi.

“TİCARET DEVAM ETMELİ”
15 Mart öncesinde yüklenen ve yola çıkan gemilerin 

Türkiye’de kabul edileceğini ama bu tarihten sonraki 
teslimlerin, Rusya kısıtlamaları kaldırmadığı sürece ka-
bul edilmeyeceğini dile getiren Mete, Rusya’yla ilişki-
lerin canlandırılmasını istediklerini kaydederek, “İşa-
damları, girişimciler, siyasi çatışmalarda ne taraf, ne de 
araç olamaz. Ticaret devam etmeli” şeklinde konuştu.
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Un değirmenciliği endüstrisi, Endüstri 4.0 teknolojisiyle tamamen uyumlu 
hale gelebilecek mi? Endüstri 4.0 teknolojisiyle, kısa süre içinde proseslerde 
anlık kontroller yapılabilecek, nihai ürünün kalitesi önceden tespit edilebi-
lecek, cihazlar kendi kendilerine kalibre olabilecek ve tüm bunlar minimum 
düzeyde teknik ve idari personelin müdahalesiyle mümkün olabilecek mi? 

İçinde bulunduğumuz çağı dördüncü sanayi dev-
rimi olarak tanımlamak mümkündür. Dördüncü 
Sanayi Devrimini en uygun şekilde temsil eden 
kavram ise “Endüstri 4.0”. Endüstri 4.0 kavramı, 
şirketleri ve ülkeleri birbiriyle açık bir internet 
ağı üzerinden birbirine bağlayan, arada iletişim 
için köprü kuran bir sistemi anlatıyor. Bir anlam-
da, bu kavram, bilişim teknolojilerinin endüstri 
dünyasındaki yansıması olarak yorumlanabilir. 
Ürünlerin, makinelerin, operatörlerin ve daha 

birçok üretim araç ve elemanlarının yeni nesil 
“Akıllı Fabrikalar”da birbiriyle iletişim halinde 
faaliyet göstermesi endüstrinin yeni yaşam biçimi 
haline gelmektedir. Değirmencilik endüstrisi de 
dördüncü sanayi devriminden faydalanacaktır: 
Endüstri 4.0 ile üreticiler kendi üretim ağlarını 
koruyabilir, bir şirketin bitmiş ürün örneğini 3D 
olarak görmek mümkün olabilir, operasyonlar 
daha küresel hale gelebilir. 

Endüstri 4.0 ve 
Değirmencilik 

nisan 2017
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ENDÜSTRİ 4.0 NEDİR?
Endüstrinin dördüncü devrimi olarak 

adlandırılan ‘Endüstri 4.0’, üretim tesis-
lerindeki tüm bileşenlerin küresel ağlara 
dönüştürülmesiyle gerçekleşiyor. Akıllı 
cihazların birbirleriyle kurdukları iletişim 

sayesinde daha verimli bir çalışma ortamı 
oluşuyor. İlk olarak Almanya’da ortaya 
çıkan bu kavramla birlikte, birbiriyle ile-
tişim kuran makineler ürünün kalite kont-
rolünü yapıp üretim sürecindeki hataları 
daha hızlı tespit etmeyi sağlayabiliyorlar. 

Endüstri 4.0 ve 
Gelecek Vaat Eden 
Çözümler
“İlk olarak Almanya’da ortaya çıkan Endüstri 4.0 kavramıyla 
birlikte ABD ve Çin gibi büyük ekonomiye sahip ülkeler de, 
bulunduğu coğrafyalarda büyük üreticilerle bu alanda yatırımlar 
yapıyorlar. Onların yatırımları göz önünde bulundurulduğunda, 
Türk sanayicilerinin de var olan imkanlar ve kaynakları sonuna 
kadar kullanıp teknolojiye yapılması gereken yatırımlarla birlikte 
Endüstri 4.0 devrimini yakalama şansına sahip olduklarını 
düşünüyorum.”

Ali Rıza ERSOY 
Siemens Türkiye
İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
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Bu süreçte, akıllı fabrikalarda, büyük veri analizleri ya-
pılarak üretim daha verimli bir hale getirilebiliyor. 

SİEMENS’İN ENDÜSTRİ 4.0 ÇALIŞMALARI
Siemens Türkiye olarak verimlilik, kalite ve dijitali-

zasyonu yükseltmek için daha da profesyonelleştirilmesi 
gerektiğini düşündüğümüz endüstriyel üretim için ça-
lışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye’deki endüstri 
sektöründe verimli üretim, pazara çıkış süresinde kısal-
ma ve daha fazla esneklik sağlamak en büyük hedefle-
rimiz arasında yer alıyor. Endüstri 4.0 henüz başlangıç 
seviyesinde olmasına rağmen, vizyonun birçok unsuru 
şimdiden Siemens bünyesinde yer alıyor. 

Dijital Kurumsal Platform adını verdiğimiz tam en-
tegre PLM (Product Lifecycle Management) ve TIA 
(Totally Integrated Automation) yazılımlarımız gibi 
çok çeşitli bileşenlerimiz ile Endüstri 4.0 girişiminden 
örneklerimiz mevcut. PLM yazılımıyla ürün tasarımı 
ve üretim sekansı planlama gibi fonksiyonların aynı ve-
rilere erişmesi mümkün hale geliyor. Dijital Kurumsal 
Platform çerçevesinde, Endüstri 4.0 ile ilişkili çok çeşitli 
ürünler sunuyoruz. Almanya’nın Amberg şehrinde yer 
alan fabrikamız da aynı tesiste çok sayıda farklı ürün 
üretebilme esnekliğine oldukça güzel bir örnek. Ayrıca, 
geliştirdiğimiz PLM yazılımı NASA’nın Jet Tahrik La-
boratuvarı tarafından da tercih edilerek Mars’a gönderi-
len Curiosity aracının tasarımında kullandı. 

Siemens Türkiye olarak da Endüstri 4.0 devriminde 
Türkiye’ye rehber olması adına sponsorluğunu üstlen-
diğimiz Endüstri 4.0 Platformu ile endüstriyle ilgilenen 
profesyonel ve akademisyenleri aynı çatı altına bir araya 
getirmeyi hedefliyoruz. Endüstri 4.0’a geçiş sürecinde 
rehber niteliği taşıması için oluşturduğumuz ‘Endüstri 
4.0 Platformu’ kapsamında her üye ve paydaşın kendi 
bilgi ve deneyimlerini paylaşmasını amaçlıyoruz. Por-
talda Endüstri 4.0’ın yol haritası, üretim teknolojilerin-
deki gelişmeler, bu teknolojilerin Endüstri 4.0’a enteg-
rasyonu gibi önemli başlıklar da yer alacak ve alanında 
bir ilk olacak. 

Ayrıca katıldığımız üniversite etkinlikleri, kongreler 
ve sempozyumlarda ve diğer etkinliklerde de Endüstri 
4.0’ı gündeme getirmeye devam ediyoruz. 

TÜRKİYE, ENDÜSTRİ 4.0
DÖNÜŞÜMÜNE HAZIR MI?
İlk olarak Almanya’da ortaya çıkan Endüstri 4.0 kav-

ramıyla birlikte ABD ve Çin gibi büyük ekonomiye sa-
hip ülkeler de, bulunduğu coğrafyalarda büyük üretici-
lerle bu alanda yatırımlar yapıyorlar. Onların yatırımları 
göz önünde bulundurulduğunda, Türk sanayicilerinin 

de var olan imkanlar ve kaynakları sonuna kadar kul-
lanıp teknolojiye yapılması gereken yatırımlarla birlikte 
Endüstri 4.0 devrimini yakalama şansına sahip oldukla-
rını düşünüyorum. 

ENDÜSTRİ 4.0 VE İSTİHDAM SORUNU
Endüstri 4.0 ile ilgili en büyük kaygılardan bir tanesi 

de yaygınlaşan robotik sistemler dolayısıyla yaşanacağı 
düşünülen iş kaybı. Üçüncü Endüstri Devrimi’ni göz 
önünde bulundurduğumuzda aslında bu kaygının ger-
çekçi olmadığını görebiliyoruz. Bu devrim sırasında da 
otomotivde otomasyon oldukça arttı ancak işsizlikle il-
gili bir artış olmadı. Aksine, gelen ekonomik büyümeyle 
birlikte yeni ve inovatif iş alanlarının doğdu otomasyon-
daki robot ve makinelerin tamiri gibi yeni meslekler or-
taya çıktı ve iş imkanları oldukça arttı. Bu süreçler göz 
önünde bulunduğunda, Endüstri 4.0 için de aynı bek-
lentiler içerisinde olabiliriz. Uzun vadede BT ve mekat-

“Yaptığımız araştırmalarımız ve he-
saplarımız sonucunda, Endüstri 4.0 ile 
birlikte pazara sunulan yeni ürünlerin 
süresinde yüzde 25 ila 50 arasında 
azalma görülebilecek, mühendislik gi-
derleri yüzde 30’a kadar düşebilecek 
ayrıca yüzde 70’e kadar da enerji ta-
sarrufu sağlanabilecek.”
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ronik alanlarında nitelikli iş gücü talebinde doğacak cid-
di bir artışın yanı sıra yeni meslek alanlarının da ortaya 
çıkacağını öngörebiliriz. 

ENDÜSTRİ 4.0’IN GELECEKTEKİ ETKİSİ 
Endüstri 4.0’la birlikte gelecekte olumlu olarak refah 

artacak. 2020 yılında bugün adını bilmediğimiz 16 yeni 
mesleğin ortaya çıkacağı iddia ediliyor. Risk ise bugün 
“low skill” diye sınıflandırdığımız mavi yakalı iş gücü-
nün, 5-10 yıllık süreçte “high skill” güce (kalifiye, yük-
sek beceri sahibi iş gücü) evrimi için eğitimlere ihtiyaç 
olacak. Üniversitelerimizin de geleceğin gençlerini yeni 
mesleklere göre eğitmeleri gerekecek.

ENDÜSTRİ 4.0’IN ÜRETİM
TESİSLERİNE ETKİSİ
Endüstri 4.0 tabanlı üretim süreçleriyle kurulmuş 

akıllı fabrikalarda, otomasyon süreçleri, cihazların ve 
makinelerin üretim işlemlerini kendi içlerinde belirle-
yerek düzenlemesini sağlayacak. Üretimin herhangi bir 
aşamasında yaşanan bir sıkıntı sonrasında, otomatik 

olarak arızalar yerinde tespit edilip giderilebilecek. Sis-
temin bu anlamda tam kapasiteyle sorunsuz çalıştığını 
gözlemleyebiliyoruz. 

Ayrıca siber-fiziksel adını verdiğimiz sistemler, üreti-
min yanı sıra Ar-Ge tasarım ve pazarlama süreçlerinde 
de farklar yaratabilecek. Fabrika kurulumu öncesinde 
yapılan simülasyon çalışmasıyla bütün fizibilite çalış-
maları bu simülasyonlar üzerinden yapılabilecek.

Endüstri 4.0 ile birlikte hayal bile edilemeyecek çö-
zümler üretilebilecek, kaynak kullanımı iyileştirilecek 
ve böylece verimlilik artacak. Bu anlamda oldukça gele-
cek vaat eden çözümler üretilmesini öngörüyoruz. 

Yaptığımız araştırmalarımız ve hesaplarımız sonu-
cunda, Endüstri 4.0 ile birlikte pazara sunulan yeni 
ürünlerin süresinde yüzde 25 ila 50 arasında azalma 
görülebilecek, mühendislik giderleri yüzde 30’a kadar 
düşebilecek ayrıca yüzde 70’e kadar da enerji tasarrufu 
sağlanabilecek.
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Innovations for a better world.

The Roller Mill Diorit combines superior

grinding performance, top sanitation 

and maximum operational safety with 

outstanding Bühler quality. Optional fea-

tures and flexible configuration possi-

bilities offer grinding solutions for every 

requirement.

QuQuesstions? LLetet’s’s ttalalk k abababouououttt iit.
wwwww.w bub hlhlhlererergrgrgrooup.com/m/m/dididioororitit

Roller Mill Diorit

Best-in-class Roller 
Mill



High-performance milling technology for 
high-quality and safe products

Milling various types of grain into high-quali-

ty flour requires high-capacity roller mills 

which also meet increasing requirements 

for sanitation, throughput, efficiency and  

affordable operation.

Efficient grinding for different types of 
grain

Bühler’s four- and eight-roller mill Diorit consistently and safely 

grinds wheat, maize/corn, rye, barley, spelt and other grains. Maxi-

mum sanitation is guaranteed through the use of stainless steel and 

other food-safe materials. In addition, with a broad array of configu-

ration possibilities and optional features, grinding solutions can be indi-

vidually tailored to specific requirements.

First-class grinding performance

The sturdy, cast-iron machine frame provides an optimal base for high 

grinding performance in 24-hour continuous operation. The wide inlet 

and the variable speed of the feeding roll ensure even feeding across 

the entire length of the grinding roll, contributing to consistent pro-

duct quality. The compact, powerful roll pack makes it possible to 

achieve high accuracy and stable grinding. The wear-resistant, 

low-maintenance and noiseless belt drive ensures quiet, reliable and 

continuous operation.

Seamless monitoring for high operational 
and personal safety 

Accurate monitoring is essential for consistent and reliable roller mill 

operation. Diorit’s modern sensor technology ensures that the rolls 

are always ideally positioned and running at optimal speed. Additional 

safeguards provide the highest level of operational safety. 

Versatile use for customized solutions

Diorit is available as four- or eight-roller mill in sizes from 600 mm to 

1500 mm. Various product inlets, scrapers and rolls are available. 

Whatever the requirement for performance and throughput, Bühler 

has the solution.

Customized service for efficient operation

To maintain a high level of process and system reliability, Bühler of-

fers comprehensive services and tailor-made service packages for 

every need. Expert advising ensures optimal performance.

The author of this article is: 

Nicholas Trounce

Product Management Grain Milling at Bühler AG, Uzwil, Switzerland;

E-mail: nicholas.trounce@buhlergroup.com

Innovations for a better world.
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Dördüncü sanayi devrimi; şirketleri ve 
ülkeleri, dünya çapında tedarik zincirleri 
ve sensör ağları aracılığıyla daha sıkı bir 
şekilde bağlarken, gün geçtikçe küresel-
leşmeyi de teşvik ediyor. Ürünlerin bazı 
ulusal sınırlar boyunca ticareti zor olsa da, 
Endüstri 4.0, şirketlerin kendi imalat ağ-
larını korumasına izin verirken, şirketlerin 
yazılımları da dâhil olmak üzere yalnızca 
fikir ürünlerini devretmelerini sağlayarak 
bu engellerin üstesinden gelebilir. Örne-
ğin; 3D baskıda yaşanan gelişmeler, her-
hangi bir şirketin bitmiş parçaları gönder-

mek zorunda kalmadan parçaların, yedek 
parçaların, endüstriyel ekipmanların her 
yere nakledilmesini, alınıp satılmasını 
sağlayacak. Operasyonlar, aynı anda daha 
küresel ve daha yerel hale gelecektir.

ŞİRKETİNİZİN ENDÜSTRİ
4.0 HARİTASI
Endüstri 4.0 sayesinde ilerlemek için di-

jital yetenekler, kritik öneme sahiptir. Diji-
tal yetenekleri geliştirmek zaman ve karar-
lılık gerektirir. Bu yüzden adım adım bir 
yaklaşım uygulanması gereklidir. Bu yazı-

Burak Kesayak
Endüstri 4.0 Platformu

Endüstri 4.0
strateji rehberi 
“Dijital yetenekler, Endüstri 4.0 ile ilerlemek için kritik öneme 
sahiptir. Dijital yetenekleri geliştirmek zaman ve kararlılık 
gerektirir. Bu yüzden adım adım bir yaklaşım önemlidir. Bu 
yazımızda derlediğimiz altı adım ile Endüstri 4.0’da gerçekçi 
bir yaklaşım ile yol haritanızı oluşturabilirsiniz.”
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mızda derlediğimiz altı adımla, Endüstri 4.0’a gerçekçi 
bir yaklaşım sağlayarak yol haritanızı oluşturabilirsiniz.

Endüstri 4.0 strateji ön haritanızı oluşturun: En-
düstri 4.0’da nerede olmanız gerektiğine düşünerek 
kendi dijital bilginizi değerlendirin. Eksikliği kapatmak 
için net hedefler belirleyin. İşletmeniz için en çok değeri 
sağlayacak tedbirleri sınıflandırın ve bunların genel stra-
tejinizle uyumlu olup olmadığından emin olun. Daha 
sonra bu ön stratejinin farkındalığını oluşturun. Şirket 
yapısında, tüm birimdeki çalışanlara bu ön haritadaki 
görevlerini açık bir şekilde anlatın.

Deneme projeniz ile başlayın: Konseptin kanıtını 
oluşturmak ve işletme değerini göstermek için bunla-
rı kullanın. Her proje başarılı olamaz ancak şirketiniz 
için geçerli olan yaklaşımı öğrenmenize yardımcı olur. 
İlk denemeler için nispeten dar bir başlangıç kapsamı 
tanımlayın. Ancak malzemelerden müşteriye sunumuna 
(satış sonrası servisler de dahil) kadar, Endüstri 4.0’ın 
uçtan-uca konseptini dâhil edin. Henüz mevcut olma-
yan standartları veya altyapıyı telafi etmek için pragma-
tik olarak tasarım yapın. Şirketinizin sınırları dışındaki 
dijital liderlerle birlikte çalışın. Dijital yeniliğinizi hız-
landırmak için yeni başlayanlar, üniversitelerle veya en-
düstri kuruluşlarıyla birlikte çalışın.

İhtiyacınız olan yetenekleri tanımlayın: Deneme 
projenizde öğrenilen dersleri temel alarak, hedeflerini-
ze ulaşmak için ihtiyaç duyduğunuz yetenekleri ayrın-
tılı bir şekilde çizin ve bu yetenekleri oluşturmak (veya 
edinmek) için bir plan hazırlayın. İş süreçlerinizi ileriye 
götürebilecek, iyi tasarlanmış kullanıcı arayüzlerine sa-
hip çevik ve oldukça işlevsel BT altyapısı gibi teknolojik 
açıdan etkinleştirici unsurları projenize dâhil edin.

Veri analizinde usta olun: Endüstri 4.0 ile elde edilen 

başarı, veri olanaklarının kilidini açmak ve yaratıcı, et-
kili yöntemlerle analitiği kullanmaya bağlıdır. Tüm şir-
ketin stratejik önceliklerine bağlı, kurum içi personel ve 
dış kaynaklı uzmanlık konularında çalışan çapraz işlev-
sel analitik yetenekler kurun. İşletmenin farklı bölüm-
lerinden gelen verileri birleştirmenin yollarını geliştirin 
(Örneğin, kalite, lojistik ve mühendislik işlevlerinizdeki 
veriler). Bu yöntemleri, özellikle şirketinizi farklılaştıra-
cak veya müşterilerinizin ilgisini çekebilmek için müm-
kün olan en çok sayıda alanda uygulayın. Verileri akıllı 
sistem tasarımı vasıtasıyla elde etmeyi öğrenin, ürünleri 
müşterilere uyarlamak için gerçek zamanlı analitiği kul-
lanın ve süreçlerinizi sürekli geliştirin.

Dijital bir işletmeye dönüştürün: Endüstri 4.0’ı yaka-
lamak, şirketinizin uygulamaları ve buna bağlı tutumlar 
konusunda büyük olasılıkla önemli değişiklikler gerekti-
recektir. Dijital bir kültürü teşvik edin. Tüm çalışanları-
nız, denemeye istekli olmalı, yeni çalışma yolları öğren-
meli ve buna göre günlük süreçleri uyarlamalı. Endüstri 
4.0 uygulamasını uyguladığınızda bu değişikliğin sona 
ermediğini unutmayın. Şirketinizin, rekabet ortamında 
ayakta kalabilmesi için Endüstri 4.0’ın tüm evrelerine 
ayak uydurması gerektiğini unutmamak gerekiyor.

Bir ekosistem perspektifi benimseyin: Müşterileri-
niz için eksiksiz ürün ve hizmet çözümleri geliştirin. 
Şirket bünyesinde bunu gerçekleştiremiyorsanız, or-
taklıklar kurarak ilerleyebilirsiniz. Kendi şirketinizin 
sınırlarını öğrenin ve teknik standartlarla köprü kur-
manın yollarını arayın, böylece tam olarak kontrol ede-
mediğiniz platformların bir parçasından kazanç elde 
edebilirsiniz. Performanstaki en büyük gelişmeler, tü-
ketici davranışını aktif olarak anladığınızda ve iş ortak-
ları, tedarikçiler ve müşteriler gibi karmaşık bir ekosis-
temde şirketiniz için ayırıcı bir rol organize ettiğinizde 
ortaya çıkar.
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Endüstri 4.0, bilişim teknolojilerinin 
endüstriye uyarlanmasıdır. Burada temel 
amaç, internet ve akıllı donanımlar kul-
lanılarak makineler ve prosesler arasında 
veri alışverişi sağlamaktır.

Ergonomik ve akıllı fabrikaların kurul-
masını sağlayıp insana dayalı iş gücünü 

azaltmak, enerji tasarrufu sağlamak, kayıp 
ve fireleri optimize ederek optimum şart-
larda maksimum verim ve kapasite elde et-
mek, tüm proseslerde ileri teknoloji ürünü 
dijital ölçüm cihazları kullanarak kalite 
kriterleri bağlamında yüksek güvenirlikli 
ürünler üretmek ve çetin rekabet ortamın-
da kâr marjlarının düşük olduğu imalat 

Un Fabrikalarında 
Endüstri 4.0 Kullanımı
“Ergonomik ve akıllı fabrikaların kurulmasını sağlayıp insana 
dayalı iş gücünü azaltmak, enerji tasarrufu sağlamak, kayıp ve 
fireleri optimize ederek optimum şartlarda maksimum verim ve 
kapasite elde etmek, yüksek güvenirlikli ürünler üretmek, daha 
kazançlı ve sürdürülebilir çalışma ortamı sağlamak Endüstri 
4,0 sistemine geçişin başlıca hedefleri arasındadır.”

Muhammed Semih GÜLTAY
Bülent Ecevit Üniversitesi
Elektrik, Elektronik Mühendisliği Öğrencisi
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sanayinde daha kazançlı ve sürdürülebilir çalışma orta-
mı sağlamak Endüstri 4,0 sistemine geçişin başlıca he-
defleri arasındadır.

Tüm un fabrikalarında Endüstri 4.0’ı tam olarak uy-
gulamak günümüzde mümkün olmayabilir. Zira Tür-
kiye’deki fabrikalarda toz yalıtımı istenilen düzeylerde 
değildir ve bu nedenle Endüstri 4.0 teknolojisinin bu 
tozlu ortamlarda çok sağlıklı çalışacağını sanmıyorum.

Geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinde un fabrikaların-
da sensörler, aktuatörler ve klapeler kullanılarak “Siber 
Fiziksel Sistemler” kısmi otomasyon olarak uygulanma-
ya başlandı. Akabinde hızlı bir şekilde, yarı otomasyon 
sistemler devreye girdi. Son yıllarda kurulan un fabri-
kalarında ise tam otomasyon sistemleri kullanılmaya 
başlandı. Ancak unutulmamalıdır ki, tam otomasyon 
“Endüstri 4.0” demek değildir.

UN FABRİKALARINDA ENDÜSTRİ
4,0’IN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
Her bakımdan mükemmel bir Endüstri 4.0 teknolo-

jisinden söz edebilmemiz için insana dayalı iş gücünün 
belli oranlarda azalması gerekir. Enerji tüketiminde ta-
sarruf sağlanırken, optimum şartlara göre üretimin art-
ması gerekmektedir. Oysa günümüzde tam otomasyon 
sisteme sahip un fabrikalarında dahi öyle ciddi tasarruf-
lar ve maksimum üretimler söz konusu olamamıştır. 

Halen Türkiye genelinde bir ton buğdayın işlenip 
ürün haine dönüştürülmesinde 80 ile 110 kilowatt saat 
elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Bu rakamlar tam oto-
masyon sisteme sahip un fabrikalarında da neredeyse 
aynıdır. Bir de ülke genelinde henüz disipline edileme-
miş elektrik dağıtım şebekelerinden kaynaklanan voltaj 
düşüklükleri ile elektrik kesintileri söz konusudur. Bu 
olumsuz durum, Endüstri 4.0 sisteminin sağlıklı çalış-
ması bağlamında, tozlu ortam sorunundan sonra önü-
müzdeki ikinci büyük olumsuzluktur.

Açıklamaya çalıştığım bu olumsuzluklara rağmen 
un fabrikaları, asla Endüstri 4.0 teknolojisinden vaz-
geçmemelidir. Konunun tarafları ile olumsuzlukların 
giderilmesi için çalışmalar yapılarak pürüzler gideril-
melidir. Endüstri 4.0 teknolojisi, kısa bir süre içerisinde 
un sektöründe yerini alacak ve uygulanacaktır. Özellikle 
üretim aşamasında tüm proseslerde anlık kontrol, nihai 
üründe kalite kriterleri ve sürdürülebilirlik bağlamın-
da oldukça önemlidir. Kendi kendini kalibre edebilen, 
anlık ölçüm yapan cihazların, Endüstri 4.0 kapsamında 
teknik ve idari personelden bağımsız ölçümler yaparak 
erken uyarı vermesi, un fabrikalarının geleceği için ol-
dukça önem arz etmektedir.

Her ne kadar Endüstri 4.0 teknolojisinin istihdamı 
azaltacağı düşünülse de şahsen bu görüş katılmıyorum. 
Endüstri 4.0 teknolojisi istihdamda vasıflı eleman zo-
runluluğu getirmektedir. Bu teknolojinin bilgi ve biri-
kim sahibi elektronik ve otomasyon mühendisleri tara-
fından uygulanacağı düşünülürse, nitelikli istihdamın 
önem kazanacağı aşikardır.

Endüstri 4.0, kurulum aşamasında yüksek maliyet ge-
tirse de kuruluş amacına uygun şekilde çalıştığı sürece, 
yapılan yatırımın tutarını amorti edeceği gibi işletmeyi 
kâra geçirecektir.

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim; ortada Endüstri 4.0 
gibi ileriye yönelik bir sistem varsa bu sistemi görmez-
likten gelemeyiz. Bize düşen görev, işletmelerimizin ve 
enerji dağıtım sistemlerimizin alt yapısını optimize ede-
rek Endüstri 4.0’ı kullanılabilir hale getirmek ve siste-
min sunduğu kolaylıklardan ve avantajlardan faydalan-
mak olmalıdır.

“Ortada Endüstri 4.0 gibi ileriye yönelik 
bir sistem varsa bu sistemi görmezlikten 
gelemeyiz. Bize düşen, işletmelerimi-
zin ve enerji dağıtım sistemlerimizin alt 
yapısını optimize ederek Endüstri 4.0’ı 
kullanılabilir hale getirmek, sistemin 
sunduğu kolaylıklardan ve avantajlar-
dan faydalanmak olmalıdır.”
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Sanayi 4.0 evresinde, hızla değişen ve 
kişiselleşen insan ihtiyaçlarını en hızlı ve 
verimli şekilde karşılayabilecek üretim 
bantlarını kurmak, sanayinin en önem-
li gündem maddesi haline geldi. Bu yeni 
üretim anlayışı içinde robotların rolü de 
giderek artıyor. Sanayinin dijitalleşmesi 
olarak özetlenen bu süreçte, Türkiye’nin 

de üretimde gücünü pekiştirmesi için ile-
ri robot teknolojisi ile donatılmış dijital 
fabrikalara geçişi önem kazanıyor. Türki-
ye’de geleceğin dijital fabrikalarını bugün-
den kurmak mümkün. Sanayi 4.0 süreci-
ne e-F@ctory olarak adlandırılan dijital 
fabrika konsepti ile yanıt veren Mitsubishi 
Electric, fabrikaları yeni endüstri evresin-

Geleceğin Dijital 
Fabrikaları ve e-F@ctory
“Sanayi 4.0” ya da “Dördüncü Sanayi Devrimi” olarak adlandırılan 
yeni endüstri evresinin ortaya çıkışının altında, insan ihtiyaçlarının, 
içinde siber sistemlerin de yer aldığı otomasyon sistemleri ile 
karşılanmak istenmesi yatıyor. Sanayinin dijitalleşmesi olarak 
özetlenen bu süreçte, robotlar da sağladıkları hız ve kolaylıklar 
sayesinde her geçen gün daha çok rol alıyor.”

Tolga BİZEL
Mitsubishi Electric Türkiye
Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü 
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deki tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde kurmaya ve ku-
rulumdan önce de sanal fabrika oluşturarak üretimi test 
etmeye imkan tanıyor.

“Sanayi 4.0” ya da “Dördüncü Sanayi Devrimi” olarak 
adlandırılan yeni endüstri evresinin ortaya çıkışının al-
tında, insan ihtiyaçlarının, içinde siber sistemlerin de yer 
aldığı otomasyon sistemleri ile karşılanmak istenmesi 
yatıyor. Sanayinin dijitalleşmesi olarak özetlenen bu sü-
reçte, robotlar da sağladıkları hız ve kolaylıklar sayesin-
de her geçen gün daha çok rol alıyor. Elektrik, elektronik 
ve otomasyon alanında bir dünya devi olan Mitsubishi 
Electric, bu yeni endüstri evresine e-F@ctory olarak ad-
landırılan dijital fabrika konsepti ile yanıt verirken, sü-
recin önemli bir parçası olan ileri robot teknolojileri ile 
de dikkat çekiyor. 

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN ÜRETEBİLEN
ÜLKELER KAZANÇLI ÇIKACAK
Önümüzdeki yaklaşık 40 yıllık süreçte dünya ekono-

misindeki ilk 15 ülke arasında büyük bir rekabet oluş-
ması bekleniyor. Bu süreçte aralarında Japonya’nın da 
bulunmasını öngördüğümüz ilk 5 ülkeyi belirleyecek 
unsurun, kişiselleştirilmiş ürünler üretilme konusunda-
ki gelişmişlik düzeyi olacağı tahmin ediliyor. Bu ürünler 
için de siber fizik sistemlerle desteklenmiş ve tamamıyla 
otomatik bir yapı kazanmış üretim sistemlerinin gelişti-
rilmesi gerekiyor. 

Dünyada yepyeni bir endüstri evrimi süreci başladı. 
Günümüzde hızla değişen ve kişiselleşen insan ihtiyaç-
larını en hızlı ve verimli şekilde karşılayabilecek üretim 
bantlarını oluşturmak sanayinin en önemli gündem 
maddesi haline geldi. Sizin, üretim hattınızın yatırımı-
nı, en ergonomik şekilde otonom, kendi kendini şekil-
lendiren makinelerden ve robotlardan oluşan bir sistem 
kapsamında yeni ihtiyaçlara uydurabilme kabiliyetiniz, 
aslında endüstrinin yeni evresini tanımlıyor. Bu yeni ev-
reye uyum sağlayabilecek, kendi kendini değiştirebilen 
üretim hatları ortaya koyabilen ülkelerin, hızla değişen 
kişiselleştirilmiş ihtiyaçları karşılayabilecek bir üretim 
sektörüne sahip olacakları öngörülüyor.

SANAL FABRİKA İLE ÜRETİMDEN ÖNCE
VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ
Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@

ctory konsepti ile geleceğin dijital fabrikalarını bugün-
den kurmak mümkün. Bugünün artan rekabet ortamın-
da kişiselleştirilmiş ürünlere olan talebi karşılayabilmek 
için üretimlerinizi optimize etmeniz gerekiyor. Mitsu-
bishi Electric’in e-F@ctory konseptiyle, bir fabrikayı 
yeni endüstri evresindeki tüm ihtiyaçları karşılayacak 
şekilde kurmak ve kurulumdan önce de sanal bir fabrika 

oluşturmak mümkün. Bu sayede önce sanal fabrikanı-
zı çalıştırarak ihtiyaçlarınızı ve verimliliğinizi görebilir, 
yatırımlarınızı buna göre şekillendirebilirsiniz. Yöne-
timden üretim katına kadar tüm fabrika katmanlarını 
optimize etmek için ileri teknolojileri kullanan ve üre-
timde çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayan Mitsubishi 
Electric e-F@ctory konsepti, küresel rekabette bir adım 
önde olmayı sağlıyor.

Dijital fabrika anlamına gelen e-F@ctory konseptinin 
hızlı bağlantısı ve kısa yenileme süresi, verimli üretim-
de vites artırmayı sağlıyor. Online olarak izlenebilen 
sistem, üretimin, istenilen her an ve her yerde kontrol 
edilebilmesini sağlıyor. Üretim aşamasında ihtiyaç du-
yulan pek çok bilgiye ulaşmayı mümkün kılan bu sistem 
sayesinde, örneğin hatalı bir ürün söz konusuysa geriye 
dönüp üretim hattında bir sorun olup olmadığına bakı-
labiliyor. Ardından bu sorunun kendi kendine gideril-
mesi için bir karar aşaması oluşturulabiliyor.

“Gelecekteki yeni nesil robot sistem-
lerinin çok robotlu, paralel yapılı, çok 
parmaklı eller ve yürüyen makineler içe-
ren mekanizmalar olacağı öngörülüyor. 
Hatta yarı insansı robotların veya insan 
uzuvlarının robotlaşmış formlarının bile 
üretilmesi mümkün görülüyor.”
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İNSAN ELİNE YAKIN HASSASİYETTE
HIZLI ROBOTLAR…
Üretim sürecinde büyük önem taşıyan robotlar, sağla-

dıkları hız ve kolaylıklarla her geçen gün sanayide daha 
çok rol alıyor. Robotlarla daha esnek bir üretim sağlama-
yı, maliyetleri düşürmeyi ve çalışan konforunu artırma-
yı hedefliyoruz. Robotlar, günümüzde çok olağan bir iş 
gücü haline geldi. Bu noktada ileri robot teknolojisi ile 
öne çıkan Mitsubishi Electric; gıda, ilaç, ambalaj, oto-
motiv, beyaz eşya gibi pek çok sektörde insan kolu veya 
eline yakın hassasiyette çalışan hızlı robotlar üretiyor. 
Robotlarının tüm parçalarını da kendisi üreten Mitsu-
bishi Electric, üretimden gelen bilgi birikimi ve tecrübe-
sini robotlarıyla müşterilerine aktarıyor.

Mitsubishi Electric robotları arabalarda kapı kolu 
montajı, ses sistemi tuşlarının test edilmesi gibi mon-
taj ve kalite kontrol alanlarında sıklıkla tercih ediliyor. 
Ayrıca ıslak mendillerin paketlenmesi, ilaçların kutu-
lanması, ayakkabıların boyanması ve yapıştırılması, küp 
şekerlerin kutulanması gibi hızlı üretim, dozajlama ve 
paketlemenin olduğu gıda, ambalaj, paketleme gibi sek-
törlerde Mitsubishi Electric’in pek çok robotlu çözümü 
bulunuyor.

FABRİKALARDA YARI İNSANSI ROBOTLAR
ÇALIŞABİLİR
Gelecekteki yeni nesil robot sistemlerinin çok robotlu, 

paralel yapılı, çok parmaklı eller ve yürüyen makineler 
içeren mekanizmalar olacağı öngörülüyor. Hatta yarı 
insansı robotların veya insan uzuvlarının robotlaşmış 
formlarının bile üretilmesi mümkün görülüyor. Bugün 
nasıl ki en popüler teknoloji trendi mobilite ise yıllar 
sonra aynı durumun robotlar için geçerli olacağı tahmin 
ediliyor. Yapay zekâ, akıllı şehirler ya da mobil cihazla-
rın geleceği ne olursa olsun, robotların tüm bunlar için 
tamamlayıcı bir unsur olarak varlık göstereceği beklen-
tisi hız kazanıyor.

REKABET İÇİN MALİYETLERİN
DÜŞMESİ ŞART
Türkiye, üretim kabiliyeti olan bir ülke. Üretim ka-

biliyetinin sürdürülebilir olması için rekabet edebilmek, 
rekabet için de üretim kalitesinin artması ve maliyetle-
rin düşmesi gerekiyor. Robotlu sistemler tüm bunları 
bir arada sunabilecek en ideal çözüm olarak karşımıza 
çıkıyor. 

Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri’nin 
dijital fabrika teknolojisi e-F@ctory ile robotlar üre-
tim hattındaki diğer ürünlerle haberleşebiliyor. Çünkü 
e-F@ctory konseptinde fabrika otomasyonunda yer alan 
tüm ürünler birbirleriyle entegre ve açık bir mimari ile 
çalışıyor. Böylece üretim hatlarını kişisel bazı ihtiyaçlara 
göre optimize ederek pazardaki rekabet koşullarına ayak 
uydurmak hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor.
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WIN EURASIA Automation 2017, 16-19 Mart 2017 
tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’n-
de ziyaretçilerini ağırladı. Otomasyon Eurasia, Hyd-
raulic&Pneumatic Eurasia, Electrotech Eurasia ve 
CeMAT Eurasia fuarlarını toplam 9 salonda bir ara-
ya getiren WIN EURASIA Automation’da endüstri 
dünyasındaki yenilikler sergilendi. Fuar kapsamında, 
Endüstri 4.0’ın çözüm ortağı Siemens, Endüstriyel 
Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) Başkanı 
ile Mitsubishi, Arçelik, Kuka, Festo gibi sektörün önde 
gelen firmalarından üst düzey yetkililerin katılımıyla 
bu yıl ilk kez “Endüstri 4.0” konulu panel düzenledi. 
“Dünyada Endüstri 4.0’a Bakış” ve “Türkiye’de En-
düstri 4.0’a Bakış” olmak üzere iki oturumda gerçek-
leştirilen panelde, yapay zeka konsepti, Endüstri 4.0’ın 
Türkiye’de kullanımı ve Endüstri 4.0 konseptine uy-
gun fabrikalar üzerine bilgi verildi. 

ROBOT 4.0’IN YAPAY ZEKA KONSEPTİ
ÜRETİMDE ÇOK ÖNEMLİ
Endüstri 4.0 ile ilgili bilgilerini aktaran Boğaziçi 

Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi bölümü öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Uğur, “2000’li yıllara doğru, 
robotların insanlarla etkileşimini sağlamak için tek-
nolojiler üretilmeye başlandı. Bu sayede robot tekno-
lojilerinde hata payı insandan daha düşük seviyelere 
geriledi. Burada altı çizilmesi gereken Endüstri 4.0’da, 
Robot 4.0 uygulamasının yapay zeka konsepti ile ro-
botlar esnek ürün üretiyorlar” diye konuştu.

ALİ RIZA ERSOY: “ENDÜSTRİ 4.0
KAVRAMI TÜRKİYE’DE YERLEŞTİ”
Türkiye’de son 4 yıldır Endüstri 4.0 kavramının ta-

nınmaya başladığını vurgulayan Siemens Genel Mü-
dür Yardımcısı ve İcra Kurulu üyesi Ali Rıza Ersoy, 
2015 yılının sonlarına doğru dünyadaki hareketlenme-
ye paralel bir şekilde Türkiye’de de kavramın yerleşti-
ğini belirtti. TÜSİAD ile birlikte Endüstri 4,0 başlığı 
altında Türkiye’nin teknoloji haritasını çıkarma iddi-
aları olduğuna değinen Ersoy, “Çalışma sonuçlanınca 
Türkiye’de yüzde 80-90 oranla kimlerin Endüstri 4.0 
ile ne katkı sağlayabileceğini öğreneceğiz. 5-8 yıllık bir 
süreç belirledik, bunları tamamladıktan sonra kamuya 
aktaracağız” diye konuştu. 

ARÇELİK, İLK ENDÜSTRİ 4.0
KONSEPTLİ FABRİKASINI KURUYOR
Endüstri 4.0 çalışmalarına üretim sistemlerinde 

mevcut durumun analizini yaparak başladıklarını 
vurgulayan Arçelik Merkez Üretim Mühendisliği Yö-
neticisi, Koç Holding Dijital Dönüşüm Kurulu Üyesi 
Gökhan Engin, hız ve müşteri odaklı üretim sistemle-
riyle evrimleşmek ve Endüstri 4.0’ın hayatımıza kat-
tığı yeni üretim teknolojileriyle süreçlerini mükem-
melleştirmeyi hedeflediklerini anlattı. Arçelik için 
kritik olan yeni üretim teknolojilerini belirlediklerine 
değinen Engin, “Yeni üretim teknolojilerinin Arçelik 
çalışanları tarafından hızla benimsenmesi, öğrenilme-
si ve hatta geliştirilmesi için “Eğitim ve Deneyimle-
me Merkezi” kurduk. Bu merkeze “Atölye 4.0” adını 
verdik” dedi. Arçelik’in Romanya’da kuracağı yeni 
çamaşır makinesi fabrikası, Arçelik’in Endüstri 4.0 
konseptinde gerçekleştireceği ilk yatırım olacak. Ar-
çelik öğrendiği her şeyi diğer 18 fabrikasında da hızla 
yaygınlaştıracak.

Avrasya’nın en önemli üretim teknolojileri fu-
arı WIN EURASIA Automation, 16-19 Mart 
2017 tarihleri arasında endüstri dünyasında-
ki yeniliklere ev sahipliği yaptı. Fuarda ayrıca 
sektör liderlerinin katılımıyla ilk kez “Endüstri 
4.0 Paneli” gerçekleştirildi. 

Geleceğin kavramı 
“Endüstri 4.0”, 
Türkiye’de yerleşiyor



2017
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Okçul BARLIK Uğur Makina
CEO

“Firmamız, kuruluşunun 60. yılında, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 
belirlemiş olduğu Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firması arasında üst 
sıralarda yerini almayı başarmış olup değirmen makineleri sektöründe 
de liderliğini elinde tutmuştur. Türkiye’de sektörün en büyüğü olan 
Uğur Makina, dünyada ise Avrupa markaları ile birlikte ilk 3’teki yerini 
sağlamlaştırmıştır.”

Uğur Makina’nın değirmencilik sektöründeki başarısı:

“62 YIL, 98 ÜLKE, 600’Ü AŞKIN TESİS”
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Uğur Makina, dünya değirmencilik endüstrisinin en 
büyük teknoloji üreticilerinden. Bugüne kadar 98 ül-
kede 600’ü aşkın anahtar teslimi tesisin kurulumunu 
başarıyla gerçekleştiren firma, geçmişte olduğu gibi gü-
nümüzde de değirmencilik endüstrisine pekçok inovatif 
ürün kazandırmaya devam ediyor. Yakın zamanda Su-
dan’da tek ünitede 1000 ton/gün kapasiteli önemli bir 
projeyi, çok kısa bir sürede tamamlayarak teslim eden 
Uğur Makina, 2017 yılı içerisinde yaklaşık 25 projeyi 
daha tamamlayıp teslim etmek için çalışmalarını devam 
ettiriyor. 

Değirmencilik sektöründe 62 yılı geride bırakmaya 
hazırlanan firmanın CEO’su Okçul Barlık, Teknolo-
ji Platformu köşemizin bu ayki konuğu. Birçok büyük 
müşterilerinin, ikinci hatta üçüncü tesisleri için Uğur 
Makina’yı tercih etmeye devam etmelerinin gurur verici 
olduğunu belirten Barlık, söyleşimiz boyunca bir anlam-
da bu başarının sırlarını anlattı.

Sayın Barlık, Uğur Makina, dünya değirmencilik tek-
nolojileri endüstrisinde önde gelen şirketlerden biri. 
Bize biraz Uğur Makina’nın tarihini ve bu başarıya na-
sıl ulaştığını anlatır mısınız?

Uğur Makina’nın temelleri dedemiz merhum Mus-
tafa Barlık tarafından 1955 yılında atıldı. Önceleri un 
fabrikalarında bulunan jeneratörlerin tamiriyle ilgile-
nen Mustafa Bey, un fabrikası makinelerinin bakım ve 
onarımına da merak sarmış ve sonrasında da kendi işini 
kurmaya karar vererek Çorum Sanayi Bölgesi’nde 600 
metrekarelik bir torna atölyesinde üretime başlamış. Za-
man içerisinde un, irmik, yem, pirinç, tuz, makarna, şe-
ker rafineri projeleri, çelik konstrüksiyon bina, çelik silo 
ve anahtar teslim fabrika tesisleri yapma konusunda 62 
yıllık deneyim edinen firmamız, böylece dünya çapında 
hizmet veren bir firmaya dönüşmüştür. 

Kuruluşunun 60. yılında Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi’nin (TİM) belirlemiş olduğu Türkiye’nin İlk 1000 
İhracatçı Firması arasında üst sıralarda yerini almayı 
başarmış olan Uğur Makina, değirmen makineleri sek-
töründe de liderliğini elinde tutmuştur. 

Bugün, satış sonrası hizmetlerimizle iş ortaklarımızın 
ihtiyaçlarını eksiksiz olarak yerine getirmek için çalış-
malarımızı devam ettiriyoruz. Bize bu başarıyı sağlayan 
şeyin, müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek 
onlara sunduğumuz doğru çözümler olduğunu düşü-
nüyorum. Böylece bir sonraki yatırımlarında da birlikte 
olma gururunu yaşadık ve yaşıyoruz.

Müşterilerinize anahtar teslim çözümler sunduğunu-
zu biliyoruz; fakat tamamen Uğur Makina’nın ürettiği 

teknolojiler, sunduğu çözümler nelerdir? Uğur Maki-
na, müşterilerine hangi teknolojik çözümleri sunuyor?

Bir un, irmik ya da benzer tesisin içerisinde kullanılan 
hemen hemen bütün teknolojileri kendimiz üretiyoruz. 
Yani temizleme bölümü teknolojilerinden, öğütme ve 
taşıma bölümü ekipmanlarına, paketleme teknolojilerin-
den otomasyon sistemlerine ve montaj ekipmanlarına ka-
dar birçok alanda kendi teknolojilerimizi geliştiriyoruz.

Büyük bir dikkat ve özenle üretimini gerçekleştirdiği-
miz son teknoloji makinelerimiz, anahtar teslim proje-
lerde, tesisteki tüm birimlerin entegrasyonunu sağlayan 
sistemlerle ve birbirleriyle iletişimde son derece etkin-
dirler. Bu, otomasyonu mükemmel hale getiren önemli 
bir unsurdur. 

Sizi standart bir teknoloji üreticisinden ziyade bir 
çözüm üreticisi olarak tanımlamak daha mı doğru? 
Bildiğimiz kadarıyla müşterilerinize ihtiyaçlarına özel 
projeler, çözümler ve teknik hizmetler sunuyorsunuz. 
Bu konudaki yaklaşımınızdan ve hizmetlerinizden 
bahseder misiniz?

Evet, sizin de belirttiğiniz gibi biz her zaman tek başı-
na makine imalat odaklı çalışma yapmıyoruz. Yatırımcı-
nın gözüyle projeyi değerlendiriyor, onların beklentile-
rini ve rekabet koşullarını da dikkate alarak tamamında 

“Firmamız, kuruluşundan bu yana Tür-
kiye ve dünyada anahtar teslim pro-
jelerde 600’lü rakamlara ulaşmış, 98 
farklı ülkeye ihracat yapabilme başarı-
sını göstermiştir.”
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başarılı olacak projeler üretmeye çaba gösteriyoruz. Bu 
türlü bir yaklaşımın ticari dostlar edinmek gibi manevi 
kazanımlarını görünce de bununla gurur duyuyoruz.

Ayrıca; kaliteli ya da istenen özelliklerde ürün elde et-
menin, bu ürünleri istenen zamanda ve sorunsuz bir şe-
kilde üretmenin yolunun doğru çizilmiş bir diagramdan, 
kaliteli ve son teknoloji makine, ekipman ve otomasyon 
sistemlerinden geçtiğini her fırsatta, altını çizerek dile 
getiriyoruz. Değirmencilerin ve bu sektöre yeni girecek 
olan yatırımcıların de, araştırmalarını bu minvalde şe-
killendirmeleri gerekmektedir. Bu, hem ileride yaşaya-
cakları sorunların önüne geçecek faktördür hem de yine 
vurgulama ihtiyacı duyduğumuz üzere, istikrarlı, verim-
li ve kesintisiz üretim için olmazsa olmazdır. 

Bizlere Türkiye ve dünya değirmencilik endüstrisinde-
ki yeriniz ve değirmencilik pazarındaki payınız hakkın-
da da bilgi verebilir misiniz? 62 yıllık süreçte kaç ülkeye 
ulaştınız ve kaç anahtar teslim un fabrikası kurdunuz? 

Firmamız, kuruluşunun 60. yılında, Türkiye İhracat-
çılar Meclisi’nin (TİM) belirlemiş olduğu Türkiye’nin 
İlk 1000 İhracatçı Firması arasında üst sıralarda yerini 
almayı başarmış olup değirmen makineleri sektöründe 
de liderliğini elinde tutmuştur. Türkiye’de sektörün en 
büyüğü olan Uğur Makina, dünyada ise Avrupa marka-
ları ile birlikte ilk 3’teki yerini sağlamlaştırmıştır. 

Bugün baktığımızda, Amerika kıtasından Balkan ül-
kelerine, Rusya’dan Ortadoğu’ya, Asya’dan Afrika’ya 
kadar birçok bölgeye ulaşabildiğimizi görüyoruz. Daha 
ayrıntılı aktaracak olursak; firmamız, kuruluşundan 
bu yana Türkiye ve dünyada anahtar teslim projelerde 
600’lü rakamlara ulaşmış, 98 farklı ülkeye ihracat yapa-
bilme başarısını göstermiştir. Hedefimiz bu rakamı daha 
da yukarı çekme yönündedir.

Son yıllarda hem Türkiye’de hem de yurtdışındaki 
çeşitli ülkelerde birçok anahtar teslimi tesisin kurulu-
munu başarıyla tamamladınız. Yakın zamanda hayata 
geçirdiğiniz projelerden bahseder misiniz?

Yakın zamanda Sudan’da, tek ünite, 1000 ton/gün ka-
pasiteli bir un fabrikasının kurulumunu, çok kısa sürede 
tamamlayıp teslim ederek bu alanda bir rekor kırdık. Bu 
tesis, aynı zamanda Sudan’da yapılan en büyük tek ünite 
un değirmeni olma özelliği taşımaktadır. Tanzanya’da 
750 ton/gün kapasiteli un fabrikasını ve 250 ton/gün ka-
pasiteli mısır hattını; Nijerya’da 750 ton/gün makarnalık 
un tesisini, 750 ton/gün ekmeklik un tesisini, 3x6 ton/saat 

 “Yakın zamanda Sudan’da, tek ünite, 
1000 ton/gün kapasiteli bir un fabrikasının 
kurulumunu, çok kısa sürede tamamlayıp 
teslim ederek bu alanda bir rekor kırdık. 
Tanzanya’daki 750 ton/gün kapasiteli un 
fabrikası ve 250 ton/gün kapasiteli mısır 
hattı, devreye aldığımız diğer projelerden 
bazıları 2017 yılı içerisinde devreye al-
mayı planladığımız 25’i aşkın projemizin 
çalışmaları da hızla devam ediyor.”
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komple makarna hattını, 50.000 ton buğday silosunu ve 
400 ton/saat buğday transfer hattı ile bu hatlara ait çelik 
konstrüksiyon binaların imalatını ve yerinde montajını, 
2016’nın sonu ve 2017’nin ilk aylarında başarıyla tamam-
ladık. Bu projeler, 2017 yılı içerisinde son 3 ayda devreye 
alınmış dev projelerimizden bir kaçıdır. Yine aynı şekilde 
2017 yılı içerisinde Türkiye ve dünyada devreye almayı 
planladığımız 25’i aşkın projemizin çalışmaları da hızla 
devam ediyor.

Firmanızın yurt dışındaki yapılanması hakkında da 
bilgi verebilir misiniz? Hangi ülkelerde temsilcilikleri-
niz, ortaklıklarınız veya ofisleriniz bulunuyor?

Rekabetin fazla ve zamanın değerli olduğu günü-
müzde, her sektör gibi değirmencilik için de üretimin 
devamlılığını sağlamak oldukça önemli. Bu da, olası 
sorunlarda özellikle tedarikçilerin sağlayacağı hızlı hiz-
mete ve çözüme bağlı bir konu. Bu yüzden hizmet ağı-
mızı genişletmeye özel bir önem veriyoruz. Firma olarak 
satışımızın büyük kısmını yurtdışına gerçekleştirdiğimiz 
için de yurtdışındaki yapılanmamızı her geçen gün ge-
nişletmeye devam ediyoruz. Halihazırda Kuzey Ameri-
ka, Güney Amerika, Asya, Afrika kıtalarını kapsayan 20 
ülkede, ofislerimiz, atölyelerimiz ve temsilciliklerimiz 
bulunuyor. Az önce de belirttiğim gibi bu sayıyı artır-
mak için çalışmalarımız devam ediyor. 

Biraz da eğitimden bahsedelim. Bir fabrika veya ma-
kinenin kurulumunu tamamladıktan sonra üretimde 
çalışacak personele eğitim veriyor musunuz? Bu konu-
daki çalışmalarınız, müşterilerinize sunduğunuz des-
tek hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Evet, bu da verdiğimiz hizmetler arasında. Doğru yö-
netim ve yürütme konusunda makineleri kullanan per-
sonele eğitim vermenin yanı sıra yöneticileri de eğiterek 
sistemden maksimum verimlilik almalarını sağlıyoruz. 
Bu eğitimler hem fabrikamızda, hem teslimat sırasında 
müşterinin fabrikasında, hem de satış sonrasında de-
vam ediyor. Bunların dışında, değirmen sektöründe yer 
alan veya bu sektöre yeni adım atan müşterilerimize, 
işletmelerinde çalışacak ekip için özel eğitim programı 
hizmeti de veriyoruz. Bu programlarda, müşterilerimi-
zin eğitime gönderdiği tüm ekibin masrafları firmamız 
tarafından karşılanıyor ve bu kişiler fabrikamızda özel 
bir eğitime tabi tutuluyor. Böylece hem kendi işlerimizi 
kolaylaştırmış oluyor hem de sektöre daha kalifiye ele-
manlar sağlamış oluyoruz. 

Tüm teknoloji üreticileri için son derece önemli ko-
nulardan biri de Ar-Ge. Ar-Ge Uğur Makina için ne 
ifade ediyor. Ar-Ge çalışmalarınız, buna ayırdığınız 
bütçe ve Ar-Ge çalışmalarınızda öne çıkan konu baş-
lıkları hakkında biraz bilgi verir misiniz? 

İmalat sanayi içerisindeki en önemli alt sektörlerden 
birisi de tartışmasız makine sektörüdür. Ülkemiz ihra-
catından en yüksek payı alan otomotiv, tekstil, kimya, 
demir-çelik gibi sektörler de dâhil olmak üzere, diğer 
pek çok sektörün rekabet gücü üretimde kullanılan ma-
kinelerin performansına ve verimliliğine bağlıdır. Bu 
nedenle de ülkemiz makine sektörünün geliştirilmesi ve 
güçlendirilmesi özel olarak ele alınması gereken strate-
jik bir konudur. 

Dünyada yaşanan krizler incelendiğinde, Ar-Ge’nin 
krizlerden etkilenmeyip aksine kriz zamanlarında daha 
çok getiri sağlayan bir faaliyet alanı olduğu görülmekte-
dir. Bu nedenle Ar-Ge’ye ayrılan bütçenin verimsiz bir 
yatırım olduğu, harcanan kaynağın boşa gideceği zihni-
yeti doğru değildir. Ar-Ge çalışmalarına ayrılan bütçe-
nin, kısa vadede olmasa bile orta ve uzun vadede çok 
daha fazlasıyla geri döndüğü artık bilinen bir gerçektir. 

Biz de firma olarak 2016 yılında satış rakamımızın yüzde 
5’ini Ar-ge çalışmalarına ayırdık. Ayrıca Ar-Ge ekibimizi, 
sahadan ve müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler 
doğrultusunda yönlendiriyor, onların talep ve beklentileri-
ni karşılayan çözümlere odaklanmalarını sağlıyoruz.

Peki 62 yıllık tarihinizde değirmencilik endüstrisine 
kazandırdığınız yenilikler, farklı ve yenilikçi çözümler 
hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

Bildiğiniz gibi un fabrikaları kesintisiz çalışan tesis-
ler ve bakım süreçleri, uzun dönemlerden oluşabiliyor. 
Önceki yıllarda, bu fabrikalarda kullanılan ve çevre 
kirliliğine sebep olan bir takım makine ve ekipmanlar 
kullanımdan kalktı, yerlerine daha çevreci ekipmanlar 
değirmencilik endüstrisinin kullanımına sunuldu.

Uğur Makina olarak Quantum Age Serisi olarak ad-
landırdığımız makinelerimiz; yeni valsimiz, yeni irmik 
sasörümüz, yeni ve dünyada tek olan 12 pasajlı eleğimiz, 
değirmencilik endüstrisine kazandırılan önemli yenilik-
ler arasında yer alıyor. Her bir makinemiz kullanıcı dos-
tu bir yapıya sahip ve kendi alanında önemli bir verimli-
lik sağlayarak müşterilerimizin beklentilerini karşılıyor. 
Yani her bir makinenin yüksek kapasite, daha sessiz ça-
lışma ve daha verimli üretim imkanı sunduğunu rahat-
lıkla söyleyebilirim. Ayrıca enerji tasarrufu konusunda da 
önemli kazanımlar sağlıyorlar. Enerji verimliliği, aslında 
iyi teknoloji kullanımının pozitif sonuçlarından biridir. 
Bizlere birden fazla tesis siparişi veren müşterilerimiz, 
daha önceki tecrübelerinden elde ettikleri enerji verimli-
liğinin, karlılıklarını nedenli artırdıklarını görmüşlerdir.

Teknolojilerimizdeki bu özellikler de kuşkusuz mar-
ka değerimizin ve kalitemizin ülke sınırlarını aşarak 
tüm dünyada biliniyor olmasına katkı sağlıyordur. Uğur 
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Makina markasını, önümüzdeki yıllarda, değerli iş or-
taklarımız ve çalışma arkadaşlarımızla daha da ileriye 
taşıyacağımız kanaatindeyim. Bu konudaki çalışmaları-
mız sürekli devam etmektedir. 

Bu tür avantajlı yeniliklerin, sektörümüzün daha ileriye 
gidebilmesinde etkin bir faktör olduğu da unutulmamalıdır.

 
Aslında genel itibariyle özetlediniz ama biraz daha 

spesifik hale getirirsek; değirmencilerin Uğur Maki-
na’nın teknolojilerini seçme nedenlerinin neler oldu-
ğunu düşünüyorsunuz? Sizi rakiplerinizden ayıran 
özellikleriniz neler? 

Müşterilerimiz bizden sorunsuz, kaliteli ve verimli 
üretim, istikrarlı kapasite kullanımı sağlayacak tesisler, 
teknolojiler talep ediyor. Biz de, müşterilerimize bunları 
sağlayacak teknolojileri, hizmetleri, daha önce de bah-
settiğimiz gibi onların geri bildirimleri aracılığıyla en iyi 
hale getirmeye çalışıyoruz. 

Müşterilerimizin beklentilerini aşarak karşılamak, 
topluma karşı sorumlu davranmak ve etik değerlere bağ-
lı kalmak, zaten öncelikli ilkelerimiz arasında. Ayrıca 
yüksek nitelikli çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinlikle-
rini geliştirip potansiyellerini ortaya çıkarmalarını, istik-
rarlı bir performans göstermelerini sağlamak için de özel 
bir çaba göstermektedir. Bu değerlerimiz ve çabalarımız, 
hizmet ve teknoloji kalitemize yansımakta ve bizi tercih 
edilen bir şirket haline getirmektedir.

Bize göre uzun vadeli iş ilişkisi kurmanın temeli 
güven, kalite ve satış sonrası desteğe dayanıyor. İş or-

taklarımızla, satın alma ve montajdan fabrikanın tesli-
matından sonraki tüm süreçlere kadar sıkı bir şekilde 
ilgileniyor, tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. 
“Bir Müşteri, Birden Fazla Proje” sloganından da anla-
şılacağı üzere, devamlılık ve müşteri memnuniyeti şirke-
timizin olmazsa olmaz prensiplerindendir. Sektörde 62 
yıllık bir geçmişe sahip olmamız, yılların birikim ve tec-
rübesi, doğru şekilde uygulanan kalite/fiyat dengesi ile 
Avrupalı rakip firmalardan ayrıldığımızı düşünüyorum. 

Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler ve talep-
ler de bunu destekler nitelikte. Bu konuda kendimizi 
şanslı görüyoruz. Çünkü dünyanın önde gelen firmaları 
ikinci, üçüncü, hatta dördüncü değirmenlerini bize yap-
tırmaktadır.

Son olarak gelecek planlarınız, hedefleriniz ve varsa 
yenilikleriniz hakkında neler eklemek istersiniz?

Uğur Makina olarak her geçen yıl üretim kapasitemizi 
arttırmaktayız. Anahtar teslimi projeden, birbirine bağlı 
entegre anahtar teslimi projeler üretmeye başladık. Bu 
da büyük projelere imza atmamızı sağlıyor. 

Ayrıca dünya pazarında henüz girmediğimiz pazarla-
rın araştırmasını yapıyor, özellikle Türkiye olarak o pa-
zarlarda yer almak için çalışmalar yürütüyoruz. Firma 
olarak kapasitemizi arttırmak, marka değerimizi daha 
yukarılara taşımak, satış sonrası hizmetlerimizi geliş-
tirmek ve daha fazla müşteriye ulaşabilmek öncelikli 
hedeflerimiz arasında. Bugüne kadar olduğu gibi bun-
dan sonraki süreçte de bu hedeflerimize ulaşacağımıza 
inancımız tam. 
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Stefan TORDENMALM Perten Instruments
Pazarlama Müdürü

Tahıl ve un kalite kontrol cihazları konusunda dünyanın lider tedarikçi-
lerinden olan Perten Instruments’in Pazarlama Müdürü Stefan Torden-
malm, piyasada en çok tercih edilen markalardan olmalarını şu sözlerle 
açıklıyor: “Bence başlıca neden, bizim tahıl ve un analizinde tek gerçek 
uzman olmamız ve kendimizi müşterilerimizin ortağı olarak gördüğümüz 
bir vizyona sahip olmamızdır. Biz sadece bir kutu satmıyoruz, aynı za-
manda kurulum, eğitim ve desteği içeren eksiksiz bir çözüm satıyoruz.”

“SADECE CİHAZ SATMIYORUZ,
ÇÖZÜM SATIYORUZ”
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Perten Instruments, dünyanın önde gelen tahıl ve un 
test cihazları tedarikçilerinden biri. Firmanın ürettiği 
teknolojiler, dünyanın hemen hemen her noktasında 
kullanılıyor ve özellikle kalite kontrol laboratuvarların-
da tercih ediliyor. 

Bu başarılı firmanın Pazarlama Müdürü Stefan Tor-
denmalm’la dergimiz okurları için kısa bir röportaj ger-
çekleştirdik. Perten’in dünya genelindeki başarısı, ya-
pılanması, teknolojik çözümleri ve yenilikleri hakkında 
konuştuğumuz Tordenmalm, Perten’in kendi alanında 
en çok tercih edilen marka olduğunu söylüyor ve bir cihaz 
tedarikçisinden ziyade bir çözüm sunucu olmalarının, bu 
tercihte büyük bir role sahip olduğunu vurguluyor. Perten 
Instruments’le ilgili detayları Tordenmalm’den alıyoruz. 

Perten Instruments tahıl, un, gıda ve yemlerin kalite 
kontrolünde uzman bir firma. İlk olarak şirketiniz ve bu-
güne nasıl geldiğiniz hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

Perten, “Azalan Sayı” yöntemini keşfeden Harald Per-
ten tarafından 1962 yılında kuruldu. O günden bu yana, 
un değirmenciliği sektörü için yeni yöntem ve araçlar 
geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün dünyada un ve ta-
hıl test cihazlarında lider şirketiz.

Ürün çeşitliliğiniz ve şirketinizin dünyadaki konu-
mu hakkında ne söyleyebilirsiniz? 

Perten, tahıl ve un testlerinde kullanılmak üzere çok faz-
la çeşitlilikte cihaz sunuyor. Müşteri desteğine odaklanma-
mız, bizi dünyada en büyük tedarikçi konumuna getirdi.

Yurtdışı yapılanmanız konusunda bize biraz bilgi ve-
rebilir misiniz? Hangi ülkelerde ofisleriniz ya da tem-
silcilikleriniz bulunuyor? 

ABD, Avustralya, Kanada ve Türkiye gibi büyük tahıl üre-
ticisi ülkelerde doğrudan ofislerimiz bulunuyor. Diğer ül-
kelerde ise yerel ortaklar üzerinden çalışıyoruz ve toplamda 
100’den fazla ülkede Perten olarak varlığımızı sürdürüyoruz.

Perten Insturuments olarak yatırım ve pazar anla-
mında gelecekteki hedefiniz nedir? 

Perten tamamen tahıl, un değirmenciliği ve tahıl iş-
leme sektörlerine adanmıştır. Yeni ürünlere, yeni uy-
gulamalara ve gelişmiş destek organizasyonuna yatırım 
yapmayı sürdüreceğiz. Hedefimiz, tahıl sektörlerinde 
analiz ve kalite kontrolde lider olmaya devam etmek.

Son zamanlarda geliştirdiğiniz innovatif cihazlar-
dan, ürünlerde ve bunların sektöre getirdiği avantaj-
lardan bahsedebilir misiniz? Önümüzdeki dönemde 
müşterilere hangi yeni teknolojileri sunacaksınız? 

Yakın zamandaki innovatif geliştirmelerimiz arasın-
da, un pişirme kalite testi için yüksek hızlı karıştırma 

yöntemini kullanan Perten doughLAB cihazı yer alıyor.  
doughLAB, Farinograph cihazları gibi standart yöntemi 
zaten uygulayabiliyordu. Buna ek olarak, artık iki kat 
daha hızlı olan ve daha doğru pişme kalitesi sonuçları 
veren yeni yöntemi de uygulayabiliyor.

Biraz da gittikçe popülerleşen NetPlus yazılımından 
bahsedelim; nedir NetPlus? Bu yazılımın müşterileri-
niz için avantajları nelerdir? 

NetPlus, yöneticilerin, herhangi bir noktadan analiz 
sonuçlarına erişmelerini sağlayan, sonuçları almak için 
laboratuvara gitme gerekliliğini ortadan kaldıran, web 
tabanlı bir yazılımdır. Yazılıma bağlı olan cihazlar, ana-
liz sonuçlarını bir sunucuya gönderir ve yöneticiler bir 
web tarayıcısı üze-
rinden hesaplarına 
erişerek sonuçları 
tablo ve şemalar ha-
linde görebilir. Böy-
lece hiçbir yazılım 
yüklemesine gerek 
kalmaz.

Perten’in Ar-Ge çalışmalarından ve bu çalışmalara 
ayırdığı bütçeden bahseder misiniz? Ar-Ge çalışmala-
rında hangi konulara odaklanıyorsunuz? 

Perten olarak ciromuzun yaklaşık yüzde 15’ini Ar-Ge 
çalışmalarına harcıyoruz. Bu harcamaların içinde yazı-
lım geliştirmeye daha fazla pay ayırıyoruz. Kilit odak 
noktamız, cihazlarımızı daha bağlantılı hale getirmek 
ve cihazlarla bağlantılı olan insanların çalışmaları için 
verileri daha kullanılabilir hale getirmektir.

Müşterilerin Perten teknolojilerini seçmesinin se-
bepleri sizce nedir? Şirketinizin hangi özellikleri sizi 
rakiplerinizden ayırıyor?

Bence başlıca neden, bizim tahıl ve un analizinde tek 
gerçek uzman olmamız ve kendimizi müşterilerimizin 
ortağı olarak gördüğümüz bir vizyona sahip olmamızdır. 
Biz sadece bir kutu satmıyoruz, aynı zamanda kurulum, 
eğitim ve desteği içeren eksiksiz bir çözüm satıyoruz.

 “Perten olarak ciromuzun yaklaşık yüz-
de 15’ini Ar-Ge çalışmalarına harcı-
yoruz. Bu harcamaların içinde yazılım 
geliştirmeye daha fazla pay ayırıyoruz. 
Kilit odak noktamız, cihazlarımızı birbi-
riyle daha bağlantılı hale getirmektir.”
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İsveçli tahıl yönetim sistemleri tedarikçisi Tornum, 
Tayland’da bir bağlı şirket kurarak uluslararası are-
nadaki varlığını genişletiyor. Şirketin genel merkezi 
Bangkok’ta yer alıyor ve buradan tüm Güneydoğu 
Asya’daki müşterilere hizmet veriyor. Satışlar hem da-
ğıtımcılar üzerinden gerçekleşiyor hem de son müşte-
rilere doğrudan satış yapılabiliyor. Tornum ise İsveç 
dışındaki bazı pazarlarda varlığını sürdürüyor. Ancak 
Tayland’daki bağlı şirket, şirketin Avrupa dışındaki ilk 
kurumu olacak.

Tornum CEO’su Per Larsson konuyla ilgili şu yo-

rumda bulundu: “Şu anda bulunduğumuz pazarlarda 
güçlü bir piyasa pozisyonuna sahibiz. Yüksek kalitedeki 
ürünlerimiz, yüksek düzeydeki hizmetimiz ve yenilikçi 
yaklaşımımızla tanınıyoruz. Son yıllarda Avrupa dışın-
daki müşterilerin ürünlerimize yönelik ilgilerini arttı-
ğını gördük. Tayland’da bir bağlı şirket kurmak, tahıl 
sektöründe önde gelen küresel tedarikçi olma yönünde-
ki çabalarımız açısından bizim için mantıklı bir adım. 
Bu kuruluşla, dünyanın bu bölgesindeki müşterilere 
hizmet verme kabiliyetimizi geliştireceğiz ve umarız 
daha fazla müşteri ürünlerimize ilgi gösterecek.” 

Tornum, uluslararası arenadaki konumunu 
genişletmek için Taylan’da ortaklık kuruyor. 

Tornum, Tayland’da 
ortaklık kuruyor 

Serendib Un Değirmenleri, Uluslararası Kadınlar Günü’nde küçük ölçekli işletmelerin kadın 
girişimciler için bir günlük eğitim düzenledi. 

Serendib, Uluslararası Kadınlar Günü
etkinliği düzenledi

Al Ghurair Foods 
(AGF) ile Emirates 
Trading Agency’nin 
(ETA) ortak teşebbüsü 
Serendib Un Değir-
menleri, küçük ölçekli 
işletmelerin kadın gi-
rişimciler için özel bir 
eğitim düzenledi. Bir 
günlük eğitim, Ulus-
lararası Kadınlar Gü-
nü’nde düzenlendi ve 
eğitime, farklı küçük ölçekli üretim sanayilerinde yer 
alan 40’tan fazla kadın katıldı. ‘7 Yıldızlı Kadınlar 

Yarınlarınız için Size 
Güç Veriyor’ başlıklı 
eğitimde kadınlara, iş-
letmelerini büyütmeleri 
için ihtiyaç duydukla-
rı temel bilgiler veril-
di. Programda, birçok 
kadının iş hayatında 
karşılaştığı zorluklara 
değinildi ve bunların 
üstesinden gelirken ge-
nel operasyonları güç-

lendirmek için pratik ipuçları ele alındı. Programın 
sonunda her bir katılımcıya katılım sertifikası verildi.
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ABD merkezli taşıma ekipmanı üreticisi Vortex Glo-
bal Limited, şirketin İsveç’teki satışlarını artırmak için 
LM Bulk & Materialhantering AB ile ortaklık kurduğu-
nu duyurdu. Merkezi İsveç’in Helsinborg bölgesinde 
bulunan LMB, yığın taşıma ekipmanları satışında 25 
yıllık deneyime sahip. Bu ortaklıkla birlikte, Vortex’in 
İsveçli üreticiler arasında toz ve granül maddelere yö-
nelik artan talebi daha fazla karşılaması bekleniyor. 
Vortex Global Limited Uluslararası Ticaret Direktörü 
Laurence Millington, “Birkaç yıldır İsveç pazarında 
sağlam bir temsilcimiz bulunmuyordu. LMB, bu pi-

yasada kanıtlanmış bir sicile sahip ve çok sayıda kişi 
tarafından tavsiye ediliyor. Ayrıca Vortex ürünlerinin 
İsveç’teki kuru ve yığın ürünler piyasasındaki pozis-
yonlarını nasıl güçlendireceğini görüyorlar. Bu da, 
ortaklığı her iki taraf için büyük bir avantaj haline ge-
tiriyor” dedi. Millington, LMB ile ortaklık kuran Vor-
tex’in İsveç pazarından hızla pazar payı kazanacağını 
ve satışlarını daha da artıracağını belirtti. Ayrıca, bu 
pazarın, Vortex’in mevcut mühendislik ürünleri ve 
yakın zamanda çıkacak olan ürünleri için büyük bir 
potansiyel taşıdığını da sözlerine ekledi.

Vortex pazardaki konumunu güçlendiriyor 

Vortex, İsveçli taşıma ekipmanı üreticisi LM Bulk & Materialhantering AB ile ortaklık kurdu. 
Vortex, bu yeni ortaklık girişimiyle İsveçli üreticilerin artan talebini karşılamayı hedefliyor. 

Arbel Grubu bünyesinde yer alan Durum Gıda 
Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Arslan Hazar, 
“İstihdam seferberliğine biz de katılıyoruz ve 
yüzde 5 istihdam artışı sözü veriyoruz” dedi. 

Durum Gıda’dan 
istihdam desteği

Türkiye’nin en büyük bakliyat üreticilerinden olan 
Arbel Grubu bünyesinde yer alan Durum Gıda, 2016’da 
istihdamını en çok artıran üçüncü şirket oldu. Durum 
Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Arslan Hazar, 
hedeflerine ulaşmak için personel artışı yapacaklarını 
belirterek, “Cumhurbaşkanımızın istihdam artırmaya 
yönelik çağrısına biz de olumlu cevap veriyoruz ve bu 
yıl yüzde 5 oranında istihdam artışı sağlayacağımızı 
söylüyoruz” dedi. Arbel Grubu’nun 1980 yılında Mer-
sin’de 10 kişiyle başlayan serüveninin bugün dünyanın 
farklı kıtalarında binlerce çalışanıyla devam ettiğini 
vurgulayan Hazar, “Ekonomik krizlerin yaşandığı dö-
nemlerde yatırımlarına devam eden Arbel Grubu, is-

tihdam sayısını da her geçen yıl arttırdı. Durum Gıda, 
2014 yılında 200 kişiyi istihdam ederken, 2016 yılında 
bu sayıyı yüzde 85 artırarak 370’e çıkardı ve istihda-
mını en çok artıran üçüncü şirket oldu” diye konuştu. 
Kanada, Amerika, Avustralya, İngiltere, Çin ve Güney 
Afrika’da bakliyat tesisleri, Hollanda, Hindistan ve 
Rusya’da ticaret ofisleri bulunduğunu ifade eden Ha-
zar, grup bünyesinde 3 bin kişi istihdam ettiklerini ve 
bunun üçte birinin Türkiye’deki tesislerde çalıştığını 
kaydetti. Bakliyat ve makarna sektörleri içinde hizmet 
verdiklerini ve her iki sektörde de dünyada söz sahibi 
olduklarını hatırlatan Hazar, “Dünyadaki başarımızın 
mimarları çalışanlarımızdır” şeklinde konuştu.
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Bugüne kadar çeltik üzerine birçok makalesi ve yayı-
nı bulunan ve Türk çiftçiler arasında “Çeltiğin babası” 
olarak tanınan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Çeltik Şube Şefi Dr. Halil Sürek, 39 yıl içerisinde 43 
yerli çeltik çeşidi geliştirdi. Amacının verimi yüksek, 
kaliteli ve en önemlisi Türk milletinin damak zevkine 
uygun çeşitler geliştirmek olduğunu söyleyen Sürek, 
yetiştirdiği en popüler pirincin Osmancık pirinci oldu-
ğunu, iri taneli baldo tipi Edirne çeşidi ile Gönen, Ha-
lilbey, Gala ve Kızıltan çeşitlerinin de bilinen çeşitler 
arasında yer aldığını aktardı.

Günümüzde Türkiye’de çeltik üretiminde kullanı-
lan tohumların tamamının yerli çeşitlerden oluştuğunu 
kaydeden Dr. Halil Sürek, 20 yıl önce iç tüketimin sade-
ce yüzde 35’ini karşılayan yerli pirincin, günümüzde tü-
ketimin yüzde 90’ına cevap verdiğini, bunda geliştirdik-
leri pirinç çeşitlerinin büyük katkısı olduğunu belirtti.

Geliştirdiği çeşitlerin çevre ülkelerde de tescil edilerek 
kullanıldığını anlatan Sürek, Osmancık çeşidinin Bul-
garistan, Rusya, Ukrayna, Makedonya ve Yunanistan 
gibi ülkelerde de üretildiğini ve diğer çeşitlerin de yurt 
dışında tescil çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Türkiye’de çiftçiler arasında “Çeltiğin babası” 
olarak bilinen Trakya Tarımsal Araştırma Ens-
titüsü Çeltik Şube Şefi Dr. Halil Sürek, 39 yıl-
da 43 çeltik çeşidi geliştirmeyi başardı. 

39 yılda 43 çeltik çeşidi 
geliştirdi

Türk pirinç sanayicileri, Uzunköprü Ticaret Borsası (UZTB) öncülüğünde düzenlenen orga-
nizasyonla İtalya’nın önemli çeltik ve pirinç üretim merkezi olan Vercelli’ye bir ziyaret ger-
çekleştirdi. 02-05 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyaretin yeni pazar fırsatları 
yaratması bekleniyor.

Pirinç sanayicileri yeni pazarlar için İtalya’ya gitti 

Türkiye’nin önemli çeltik üretim merkezlerinden 
biri olan Uzunköprü’de, Ticaret Borsası’nın organi-
zasyonuyla bir araya gelen 
pirinç sanayicileri, 02-05 
Mart tarihleri arasında 
İtalya’nın çeltik ve pirinç 
üretim merkezi Vercelli’ye 
bir ziyaret gerçekleştirdi. 
İtalya’daki Çeltik Tarım 
Fuarı kapsamında düzen-
lenen bu ziyaretle sağlanan 
bağlantıların, Uzunköprü 
Ticaret Borsası üyelerin-
den oluşan sanayicilerin, kurumsal kapasitelerini ve 
rekabet edebilirliklerini arttırmasına, yeni pazarlara 

ulaşmasına ve katma değer sağlayacak sürekli ilişkiler 
geliştirmesine katkıda bulunması bekleniyor.

Borsa Başkanı Egemen 
Aslan, Başkan Yardımcısı 
Abdullah Saka, 20 borsa 
üyesi, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı Bitkisel 
Üretim Genel Müdürlüğü 
yetkilileri, Edirne Tarım 
İl Müdürlüğü Yetkilileri, 
İpsala, Gönen ve Bigalı 
üretici ve sanayicilerden 
oluşan 34 kişilik kafile, 4 

gün boyunca İtalya’nın çeşitli şehirlerinde ziyaretler 
gerçekleştirdi ve incelemelerde bulundu.
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Türkiye, son dönemde rekolte düşüklüğü, verim-
liliğin azalması ve dövizde yaşanan artış nedeniyle 
iç piyasada fiyatları yükselen nohut için yüzde 19 
olan ithalat vergilerini Temmuz ayına kadar sıfırla-
ma kararı aldı.

1 Temmuz’dan sonra, Avrupa Birliği ve Avrupa 
Serbest Ticaret Birliği, Malezya, D-8 ülkeleri ve di-
ğer ülkelerden yapılacak ithalata yüzde 19,3; Güney 
Kore’den yapılacak ithalata ise yüzde 10,5 gümrük 
vergisi uygulanacak.

Sektör temsilcileri, bakliyat fiyatlarının dünya piya-
sasında da yükselmeye devam edeceğine dikkati çeki-

yor. Gümrük vergisinin sıfırlanmasının yerli üreticiyi 
olumsuz etkileyeceğini belirten sektör temsilcileri, 
sorunun çözümü için üreticiye acilen destek verilmesi 
gerektiğini vurguluyor.

Konuya ilişkin olarak BusinessHT’ye konuşan Tat 
Bakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Memiş 
ise, şu anda piyasada yerli nohut bulunmadığını ve 
yeni mahsulün Temmuz’da çıkacağını belirtiyor ve  
gümrük vergisinin kaldırılmasının bu tarihe kadarki 
geçiş döneminde fiyata doğrudan düşüş yönünde yan-
sıyacağını ifade ediyor.

Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER), son 3 
yıldır düzenlediği yıllık konferanslarının dördüncüsü-
nü 16-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara Crown 
Plaza Otel’de gerçekleştirecek. “2017/2018 Hasadına 
Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl” konulu IV. Hubu-
der Konferansı’na, yurtiçi ve yurtdışından önemli tahıl 

ve un sektörü temsilcilerinin ve sivil toplum kuruluş-
ları yetkililerinin katılım gösterip konuşma yapması 
bekleniyor. Ayrıca T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Yardımcısı Mehmet Daniş ve Toprak Mahsul-
leri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu da 
konferansa katılım göstererek birer konuşma yapacak.

Hububat Tedarikçileri Derneği’nin (HUBU-
DER) her yıl düzenlediği konferansların dör-
düncüsü, 16-17 Mayıs tarihleri arasında An-
kara Crown Plaza Otel’de gerçekleştirilecek.

Hubuder Konferansı’nın dördüncüsü
16-17 Mayıs’ta

Türkiye, rekoltedeki düşüş nedeniyle iç piyasada 
fiyatı artan nohut için Temmuz ayına kadar ithalat 
vergisini kaldırma kararı aldı.

Türkiye, nohutta gümrük 
vergisini kaldırdı
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Tarım ürünleri ticaretini geliştirmek için 7 yıldır 
oluşturulmaya çalışılan Türkiye Ürün Borsası A.Ş.’nin 
kuruluşuna ilişkin kararname Bakanlar Kurulu’n-
da imzalandı. Konuyla ilgili katıldığı bir toplantıda 
açıklama yapan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) 
Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel, “2010’da mutabakat 
sağlanmışken kuramadığımız şirketi Bakanlar Kuru-
lu’nda kurduk. Türkiye Ürün Borsası A.Ş. Bakanlar 
Kurulu kararı ile kuruldu, kararnamesi imzalandı. Bir 
süre sonra resmi gazetede yayımlanacak. Daha sonra 
bakanlığımızdan faaliyet izni alacak.” dedi

Bu kararın yanı sıra lisanslı depoculuğun yeni des-

teklerle teşvik edileceği bilgisini de veren Yücel; ürü-
nünü lisanslı depoya getiren üreticiye ton başına 25 TL 
nakliye desteği verileceğini, lisanslı depo yatırımları-
nın 5. Bölge teşviklerinden yararlanacağını duyurdu.

Türkiye’de şu an itibarıyla faaliyet izni almış 18 li-
sanslı depo bulunduğunu anımsatan Yücel, şöyle de-
vam etti: “Son 1 yılda lisanslı depo kapasitesinde ve 
elektronik ürün senedi hacminde yüzde 150 gibi bir 
gelişme oldu. Bunu daha da geliştirmek istiyoruz. 
Amacımız kalitesi belirlenmiş ürünlerin depolarda 
elektronik olarak kayıt altında alınıp satılması.”

Türkiye Ürün Borsası Şirketi’nin kuruluşuna ilişkin 
karar, Bakanlar Kurulu’nda imzalandı. Şirketin ku-
ruluşuyla birlikte, tarım ürünleri ticaretinde elekt-
ronik ürün senediyle işlem yapma yetkisi verilen 
borsaların bu yetkisi sona erecek. Ayrıca lisanslı 
depoculuk da yeni desteklerle teşvik edilecek.

Türkiye Ürün Borsası’nın 
kuruluşu için karar çıktı

Hydronix 2 yeni mikrodalga nem sensörünü 
piyasaya sürüyor. Yeni sensörler, özellikle 
hayvan yemi, tahıl, pirinç, kuruyemiş ve sıvılar 
için gıda güvenlikli malzemelerden üretiliyor.

Hydronix, 04-07 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstan-
bul’da düzenlenecek olan IDMA Fuarı’nda 2 adet yeni 
mikrodalga nem sensörünü piyasaya sürecek.  Şirketin 
kendini kanıtlamış dijital teknolojisinin kullanıldığı 
yeni sensörler, özellikle hayvan yemi, tahıl, pirinç, ku-
ruyemiş ve sıvılar için gıda güvenlikli malzemelerden 
üretiliyor. Yeni sensörlerden biri olan The Hydro-Mix 
HT, 120 ° C’ye kadar işlem sıcaklığına sahip olan 
malzemelerdeki nemi ölçüyor, ürünlerin karıştırma 
sistemlerindeki kurutuculara girmesinden önce ve çık-
masından sonra kullanılmaya elverişli yüksek sıcak-

lık sensörü olarak kullanılabiliyor. Diğer sensör The 
Hydro-Mix XT ise dijital bir nem sensörü olarak piya-
sadaki diğer sistemlerin aksine, sinyal işleme, pürüz-
süzleştirme ve ortalama alma gibi tüm dâhili işlevleri 
içeren tek bir üniteyle çalışıyor.  Bu sensör, 1 bar va-
kumdan 5 bar basınca kadar tozlu veya sıvı uygulama-
larda kullanılmasını sağlayan sızdırmazlık özelliğine 
sahip. Her iki yeni sensörde de sensörlerin kurutma, 
kanallama, aktarma ve karıştırma sistemlerinde iç du-
varlarına kolayca monte edilmesini sağlayan sabitleme 
plakaları bulunuyor. 

Hydronix, 2 yeni dijital 
nem sensörü piyasaya 
sürüyor

Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel
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Hikmet ÖZKAN, LİDAŞDER: “Türkiye açısından stratejik önemi 
olan tarım ürünlerinin üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması, 
üretici, tüccar ve sanayiciler için istikrarlı ve kârlı bir tarım ürünleri 
piyasası oluşturulmasına bağlıdır. Böyle bir piyasanın oluşturulması ve 
sürdürülebilmesi için gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de lisanslı 
depoculuğun yaygınlaştırılması gerekiyor.”

LİDAŞDER, LİSANSLI DEPOCULUĞA 
DAHA FAZLA YATIRIM BEKLİYOR

Hikmet ÖZKAN
LİDAŞDER - Tarım Ürünleri Lisanslı Depo ve
Yetkili Sınıflandırıcı Şirketleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sağlıksız de-
polama koşulları nedeniyle her yıl önemli miktarda tahıl 
kaybı yaşanıyor. Ayrıca depolama imkânlarının yetersiz-
liği, piyasadaki arz-talep dengesi üzerinde de olumsuz 
bir etkiye sahip. Türkiye, bu sorunların çözümü için 
2005 yılında Lisanslı Depoculuk Kanunu’nu çıkardı, 
ancak fiili olarak ilk lisanslı depolama şirketi 2010 yı-
lında TMO-TOBB öncülüğünde kuruldu. Bu örnekle 
birlikte hızla artan lisanslı depolama şirketlerine devlet 
tarafından da yoğun bir destek var. Bu sayede Mart 2017 
itibariyle bu şirketlerin sayısı 49’u bulmuş durumda.

LİDAŞDER, yani Tarım Ürünleri Lisanslı Depo ve 
Yetkili Sınıflandırıcı Şirketleri Derneği de yeni gelişen 
bu sektörü temsil etmek, Türkiye’de lisanslı depoculuk ve 
yetkili sınıflandırıcılık faaliyetlerinin etkinleştirilmesini 
ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla 3 yıl önce kuruldu. 

Şu an derneğin 29 üyesi bulunduğunu ve lisanslı de-
poculuğun gelişmesiyle üye sayılarının her gün arttığını 
söyleyen LİDAŞDER’in Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Hikmet Özkan ile lisanslı depoculuk sisteminin 
işleyişini, kazanımlarını ve geleceğini konuştuk. 

Sayın Özkan, öncelikle sizi ve Tarım Ürünleri Li-
sanslı Depo ve Yetkili Sınıflandırıcı Şirketleri Derneği 
LİDAŞDER’i tanıyabilir miyiz? Derneğinizin amacı ve 
hedefleri hakkında bilgi verir misiniz?

Ben ziraat mühendisiyim. Toprak Mahsulleri Ofisi 
(TMO) Genel Müdürlüğü’nde çeşitli görevlerin yanın-
da Alım ve Muhafaza Daire Başkanı olarak görev yap-
tım. Bu sürede Türkiye’de ilk lisanslı depo şirketi olan 
TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı göre-
vini yürüttüm. 2012 yılında TMO’dan emekli olduktan 
sonra özel bir lisanslı depo şirketinde yönetici olarak gö-
rev aldım ve Türkiye’de özel sektöre ait ilk lisanslı depo 
şirketinin lisans alımı çalışmalarını yürüttüm. Lisanslı 
depoculukla ilgili birçok toplantı ve seminere konuşma-
cı olarak katıldım ve birçok dergide lisanslı depoculukla 
ilgili makalelerim yayınlandı. Şu anda Tarım Ürünleri 
Lisanslı Depo ve Yetkili Sınıflandırıcı Şirketleri Derne-
ği (LİDAŞDER) kurucu üyeleri arasında bulunuyorum 
ve kurucusu olduğum Tokay Danışmanlık Ltd. Şti.’nin 
temsilcisi olarak LİDAŞDER Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılığı görevini yürütmekteyim.

Derneğimize gelince; 2014 yılında kurulan LİDAŞ-
DER’in merkezi Ankara. Derneğimizin 29 üyesi bulunu-
yor. Lisanslı depoculuğun gelişmesiyle üye sayımız her 
gün artıyor. Derneğimizin amacını lisanslı depoculuk ve 
yetkili sınıflandırıcılık faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve 
geliştirilmesini sağlamak, karşılaşılan sorunların çözü-

müne yönelik çalışmak, sorunları ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarına ileterek çözüm üretmek, bu konuda çalış-
ma ve araştırma yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek 
olarak belirledik. Bunların yanında derneğimizin diğer 
amaçlarını ise işbirliği yapmak, üyelerimiz arasındaki 
dayanışmayı sağlamak, onların hak ve çıkarlarını ko-
rumak, bilimsel, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden 
üyelerimize rehberlik etmek, ulusal ve uluslararası plat-
formlarda onları temsil etmek olarak sıralayabilirim.

Hâlihazırda var olan ve ileride kurulacak tüm lisans-
lı depo ve yetkili sınıflandırıcı şirketleriyle birlikte ül-
kemizde lisanslı depoculuğun gelişmesine ve hak ettiği 
seviyeye ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. 

Yaklaşık 3 yıl önce kurulan derneğiniz, Türkiye’deki 
lisanslı depo ve yetkili sınıflandırıcıların ne kadarlık 
bir kısmını temsil ediyor? 

Bu gün itibariyle Türkiye’de 5 milyon 481 bin 800 ton ka-
pasiteli 49 adet lisanslı depo şirketi bulunuyor ve bunların 19 
tanesi, 862 bin 840 ton için lisans aldı. Lisans alan 19 şirketin 
16’sı, diğer bir ifadeyle yüzde 84’ü Derneğimizin üyesidir.

Lisanslı depoculuk son günlerde daha çok gündeme 
gelmektedir. Lisanslı depoculuk sisteminin gelişim sü-
reci ve işleyişi hakkında bilgi verir misiniz?

“Türkiye’de 5 milyon 481 bin 800 ton ka-
pasiteli 49 adet lisanslı depo şirketi bu-
lunuyor ve bunlardan 19 tanesi 862.840 
ton için lisans aldı.”
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Ülkemizde lisanslı depoculuk sistemi, 17.02.2005 ta-
rih, 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5300 sayılı 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu ka-
nun hükümleri doğrultusunda çıkartılan Yönetmelik ve 
Tebliğler tarafından düzenleniyor.

Kanun, 2005 yılında yayımlanmış olmasına rağmen 
ilk lisanslı depo şirketi, TMO ve TOBB ortaklığıyla 2010 
yılında TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depocu-
luk A.Ş. adı altında kuruldu. Şirket, Türkiye’de ilk li-
sanslı depoculuk uygulamasını 2011 yılında Polatlı’daki 
40 bin tonluk tesislerde başlattı.

TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
A.Ş.’nin uygulamaları örnek oldu, sağlanan destekler 
sayesinde lisanslı depoculuğa olan ilgi arttı ve hububat 
yanında zeytin, pamuk ve fındıkta da lisanslı depoculuk 
uygulaması başlatıldı. 2017 Mart ayı itibariyle kurulmuş 
lisanslı depo şirketi sayısı 49’a ulaştı. 

Lisanslı depoculuk sisteminin işleyişi kısaca şöyle; 
lisanslı depoculuk şirketi kuruluş ve lisans alma işlem-
leri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütü-
lüyor. Hububatta en az 20 bin ton kapasiteli ve ilgili 
tebliğde belirtilen kriterlere uygun depolama tesisleri 
için lisans alınabiliyor. Lisans alan işletme, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan belirli bir depo 
kira ücreti üzerinden ürün kabulüne başlıyor. Kabul 
edilen ürünün, lisanslı depo işletmesi tarafından mu-
diye aynı miktar ve kalitede teslim edilmesi zorunlu. 
Lisanslı depoya getirilen ürün, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş yetkili, sınıflan-
dırıcı laboratuvar tarafından analiz ve sınıflandırması 
yapıldıktan sonra depolanıyor ve ürün için “Elektronik 
Ürün Senedi” düzenleniyor.

Elektronik ürün senedi sahibi mudiler, ürünlerini 
henüz ürün ihtisas borsası kurulmadığından, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ticaret 
borsalarındaki platformlarda, talimat vererek elektronik 
ortamda alım-satım yapabiliyor veya istediği anda geri 
çekebiliyorlar. 

Kuruluş işlemleri devam eden Ürün İhtisas Borsası 
açıldıktan sonra, lisanslı depolardaki ürünler elektronik 
ortamda ulusal ve uluslararası piyasalarda işlem görebi-
lecek. Lisanslı depodaki ürünü satacak veya satın alacak 
kişilerin, banka yatırım hesaplarının olması ve yetki-
lendirilmiş borsa platformuna üye olmaları gerekiyor. 
Alım-satım işleminin borsa tarafından tescil edilmesi 
sonrası TAKASBANK tarafından Merkezi Kayıt Kuru-
luşu’nda oluşan veriler dikkate alınarak alım-satım iş-
lemlerinin hesaplar arası aktarımı gerçekleştiriliyor.

Türkiye’de tarım ürünlerinin depolanmasıyla ilgili 
yıllardır konuşulan pek çok sıkıntı var. Öncelikle bu so-
runlardan biraz bahseder misiniz? Lisanslı depoculuk 
sistemi bu sorunların çözümüne nasıl bir katkı sağlıyor?

Türkiye’de toplam 40 milyon ton civarında hububat, 
baklagiller ve yağlı tohum üretimi yapılıyor. Ayrıca dün-
ya üretiminde ve ihracatında ilk sıralarında yer aldığı-
mız fındık, kuru kayısı, antepfıstığı, zeytin, zeytinyağı, 
kuru üzüm, kuru incir gibi ürünler de Türkiye’de önem-
li miktarlarda üretiliyor. Türkiye’deki üreticiler, küçük 
ölçekli alanlarda tarım yaptıkları, depolama ve finans-
man imkânları yetersiz olduğu için ürünlerini beklet-
mek yerine hasat döneminde satmak zorunda kalıyor. 

Diğer taraftan alıcılar ise hasat döneminde arz edi-
len miktardaki ürünü stoklayabilecekleri yeterli depo 
ve finansman gücüne sahip olmadıkları için alımlarını 
tüketime bağlı olarak yıla yayıyor. Bu nedenle, hasat dö-
nemlerinde piyasa fiyatları üretici aleyhine oluşabiliyor. 

Ülkemiz açısından stratejik öneme sahip tarımsal 
ürünlerin üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması ve 
belirtilen olumsuzlukların ortadan kaldırılabilmesi için 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi lisanslı depoculuk siste-
mi önemli bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Lisanslı 
depoculuk sistemi, yüksek standart ve kapasitede depo 
yapımını sağlıyor. Üretici, tüccar ve sanayiciler, bu de-
polarda stokladıkları ürünlerin karşılığı olarak düzenle-
nen elektronik ürün senetleri rehin ederek finans kuru-
luşlarından uygun koşullarda finansman sağlayabiliyor. 

Bu durum; üreticilere, ürünlerini hasat döneminde 
satmadan lisanslı depolarda bekletme ve hasat sonrasın-
da daha iyi fiyatla satma imkânı veriyor. Buna karşılık 
tüccar ve sanayiciler de depo yatırım maliyetine katlan-
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maksızın, ürünlerini lisanslı depolarda stoklayıp finans-
man imkânı sağlayabiliyor ve hasat döneminde daha 
fazla ürün alabiliyor. Böylece lisanslı depoculuk sistemi 
sayesinde hasat dönemindeki arz- talep dengesizliği bü-
yük ölçüde önlenebiliyor.

Hangi ürünlerde lisanslı depoculuk yapılabilmekte-
dir? Lisanslı depoculuk sisteminin paydaşlarına sağla-
dığı avantajlar nelerdir?

Bugün itibariyle hububat, baklagiller ve yağlı tohum-
lar, pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı ve 
antepfıstığı gibi ürünler için lisanslı depoculuk yapıla-
biliyor. Kuru üzüm ve incirin yanı sıra raf ömrü uzun, 
sınıflandırılabilir ve stoklanabilir diğer tarım ürünlerin-
de de gerekli mevzuatın oluşturulması halinde lisanslı 
depoculuk yapılabilecek. 

Lisanslı depoculuğun paydaşları üreticiler, tüccarlar, 
sanayiciler, borsalar, bankalar, sigorta şirketleridir. Li-
sanslı depoculuk sistemi ile:

• Tarım ürünlerinde hasat dönemlerindeki arz fazlası 
nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi,

• Tarım ürünleri ticaretinin kolaylaştırılması ve kayıt 
altına alınması,

• Müdahale kurumlarının piyasaya etkilerinin asgari-
ye indirilerek serbest piyasanın gelişmesinin sağlanması,

• Üretici, tüccar ve sanayicilerin, lisanslı depolardaki 
ürün karşılığında aldıkları “Elektronik Ürün Senetleri” 
aracılığıyla finans kuruluşlarından uygun finansman 
sağlamaları,

• Tarım ürünleri ticaretinin, herkesçe kabul gören, 
standartları belirlenmiş, analiz ve sınıflandırılması ba-
ğımsız laboratuvarlar tarafından belirlenen ürünler üze-
rinden yapılması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi, gü-
venli bir piyasanın oluşturulması, 

• Satıcıların elektronik ortamda aynı anda tüm alıcı-
lara uluşabilmeleri ve risk olmadan peşin bedelli satış 
yapabilmeleri,

• Alıcıların, standartları belirlenmiş ve modern de-
polarda sağlıklı bir şekilde korunmuş tarımsal ürünleri 
elektronik ortamda satın alabilmeleri,

• Ürün ihtisas borsasının kurulması ve lisanslı depo-
lardaki ürünlerin uluslararası piyasalarda işlem görmeye 
başlanmasıyla birlikte Türkiye’nin Orta Doğu, Balkan-
lar, Türkî Cumhuriyetler ve Asya coğrafyasındaki tarım 
ürünleri ticaretinde de önemli rol üstlenmesi ve pay sa-
hibi olunması amaçlanmıştır.

Devletin lisanslı depoculuk sistemine sağladığı teşvik 
ve destek var mı? Varsa bu konuda da bilgi verir misiniz?

Devlet, lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve yaygın-
laştırılması için çeşitli vergi istisnaları, depo kira desteği 
ve yatırım desteği sağlıyor. 

3/7/2009 tarihli 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanan 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile 
31.12.2018 tarihine kadar ürünlerini lisanslı depolarda 
stoklayarak Elektronik Ürün Senedi aracılığıyla satış ya-
pan üreticilere; % 2 stopaj vergisi, lisanslı depoya bırakı-
lan ürün için düzenlenen Elektronik Ürün Senetlerinin 
el değiştirmesinden doğan kazançlara gelir vergisi ve 
kurumlar vergisi ile katma değer vergisi (KDV) istisnası 
getirildi.

Ayrıca; lisanslı depolarda muhafaza edilen ürün-
lere 5 yıl süreyle kira desteği ödemesi yapılacağı                                                       
16 Ekim 2014 Tarih, 29147 Sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ila açıklandı. Karara 
göre; lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, 
çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fa-
sulye, bezelye, ayçiçeği için ton başına aylık 3 TL; pa-
muk için ton başına aylık 7 TL; fındık, zeytin, zeytin-
yağı, kuru kaysı, antepfıstığı, kuru üzüm, kuru incir için 
ton başına 10 TL’yi geçmemek üzere Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nca onaylanacak kira ücretlerinin %50’si ora-
nında kira desteği veriliyor.

Bir diğer destek olan yatırım kredi desteği, 27/12/2016 
tarihli ve 2016/9665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-
rürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kre-
di Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Fa-
izli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin 
Karar kapsamında ele alınıyor. Bu karar doğrultusunda 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 08.03.2017 ta-
rih 3001 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ kap-
samında kurulmuş/kurulacak lisanslı depo işletmelerine, 
cari faiz oranları üzerinden yatırım döneminde yüzde 
50, işletme döneminde yüzde 25 faiz indirimli olarak 
5.000.000 TL’ye kadar kredi kullandırılmaktadır. İlgili 
Bakanlık, kredi tutarı ve faiz indirimi oranının yükseltil-
mesiyle ilgili çalışmalarını devam ettiriyor.

Lisanslı depoculuk için aynı zamanda bölgesel devlet 
desteklerinden de faydalanmak mümkün. 15/06/2012 ta-
rihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi 
ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Karar ve bu Kararın uygulanmasına İlişkin 
Ekonomi Bakanlığınca çıkarılan 2012/1 sayılı “Yatırım-
larda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanma-
sına İlişkin Tebliğ” ile lisanslı depoculuk hizmetleri de 
bölgesel desteklerden yararlandırılacak yatırım konuları 
arasına dâhil edildi. 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkçi, 
02.03.2017 tarihinde basına yaptığı açıklamada lisans-
lı depoculukla ilgili destek çalışmaların devam ettiğini 



açıkladı. Tüfenkçi, açıklamasında yardım başlıkları ola-
rak şunları sıraladı;

• Kira ve depo yapım desteğini daha da artırıyoruz.
• Yapım aşamasındaki yatırım desteğini 5 milyondan 

10 milyona çıkarıyoruz. 
• Nakliye desteği veriyoruz.
• Küçük kooperatiflerin depolama maliyetlerini biz 

karşılıyoruz. 
• Laboratuvar ücretlerini biz karşılıyoruz. 
• Kira bedelinin yüzde 50’sini karşılıyorduk, şimdi 

yüzde 75’ini karşılayacağız.
• 5’nci bölge teşviklerinden yararlanacaklar. 
• Elektronik senetlerin bankalara teminat gösterilerek 

kredi çekilmesi halinde oluşacak faizin yarısını da bizler 
karşılayacağız.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü 
uzun süreli kiralama garantisi yöntemiyle depolama 
tesisleri yaptırmaktadır. Sizce bu yöntemle yaptırılacak 
depolama tesislerinin lisanlı depoculuk sistemine et-
kileri nedir?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 
2016 yılından itibaren lisanslı depolarda stoklanmış 
ürün karşılığı düzenlenen elektronik ürün senetleri ara-
cılığıyla alım ve satım yapmaya başladı. TMO yetkilileri, 
TMO’nun fiziki alımlardan çıkarak müdahale alım ve 
satışlarını, lisanslı depolar aracılığıyla yapacağını ifade 
etti. Bu hedefin gerçekleştirilmesi amacıyla TMO Ge-
nel Müdürlüğü, “Özel Sektöre Uzun Süreli Kiralama 
Yoluyla Lisanslı Depoculuk Kriterlerine Haiz Hububat 
Siloları Yaptırılması” sürecini başlattı.

Bu kapsamda ilk etapta 11 noktada 640 bin ton, ikinci 
etapta 30 farklı yerde toplam 1 milyon 490 bin ton için 
firmalar sözleşmeye çağırıldı. Diğer taraftan TMO, işti-
raki TMO-TOB Lisanslı Depoculuk A.Ş ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri ile bazı noktalarda lisanslı depo yapımı 
konusunda sözleşme imzaladı ve lisanslı depoculuğa 
uygun bazı depolarını işletmek üzere lisanslı depo şir-
ketlerinden teklif aldı. TMO’nun bu politikaları lisanslı 
depoculuğun Türkiye geneline yayılması açısından bü-
yük önem arz ediyor. Bu uygulamalar başlatıldığı için 
dernek olarak TMO Genel Müdürlüğü’ne şükranlarımı-
zı sunuyoruz.  

Türkiye’de ürün bazında şu ana kadar kaç adet ve 
kaç ton kapasiteli lisanslı depo şirketi kuruldu?  Sizce 
lisanslı depoculukta Türkiye’nin hala ne kadarlık açığı 
bulunuyor? 

Türkiye’de şu ana kadar 49 adet 5 milyon 481 bin 800 ton 
kapasiteli lisanslı depoculuk şirketi kuruldu. Bu irketlerden 
19’u 862 bin 840 ton için lisans alarak lisanslı depoculuk 
faaliyetlerini sürdürüyor. Lisans alan şirketlerin 17’su (840 
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bin 840 ton) hububat, biri zeytin (5 bin ton), biri pamuk 
(17.000 ton) ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.

Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlarda lisans-
lı depoculuk, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin bazı 
illerinde belli kapasiteye ulaştı ancak diğer bölgelerde 
depolara ihtiyaç bulunuyor. Hububat dışındaki diğer 
ürünlerde ise lisanslı depoculuk yeterli seviyede değil.

Sizce lisanslı depoculuk sisteminin daha da yaygın-
laştırılması için neler yapılmalıdır?

Devletin sağladığı vergi istisnaları, 31.12.2018 tarihin-
de; depo kira desteği ise 16.10.2019 tarihinde sona ere-
cek. Ancak bu istisna ve desteklerinin arttırılarak devam 
ettirilmesi, lisanslı depo yatırımcılarının depo yapacak-
ları uygun alanların tarım arazisi olması nedeniyle arsa 
temininde yaşanan sorunların giderilmesi, ürün ihtisas 
borsasının en kısa sürede faaliyete geçirilmesi, henüz li-
sanslı depoculuk tebliği bulunmayan diğer ürünler için 
de tebliğlerinin çıkarılması, ilgili kamu kurum ve kuru-
luşları ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içerisinde 
yayım ve tanıtım çalışmaları yapması, lisanslı depoculu-
ğun gelişmesini sağlayacaktır. 

Bu sisteminin yaygınlaşması için dernek olarak sizin 
yaptığınız çalışmalar nelerdir? 

Derneğimiz, kurulduğu günden itibaren lisanslı depo-
culuk uygulamalarında yaşanan sorunlar ve çözüm öne-
rileri yanında, uygulamaların daha da geliştirilmesi için 
yapılması gerekenler konusunda üyelerinden aldığı bilgi-
leri derleyerek ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yazılı 
olarak iletmiş, çeşitli toplantılarda gündeme getirmiştir.

Ayrıca lisanslı depoculuğun tanıtılması için birçok 
üretici, yatırımcı ve borsalar bilgilendirilmiş; TV prog-
ramlarına katılım sağlanmış ve çeşitli dergilere röportaj-
lar verilmiştir. Bundan sonra da çalışmalarımızı artıra-
rak sürdürmeyi planlıyoruz.

Son olarak eklemek istediğiniz husus var mı?
Türkiye açısından stratejik önemi olan tarım ürünle-

rinin üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması, üreti-
ci, tüccar ve sanayiciler için istikrarlı ve kârlı bir tarım 
ürünleri piyasası oluşturulmasına bağlıdır. Böyle bir pi-
yasanın oluşturulması ve sürdürülebilmesi için gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de lisanslı depoculu-
ğun yaygınlaştırılması gerekiyor. Bu nedenle devleti-
mizin sağladığı teşvik ve destekleri devam ettireceğine 
inanıyor, yatırımcıların da bu doğrultuda lisanslı depo-
culuğa yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz.

“Devlet, lisanslı depoculuğun geliştiril-
mesi ve yaygınlaştırılması için çeşitli ver-
gi istisnaları, depo kira desteği ve yatırım 
desteği sağlıyor.”
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Bekir YEĞİN Yenar Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genel Müdür

“Yenar Döküm A.Ş., 20 yıllık bir maziye ama 100 yıllık vizyona sahip 
bir firmadır. Bu yola çıktığımızda rakiplerimizin kimi yarım asırlık, kimi 
de asırlık geçmişe sahip, saygınlığı olan firmalardı. Ama bizler güçlü, 
dinamik, yetkin çalışmalarımızla ve doğru stratejilerle bu arayı kapatmış 
ve sektörde kısa sürede yön verici konuma yükselmiş bulunmaktayız.”

VALS TOPLARINDA GÜVENİLİR VE 
YENİLİKÇİ BİR PAYDAŞ: YENAR
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Türkiye’nin ve dünyanın sayılı vals topu üreticilerin-
den Yenar Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş., 20 yıllık kısa 
tarihinde önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. 
Firma, Türkiye’de 800 mm çapa, 2000 mm boya sahip 
pullama vals silindirlerinin ve dişleme ve kumlama 
makinelerinin imalatını yapan ilk firma. İnovatif ürün 
geliştirmelerine hızla devam eden firma, güvenilir, ye-
nilikçi, çözüm üretici ve müşteri odaklı bir PAYDAŞ ol-
mayı vaat ediyor.

Yenar Döküm A.Ş. olarak her zaman, “problem odaklı 
değil, çözüm odaklı” bir firma olduklarını söyleyen fir-
manın Genel Müdürü Bekir YEĞİN, 20 yıllık bir ma-
ziye sahip olmalarına rağmen dinamik, yetkin çalışma-
ları ve doğru stratejileri sayesinde kısa sürede sektörde 
yön verici konuma yükseldiklerini vurguluyor. Bugün 
50’den fazla ülkede müşterilerine hizmet veren firmayla 
ilgili ayrıntıları, Genel Müdür Yeğin, dergimiz okurları 
için anlatıyor. 

Sayın Yeğin, bize biraz Yenar Döküm A.Ş.’yi anlatır 
mısınız? Vals topları denildiğinde ilk akla gelen önem-
li firmalardan birisiniz. Bu başarının sırrı nedir?

Yenar Döküm A.Ş., Türkiye’de genel olarak gıda sek-
törüne (buğday, arpa, kahve, çikolata, vs.) yönelik çift 
kat savurma döküm yöntemi ile vals topu imalatı yapan 
2 firmadan ve dünyada sayılı uzman firmadan biridir. 
Ürünümüz, yüksek yatırım maliyeti ve teknik alt yapı 
gerektiren bir üründür. 1996 yılından beri pazarda yük-
selen bir ivme ile büyük yatırımlar yaparak mevcut du-
rumuna ulaşan firmamız, yatırımlarını ve büyümesini 
kendi kaynaklarıyla karşılayarak ulusal ve uluslararası 
pazardaki yerini güçlendirdi.

Kuruluşumuzu ve 2014 yılına kadarki büyümemizi, 
Konya 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 6.500 m2’lik 
kapalı alana sahip fabrikamızda, yaklaşık olarak 50 per-
sonelle gerçekleştirdik. 2014 yılında önemli bir yatırım 
kararı alarak şuan kullandığımız 16.000 m2 kapalı alana 
sahip yeni fabrika binamızın inşaatını tamamladık. Bu-
gün 25’i beyaz yaka olmak üzere toplam 80 kişilik yetiş-
miş insan kaynağımızla faaliyet göstermekteyiz.

2012 yılında, yeni fabrika alanımızın tesis tasarımı 
aşamasında, 800 mm çapında ve 2000 mm boyunda 
vals topu imalatı ve bu topun üretiminde kullanmak 
üzere yeni bir savurma makinesi imalatı için kararı 
aldık. Bu kapsamda TÜV BİTAK’a sunduğumuz ino-
vasyon projesi, desteklenmeye hak kazandı ve planla-
nan doğrultuda tamamlandı. Bu proje ile ortaya çıkan 
işletmemizin inovasyon gücü, 2015 yılında ürünümü-
zü tamamlayıcı nitelikteki makinelerin (dişleme ve 
kumlama makineleri) imalatı konusunda bizi cesaret-

lendirdi ve böylece makine imalatına da başladık. 

Geliştirdiğiniz teknolojik çözümleri biraz daha ay-
rıntılandırır mısınız? Yani vals toplarının üretiminin 
yanı sıra artık vals toplarının üretiminde kullanılan 
makineleri de mi üretiyorsunuz?

Biz, Yenar Döküm A.Ş. olarak her zaman müşterile-
rimizin talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya, ürünlerimi-
zin kullanımında ortaya çıkan olası problemleri hızla 
gidermeye yönelik bir politikaya sahibiz. Yani işletme-
miz müşteri odaklı bir politikayla hizmet vermektedir. 
Bu kapsamda müşterilerimizle yaptığımız görüşmeler-
de; ürünümüzün kullanım sürecinde, performansını ve 
ömrünü iyileştirmeye yönelik eksikler analiz edilmiş ve 
dişleme tezgâhının tasarımına ve imalatına ihtiyaç oldu-
ğu tespit edilmiştir. Böylece ilgili departmanlarımız bu 
konuda çalışmaya başlamıştır.

“Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmaya 
katkı sunan 800 mm çapa, 2000 mm 
boya sahip pullama vals silindirlerinin 
imalatını yapan ilk firma olmanın haklı 
gururunu yaşamaktayız. Benzer şekilde 
dişleme ve kumlama makinelerinin yurt 
içindeki ilk üreticisi olmanın, sektöre en 
önemli katkı olduğunu düşünüyorum.”
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Dişleme tezgâhları, ülkemizde üretilemeyen ancak 
her değirmende vals toplarının aşınan dişlerinin tamiri 
için kullanılan, yani ürünümüzü tamamlayan bir maki-
nedir. Ar-Ge departmanımızın mühendislik çalışmaları, 
yoğun bir araştırma-geliştirme süreci, 20 yıllık teknik alt 
yapı ve tecrübe sayesinde Yenar Döküm A.Ş. alarak yılda 
yaklaşık olarak 8.000 adet çok farklı ebatlarda (150 mm 
çaptan 650 mm çapa ve 2000 mm boya kadar) ve profil-
lerde vals topu dişleyebilecek noktaya ulaştık. Bu, çok 
ciddi tecrübe ve alt yapı gerektiren bir iş. Bu faktörlerin 
tümünün bir araya gelmesi ile 1 yıllık bir çalışmanın so-
nunda, makineler müşterilerimize ulaştırıldı ve kullanı-
ma geçildi. Sektöre önemli bir katkı sunmanın gururunu 
yaşıyoruz. Makinelerimizi kullanan müşterilerimizin 
olumlu geri dönüşleri ve iyileştirmeye yönelik önerileri, 
hem yüksek bir motivasyon hem de inovatif geliştirme-
lerimiz ve çalışmalarımız için önemli bir fikir kaynağı.

Sunduğunuz son teknoloji vals ve makinelerle Tür-
kiye ve dünya değirmencilik endüstrisinde nasıl bir 
yere ve role sahipsiniz? Dünya değirmencilik pazarın-
daki payınız hakkında neler söyleyebilirsiniz? 20 yılı 
aşkın tarihinizde kaç ülkeye ulaştınız?

Öncelikle şunu söylemek isterim Yenar Döküm A.Ş., 
20 yıllık bir maziye ama 100 yıllık vizyona sahip bir fir-
madır. Bu yola çıktığımızda rakiplerimizin kimi yarım 
asırlık, kimi de asırlık geçmişe sahip, saygınlığı olan fir-
malardı. Ama bizler güçlü, dinamik, yetkin çalışmaları-
mızla ve doğru stratejilerle bu arayı kapatmış ve sektörde 
kısa sürede yön verici konuma yükselmiş bulunmakta-
yız. Başta Amerika ve Avrupa olmak üzere dünyanın her 
bir köşesindeki 50’den fazla ülkede yer alan müşterileri-
mize ürün ve hizmet sunmaktayız. 

Yenar A.Ş.’nin müşterilerine sunduğu teknik hiz-
met, servis desteği ve eğitim gibi çalışmaları hakkında 
neler söyleyebilirsiniz? 

Yenar Döküm A.Ş. olarak her zaman, “problem odaklı 
değil, çözüm odaklı” bir firma olduk. Her zaman müşte-
rilerimizin yaşadığı sıkıntıları hızlıca çözüme kavuştu-
racak hamleler yapıp, maddi ve manevi kayıpları asgari 
düzeyde tutmaya çalışmış; akabinde de problemlerin 
analizlerini yapmışızdır. Kurulduğumuz ilk günden 
beri ürettiğimiz her ürünün takipçisi olmuş ve istendi-
ğinde aynı kalite ve değerlerde ürünleri müşterilerimize 
ulaştırmışızdır. Ayrıca müşteri talepleri doğrultusunda 
her türlü teknik eğitimi ve desteği de vermekteyiz.

Ar-Ge çalışmalarınız ve buna ayırdığımız bütçe hak-
kında biraz bilgi verir misiniz? 

Yenar ailesi olarak ciromuzun % 5’ini Ar-Ge çalış-
malarına ayırmaktayız. Özellikle değirmen (un, yağ, 
çikolata, yem…) sektöründe, ülkemizin dışa bağımlılı-
ğını sona erdirme konusunu kendimize görev edinmiş 
durumdayız. Farklı sektörlere yönelik geliştirilen ürün-
lerin de kimyasal ve fiziksel özellikleri konusunda çok 
ciddi analizler ve çalışmalar yapmaktayız. Bununla eş 
zamanlı olarak sürekli değişen ve gelişen müşteri istek-
lerini karşılama kabiliyetine sahip, ileri teknoloji ürünü 
olan makinelerimizin inovasyonuna devam ediyoruz.

20 yılı aşkın tarihinizde, değirmencilik endüstrisine 
kazandırdığınız veya kazandırmaya hazırlandığınız ye-
nilikler, farklı ve yenilikçi çözümler nelerdir?

Özellikle ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmaya 
katkı sunan, yağ sektöründe kullanılmak üzere tasar-
lanan, 800 mm çapa, 2000 mm boya sahip pullama 
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vals silindirlerinin imalatını yapan ilk firma olmanın 
haklı gururunu yaşamaktayız. Benzer şekilde az önce 
de bahsettiğim gibi müşterilerimizin ihtiyaçlarını gi-
dermeye yönelik üretimini yaptığımız dişleme ve kum-
lama makinelerimiz var. Bu makinelerin yurt içindeki 
ilk üreticisi olmanın, sektöre en önemli katkı olduğunu 
düşünüyorum. Gelecek 3, 5 ve 10 yıllık hedeflerimiz 
doğrultusunda yeni proje çalışmalarımız da devam et-
mektedir. 

Son olarak müş-
terilerinizin Yenar 
A.Ş. ürünlerini seçme 
nedenlerinin neler 
olduğunu düşünüyor-
sunuz? Yenar A.Ş., 
müşterilerine neler 
vaat ediyor?

Firmamız en önemli 
yatırımını insan kay-
naklarına yapmayı he-
def edinmiş ve bu doğ-
rultuda beyaz yakalı 

ve mavi yakalı personel sayısını neredeyse eşitlemiştir. 
Bu Yenar’ın insana, inovasyona, geleceğe ve teknolojiye 
yaptığı yatırımdır. Bu durum müşterilerimiz tarafından 
olumlu karşılanmakta ve Yenar’ın sektöründe hızlı bir 
çözüm üreticisi ve teknik altyapısı güçlü bir firma olarak 
varlık göstermesine katkı sunmaktadır. Küresel reka-
betin, hız ve maliyet konularını öncelikli konuma taşı-
dığı günümüzde, Yenar da hız ve maliyet konularında 

müşterilerinin beklen-
tilerini karşılama he-
defiyle faaliyet göster-
mektedir. Bu durum, 
firmamızı sektörde 
tercih edilir konuma 
getirmektedir.

Yenar müşterilerine 
güvenilir, yenilikçi, çö-
züm üretici ve müşteri 
odaklı bir PAYDAŞ ol-
mayı vaat etmektedir.
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Hüseyin KAYA Hasan Kaya Çelik Konstrüksiyon 
Finans Müdürü

“Çeliğin titreşime dayanımı, betona göre daha yüksek olduğundan, 
değirmen fabrikalarının inşasında çelik konstrüksiyon kullanımı daha 
fazla ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra hızlı imal edilmesi ve hızlı bir 
şekilde montajının gerçekleştirilmesi de çeliğin tercih edilmesinde 
büyük rol oynuyor.”

FABRİKA BİNALARINDA ÇELİK DEVRİ
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16 yıl önce küçük bir atölyede sadece demir doğrama iş-
leri yaparak faaliyet göstermeye başlayan Hasan Kaya Çelik 
Konstrüksiyon, 2005 yılından sonra değirmencilik sektö-
rüyle tanışarak değirmen fabrikalarının çelik konstrüksiyon 
binalarını inşa etmeye başladı. Bugün ağırlıkla bu sektöre 
hizmet veren firma, 12 bin metrekarelik alanda üretim ger-
çekleştiriyor ve 40 farklı ülkede çelik konstrüksiyon değir-
men binalarının ve siloların inşasını gerçekleştiriyor. 

Dergimizin bu ayki konuklarından biri olan firmanın 
Finans Müdürü Hüseyin Kaya, çelik konstrüksiyon ya-
pıların avantajlarını ve tercih nedenlerini titreşime karşı 
dayanım, mimari özgürlük, stabilite, kesit yeterliliği, de-
monte edilebilirlik olarak sıralıyor. Kaya, firma olarak 
projelerini, hedeflerini ve Ar-Ge çalışmalarını dergimiz 
okurları için anlattı.

Sayın Kaya, bize biraz Hasan Kaya Çelik Konstrük-
siyon firmasının kuruluş tarihini ve bugünlere nasıl 
ulaştığını anlatır mısınız?

Öncelikle firmamıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşek-
kür ederim. Konya’da 2001 yılında 50 m2’lik bir atölyede 
kurulan Hasan Kaya Çelik Konstrüksiyon, önceleri sade-
ce demir doğrama ile çok küçük çaplı yapısal çelik işleri 
yapmaktaydı ve bünyesinde sadece bir çanta kaynağı, bir 
hızar ve bir flex sistemi bulunmaktaydı. Her yaptığımız 
işe gösterdiğimiz özen, bize daha büyük projeler olarak 
geri döndü. Takip eden 3 yıl içerisinde önce 300 m2’lik 
bir alana, 2 yıl sonra da 1000 m2’lik başka bir alana taşın-
dık. Bu büyüme, gelişme sürecinin sonunda, 2008 yılında 
şirketleşme yolundaki ilk adımı atarak Hasan Kaya Çe-
lik Konstrüksiyon firmasına resmiyet kazandırdık. 2011 
yılına geldiğimizde şu anda hala faaliyetlerimize devam 
ettiğimiz 7 bin metrekaresi kapalı, 12 bin metrekarelik 
alanda, geniş makine parkuruna sahip fabrika binamızı 
bünyemize ekledik. Sürekli yerel ve küresel sektörün ge-
lişimine ve ilerlemesine ayak uyduran, yeniliğe açık bir 
firma olmak bizim en büyük avantajımız oldu.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projelerden ve 
değirmencilik sektörüyle olan bağınızdan bahseder 
misiniz?

Hasan Kaya Çelik Konstrüksiyon olarak 2005 yılına 
kadar daha çok hangar tipi binalar inşa ediyorduk. 2005 
yılında değirmencilik sektörüyle tanıştık ve 2005’ten bu 
yana değirmen fabrikalarının bina yapımını üstleniyo-
ruz. Bugün, değirmencilik sektörü artık en çok hizmet 
ettiğimiz sektör konumuna geldi. Dünyanın 40 farklı ül-
kesinde irili ufaklı onlarca çelik konstrüksiyon değirmen 
binası projesine imza atmış bulunmaktayız. Referansla-
rımız arasında bu sektörün önde gelen 5 firmasının 3’ü 
bulunmakta. Hedefimiz, değirmencilik sektöründe ara-
nan ve vazgeçilmez bir firma olmak.

Kurduğunuz bir konstrüksiyonda kullanılan bütün 
malzemeler sizin üretiminiz mi? Günümüzde yapı in-
şaatlarında çelik konstrüksiyon kullanılma nedenleri 
nelerdir?

Ön imalat işlemlerinin hepsini kendi fabrikamız bün-
yesinde yapabiliyoruz ancak hammadde ve bağlantı ele-
manlarını dışarıdan tedarik ediyoruz. 

Mimari özgürlük, stabilite, kesit yeterliliği, demon-
te edilebilir olması çelik konstrüksiyon binaların tercih 
nedenidir. Ayrıca statik açıdan günümüz için en uygun 
yapı türü çelik konstrüksiyondur.

Un fabrikalarının inşasında hangi özellikleri nede-
niyle çelik konstrüksiyon tercih ediliyor?

En önemli neden titreşime karşı dayanımdır. Çeliğin 

“Bugün, değirmencilik sektörü en çok 
hizmet ettiğimiz sektör. Dünyanın 40 
farklı ülkesinde onlarca çelik konstrük-
siyon değirmen binası projesine imza 
atmış bulunmaktayız. Referanslarımız 
arasında bu sektörün önde gelen 5 fir-
masının 3’ü bulunmakta. Hedefimiz, 
değirmencilik sektöründe aranan ve 
vazgeçilmez bir firma olmak.”
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titreşime dayanımı, be-
tona göre daha yüksek 
olduğundan, değirmen 
fabrikalarının inşasında 
çelik konstrüksiyon kul-
lanımı daha fazla ön pla-
na çıkıyor. Bunun yanı 
sıra hızlı imal edilmesi 
ve hızlı bir şekilde mon-
tajının gerçekleştirilmesi 
de çeliğin tercih edilme-
sinde büyük rol oynuyor.

Hasan Kaya Çelik 
Konstrüksiyon olarak 
2000 yılından bu yana 
kaç ülkede değirmen 
fabrikaları için bina inşa 

ettiniz? Yurt dışında nasıl hizmet veriyorsunuz?
Değirmencilik sektörü, firmamızın yurt dışına açı-

lan kapısı. Dolayısıyla ihraç ettiğimiz ürünler, kat-
lı değirmenlerden ve kompakt diye adlandırdığımız 
hangar içi binalardan oluşuyor. Bugüne kadar dünya 
çapında 40 farklı ülkede Hasan Kaya Çelik Konstrük-
siyon imzası bulunduğunu söyleyebilirim.

Ar-Ge çalışmalarınız ve buna ayırdığınız bütçe hak-

kında biraz bilgi verir misiniz? Ar-Ge çalışmalarınızda 
hangi konular üzerine yoğunlaştığınızı anlatabilir mi-
siniz?

Yenilikçi teknolojiyi takip eden yapımızı bu soru-
da biraz açmak istiyorum. Gelişen teknolojiyle birlikte 
ürettiğimiz çeliğin kaynak kalitesini artırabilmek adına 
sürekli testler yapıyoruz. “Bunu en hızlı ve en güvenilir 
şekilde müşteriye nasıl ulaştırırız” sorusunun cevabını 
arıyoruz. Ar-Ge çalışmamızın en son örneği olarak, ma-
kine parkurumuza geçtiğimiz ay içerisinde eklediğimiz 
kaynak robotunu gösterebiliriz. Silo imalatında kullan-
dığımız kaynak makinemiz gelmeden önce, beş ustamı-
zın bir günde kaynattığı silo miktarını, makine tek başı-
na bir günde kaynatabiliyor. Bu sayede bu alanda görevli 
beş çalışanımızı, başka bir imalata yönlendirerek fabrika 
içerisinde bir hız döngüsü oluşturduk. Halen devam et-
mekte olan Ar-Ge çalışmalarımız bulunuyor. Her yıl Ar-
Ge’ye ayırdığımız hatırı sayılır bir bütçe bulunmaktadır.

Firmanızla ya da sektörle ilgili eklemek istedikleri-
niz neler?

Ülke olarak ihracat pazarımızda yaşanan daralmadan, 
küresel boyutta yaşanan döviz dalgalanmalarından et-
kilenen tüm sektörlere, Türkiye’yi yurt dışında temsil 
eden herkese Hasan Kaya Çelik Konstrüksiyon olarak 
kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.
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Güney Afrika
Botsvana

Yüzölçümü : 582,000 kilometrekare

Nüfus : 2,038,228 (2016, tahmini)

Başkenti : Gaborone

Dil : İngilizce ve Tsvana

Para birimi : Pula

GSYİH : 36,51 Milyar Dolar (2016, tahmini)

KBGSYİH : 16,900 Dolar (2016, tahmini)

İthalat : 7,1 Milyar Dolar

İhracat : 6,4 Milyar Dolar

Toplam dış ticaret: 13,5 milyar dolar

BOTSVANA

Yüzölçümü : 1,221,037 kilometrekare

Nüfus : 54,956,900 (2016, tahmini)

Başkenti : Pretoria, Bloemfontein, Cape Town

Dil : İngilizce ve 10 yerel dil

Para birimi : Güney Afrika randı

GSYİH : 326,541 Milyar Dolar (IMF 2015)

KBGSYİH : 5,859 Dolar (IMF 2015)

İthalat : 79,5 milyar dolar

İhracat : 69,6 milyar dolar

Toplam dış ticaret: 149,1 milyar dolar

GÜNEY AFRİKA
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Güney Afrika ve Botsvana’nın tahıl üretimi ve tüketimi 
mısır ağırlıklıdır. Dünyanın en büyük onuncu mısır üreti-
cisi olan Güney Afrika’nın mısır üretimi son yıllarda 10-13 
milyon ton civarında seyrederken, bu miktar Botsvana gibi 
toprakları tarıma elverişli olmayan ve kötü iklim koşulla-
rından da olumsuz etkilenen bir ülkede 200 bin ton do-
laylarındadır. Fakat Botsvana, bu üretim miktarıyla kendi 
tüketimini karşılayabilmektedir. Her iki ülkede de değir-
mencilik endüstrisi mısır ağırlıklıdır. Güney Afrika’nın un 
ticaretinde ise ağırlık un ihracatındayken, Botsvana tüke-
tim ihtiyacını buğday unu ithalatıyla karşılamaktadır. 

Güney Afrika’da tahıl üretimi mısır ve buğ-
day ağırlıklıdır. Amerikan Tarım Bakanlığı 
Dış Tarım Servisi’nin (USDA FAS) verilerine 
göre, Güney Afrika’nın mısır üretim miktarı 
2015/16 sezonunda 7,9 milyon ton olarak 
kaydedilmiştir. 2016/17 sezonunda üreti-
min artacağı ve 13 milyon tona yükseleceği 
tahmin edilmektedir. 

GÜNEY AFRİKA VE 
BOTSVANA’DA TAHIL 
VE UN PAZARI 
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GÜNEY AFRİKA’NIN DÜNYA TAHIL
ÜRETİMİNDEKİ YERİ
Güney Afrika’da tahıl üretimi mısır ve buğday ağır-

lıklıdır. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servi-
si’nin (USDA FAS) verilerine göre, 2013/14 sezonun-
da 14,9 milyon tonluk mısır üretimi gerçekleştiren 
Güney Afrika, 2014/15 sezonunda bu üretimi 10,6 
milyon tona düşürmüştür. Üretim miktarını 2015/16 
sezonunda da düşüren ülke, 7,9 milyon ton mısır üret-
miştir. Ancak USDA tahminleri, 2016/17 sezonunda 
üretimin artacağına ve 13 milyon ton olarak gerçekle-
şeceğine işaret etmektedir. 

Güney Afrika’nın üretimini gerçekleştirdiği bir diğer 
önemli ürün ise buğdaydır. 2013/14 sezonunda 1,8 mil-

yon tonluk buğday üretimi gerçekleştiren Güney Afrika, 
2014/15 sezonunda bu miktarı 1,7 milyon tona düşür-
müştür. Buğday üretim miktarı 2015/16 sezonunda da 
gerilemeye devam etmiş ve 1,4 milyon tona düşmüştür. 
Üretimde artışa işaret eden USDA’nın 2016/17 sezonu 
için tahminde bulunduğu miktar ise 1,7 milyon tondur. 
Ülkenin arpa üretimi, mısır ve buğday üretimine kıyasla 
oldukça düşüktür. 2014/15 ve 2015/16 sezonlarında 300 
bin ton civarında arpa üretimi gerçekleştiren Güney Af-
rika’nın 2016/17 sezonunda 292 bin ton arpa üreteceği 
tahmin edilmektedir. 

Güney Afrika’nın tahıl tüketiminde önde gelen ürün 
mısırdır. USDA’nın verilerine göre, ülke 2013/14 sezo-
nunda 11,5 milyon ton, 2014/15 sezonunda 11,6 milyon 
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ton mısır tüketimi gerçekleştirmiştir. 2015/16 sezonunda 
bir miktar düşen tüketim 11,2 milyon ton olarak gerçek-
leşmiştir. 2016/17 sezonunda ise 11,3 milyon ton mısır 
tüketileceği tahmin edilmektedir. Buğday tüketimine 
bakıldığında, 2013/14 ve 2015/16 sezonları arasında 3,1 
milyon ton ve 3,4 milyon ton civarında tüketim gerçek-
leştirildiği görülmektedir. 2016/17 sezonu için tahmin 
edilen tüketim miktarı ise 3,4 milyon tondur. Güney Af-
rika’nın pirinç tüketimi ise 2013/14 ve 2015/16 sezonları 
arasında 900 bin tona yakın miktarlarda gerçekleşmiştir. 
2016/17 sezonu için tahmin edilen tüketim miktarı ise 1 
milyon tondur. 

BOTSVANA’NIN DÜNYA TAHIL
ÜRETİMİNDEKİ YERİ
Botsvana’nın tahıl üretimi yok denecek kadar azdır. 

Bunda ülke arazisinin büyük çoğunluğunun çöllerle 
kaplı olması ve kurak ikliminin tarıma elverişli olma-
ması nedeniyle tarımsal üretim oldukça sınırlıdır. Ta-
hıl üretiminde ise mısır ve sorgumun önde geldiği gö-
rülmektedir. Söz konusu ürünlerin 2013/14 ve 2015/16 
sezonları arasındaki üretim miktarları 35 bin tonu geç-
mezken, 2016/17 sezonu için tahmin edilen üretim mik-
tarı 2 bin tonu ancak bulmaktadır. 

Botsvana’nın tahıl tüketiminde önde gelen ürünün 
mısır olduğu görülmektedir. Mısır tüketimi 2013/14 se-
zonunda 199 bin ton, 2014/15 sezonunda ise 235 bin ton 
olarak gerçekleşmiştir. 2015/16 sezonunda gerileyen tü-
ketim miktarı 223 bin ton olarak kaydedilmiştir. 2016/17 
sezonunda ise 177 bin ton mısır tüketileceği tahmin 
edilmektedir.

DÜNYA TAHIL TİCARETİNDE GÜNEY
AFRİKA VE BOTSVANA
Ürettiği mısır miktarıyla kendi kendine yetebilen Gü-

ney Afrika, özellikle buğday ve pirinçte ithalata başvur-
maktadır. USDA verilerine göre, 2013/14 sezonunda 1,6 
milyon ton buğday ithal edilmiş ve bu miktar 2014/15 
sezonunda 1,8 milyon tona, 2015/16 sezonunda ise 2,4 
milyon tona yükselmiştir. 2016/17 sezonunda ise üre-
timdeki yükselişe paralel olarak 1,7 milyon ton buğday 
ithal edileceği tahmin edilmektedir. Pirinç ithalatı ise 1 
milyon tona yakın miktarlarda seyretmektedir. 2013/14 
sezonunda 945 bin ton pirinç ithal edilirken, bu miktar 
2014/15 sezonunda 980 bin tona yükselmiş, 2015/16 se-
zonunda 950 bin ton olarak kaydedilmiştir. 2016/17 se-
zonunda ise 1 milyon ton pirinç ithal edileceği tahmin 
edilmektedir. Mısır ithalatında ise 2013/14 ve 2016/17 
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sezonları arasında en yüksek ithalat miktarına 1,9 mil-
yon tonla 2014/15 sezonunda ulaşılmıştır. 

Botsvana’da ise tahıl ithalatı ağırlıklı olarak mısır ve 
sorgum üzerinden işlemektedir. Botsvana, 2013/14 sezo-
nunda 195 bin ton mısır ithal ederken bu miktar 2014/15 
sezonunda 200 bin tona yükselmiştir. 2015/16 sezonun-
da 219 bin ton mısır ithal eden ülkenin 2016/17 sezo-
nunda bu miktarı 175 bin tona düşüreceği tahmin edili-
yor. Sorgumda ise 2013/14 ve 2016/17 sezonları arasında 
25-30 bin ton civarında ithalat gerçekleştirilmiştir.

GÜNEY AFRİKA VE BOTSVANA’DA UN SANAYİ 
PR Newswire’da yayımlanan bilgiye göre, Güney Af-

rika’nın mısır ve buğday değirmenciliği endüstrisi, ül-
kedeki tarımsal üretimin yaklaşık yüzde 30’unu karşı-
lamaktadır. Ülkede tahmini olarak 290 un değirmenci 
olduğu belirtilmektedir. Değirmencilik endüstrisi, ül-
kedeki mısır değirmenciliğinin yüzde 60’ını dört büyük 
değirmen firması gerçekleştirmektedir. Aynı firmalar, 
buğday değirmenciliği endüstrisinin de yüzde 97’sine 
hâkimdir. Güney Afrika’daki un değirmenlerinde ağır-
lıklı olarak beyaz ve kahverengi ekmeklik un, kek unu 
ve bisküvi unu üretilmektedir. 

Güney Afrika Ticaret ve Endüstri Bakanlığı, gıda gü-
venliğinin artırılması amacıyla, küçük ölçekli değirmen-
ciler için Endüstriyel Politikalar Hareket Planı (IPAP) 
oluşturmuştur ve bu sayede bu sektörde yaklaşık 290 adet 

değirmenin faaliyet göstermesine yardımcı olmuştur. An-
cak ülkedeki kötü hava şartlarının birçok bölgenin tahıl 
üretiminde problem yaratacağı ve bunun değirmencilik 
endüstrisini kötü etkileyeceği de beklenmektedir. 

GÜNEY AFRİKA VE BOTSVANA’DA
UN TİCARETİ
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 

verilerine göre, Güney Afrika’nın buğday unu ihracatı 
2010-2013 yılları arasında 60 bin ton ila 151 bin ton ara-
sında seyretmiştir. 2012 yılında 107 bin ton buğday unu 
ihraç eden Güney Afrika, bu miktarı 2013 yılında 151 
bin tona yükseltmiştir. Güney Afrika’nın buğday unu it-
halatı ise 2010-2013 yılları arasında 5 bin ila 30 bin ton 
arasında gerçekleşmiştir. 2012 yılında 13 bin ton buğday 
unu ithal eden Güney Afrika, bu miktarı 2013 yılında 30 
bin tona çıkarmıştır. 

FAO verilerine göre, Botsvana 2010 yılında 2 bin 700 
ton buğday unu ihraç etmiştir. Bu miktarı giderek dü-
şüren Botsvana’nın 2011 yılında 728 ton, 2012 yılında 
129 ton, 2013 yılında ise 12 ton buğday unu ihraç ettiği 
kaydedilmiştir. Buğday unu ithalatında ise daha yüksek 
rakamlar söz konusudur. Ülkenin buğday unu ithalatı 
2010 yılında 15 bin ton, olarak gerçekleşmiş ve 2011 yı-
lında bu miktar 20 bin tona yükselmiştir. 2012 ve 2013 
yıllarında düşen buğday unu ithalatı sırasıyla 6 bin ton 
ve 5 bin ton olarak kaydedilmiştir. 
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Pirinç, dünya nüfusunun yarısından 
fazlasının temel besinidir (Childs 2004) ve 
dünya hububat üretiminin yaklaşık dörtte 
birini (FAOSTAT 2013) oluşturmaktadır. 
Pirincin yaklaşık yüzde 90’ı Asya’daki kü-
çük bir bölgede yetiştirilmekte ve Asya’da 
yaşayanların günlük kalori alımının orta-
lama yüzde 30’unu sağlamaktadır (Bhat-
tacharya 2011). 

Diğer tahıl ürünlerinin aksine pirinç, 
işlemesi zor bir tahıl ürünüdür. Çünkü 
büyük bir kısmı insanlar tarafından tü-

ketilmektedir (Iguaz ve Virseda 2007) ve 
sadece küçük bir kısmı tohum ve hayvan 
yemi olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla 
pirinç endüstrisinin asıl hedefi kaliteli pi-
rinç üretmektir. 

Tüketiciler tarafından tercih edilen form 
tam tahıl olduğundan, kırık pirinç genelde 
bütün pirincin yarısı fiyatına satılmaktadır 
(Thompson ve Mutters, 2006). Pirinçte 
kırılma ve çatlamanın nedenleri Kunze ve 
Calderwood (2004) tarafından incelenmiş-
tir. Düşük rutubetli pirinç ile nemin tekrar 

Anna Vega
Bühler AG
Tahıl Lojistik Birimi - Teknoloji Uzmanı

Kurutma sonrası
yüzde 0 kırık 
“Mevcut herhangi bir kurutma çözümü ile yüzde 0 kırık 
veya çatlağın sağlanamayacağı aşikârdır. Fakat kayıpsız bir 
kurutma prosesine adım adım yaklaşmak, her çeltik işleyicinin 
hedefi olmalıdır. Bühler tarafından sunulan tüm gelişmelerin 
ve icatların dayandığı fikir, her zaman toplam maliyete dikkat 
edilmesidir.”
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adsorpsiyonu, sonraki öğütme işlemi sırasında kırılmaya 
neden olan tahıl parçalanmasının ana nedeni olduğu so-
nucuna varılmıştır. Ortam koşulları değiştiğinde ve nem 
emilimi veya desorpsiyon prosesleri tetiklendiğinde, çe-
kirdek yüzeyi kısa süre sonra çevredeki koşullarla den-
gelenir. Ancak çekirdeğin merkezindeki nem, çekirdeğin 
içinde sıkıştırma ve gerilme stresi nedeniyle beliren nem 
gradyanları oluşturarak çok yavaş değişir. Materyal gücü 
aşılırsa materyalde bozulmalara yol açar. Bu nedenle, 
herhangi bir proses adımında nem gradyanlarını mini-
mize etmek önemlidir.

Pirinç, bozulabilir doğası nedeniyle, bozulmanın yanı 
sıra nitel ve nicel kayıpları önlemek için çoğunlukla ku-
rutulmalıdır. Bu prosese ilişkin nem değişikliklerinden 
dolayı, nihai ürün kalitesi kurutma şekline duyarlıdır 
(Iguaz ve Virseda 2007). Yüksek kalitede bir ürün elde 
edebilmek için en iyi kurutma prosesini tespit edebilmek 
çok önemlidir. Fakat pirincin diğer tahıllara nazaran 
daha yüksek oranlarda kırılma göstermesinden dolayı bu 
zor bir konudur. Ayrıca yıllardır ekiliyor olması ve farklı 
ortam koşulları altında seçimi dolayısı ile pirinçte dikka-
te değer bir çeşitlilik bulunmaktadır ve bu da optimum 
proses koşullarının tespit edilmesini daha da zorlaştır-
maktadır (Childs, 2004).

Bu hedefe ulaşmak için çok çaba sarf edilmiştir. Ge-
leneksel hava ile kurutma yöntemleri, uzun kuruma sü-
releri ve yüksek haşere riskleri 
nedeniyle en uygun yöntem 
değildir. Devridaim toplu ku-
rutucular, ek strese neden olan 
yüksek oranda devridaim dola-
yısı ile taneciklerin kırılmaları-
nı artırabilir. Sürekli kurutma 
sistemleri çözüm olabilir ve 
sonraki öğütme işlemine sa-
bit bir çıktı sağlamanın ilave 
faydalarını sunabilir. Bu tarz 
kurutma sistemleri genellik-
le kurutma adımları arasında 
nem içeriği gradyanlarının 
ayrılması için belirli bir süre 
bekletildiği ve ardından stres 
ve çatlamaların minimize edil-
diği sayıca üçe kadar kurutucu 
ve tavlama deposundan oluşur. 
Tavlama aşamaları aynı za-
manda genellikle hasat döne-
minde karşılaşılan ham pirinç 
çekirdeklerindeki nem varyas-
yonlarını gidermelidir (Chau 
ve Kunze 1982).

Kurutma koşulları, kurutma zamanı ve tavlama sü-
resinin bütün pirinç verimine olan önemli etkisi birçok 
yazar tarafından gösterilebilir (Nasrnia ve ark. 2010). 
Sürekli kurutmada, 40-150 °C aralığındaki giriş sıcak-
lıkları, pişmiş pirincin kalitesini etkilemez ve çeltiğin 
öğütme kalitesi iyi bir şekilde korunur (Tirawanichakul 
ve ark. 2004). Jelatinizasyon sıcaklığının üzerindeki çok 
yüksek sıcaklıklarda dahi, bütün pirincin verimini boz-
madan ilk nem oranı yüksek olan ham pirinci kurutmak 
için kullanılabilir (Ban 1971). Ayrıca yeterince tavlama 
zamanının tanınmış olması halinde, ilk kurutma aşa-
ması esnasında yüksek oranlarda suyun uzaklaştırılabi-
leceği (Fendlye ve Siebenmorgen 2002) ve ilk kurutma 
aşamasında yüksek sıcaklıkların uygulanabileceği bu-
lunmuştur (Nasrnia ve ark. 2010). 

Bühler kurutma teknolojisi, son teknoloji sürekli akış 
ile kurutma sağlamaktadır. Bu sistem, tozlu ortamlar 
oluşturan ve kırılma yüzdesinin yüksek olduğu alışıla-
geldik toplu işleme sistemleri ile karşılaştırıldığında bir-
çok avantajı beraberinde getirmektedir. Buna karşın top-
lu kurutma sistemlerinin asıl sorunu, kurutma işleminin 
ardından nem içeriğindeki tutarsızlıklardır. Kurutucu 
içerisindeki bekleme süresi partideki her çekirdek için 
aynıdır; yani operatörün farklı nemde gelen ürüne mü-
dahale etmesine tanımamaktadır. Oysa sürekli sistem-
lerde bekleme zamanları ayarlanabilir. Toplu yükleme 
veya boşaltma yapılırken, kuruma süresindeki kayıp, 



S.

MAKALE

104 DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Nisan 2017

gözetim ve emek ihtiyacının artması gibi hususlar da 
dikkate alınmalıdır. Buna karşın Bühler prosesi, nemin 
homojen olmamasından kaynaklanan kırılmayı önle-
mek için çeltiklerin kurutma aşamaları arasında dinlen-
mesine imkân tanıyan birkaç aşamada gerçekleştirilir. 
Nemdeki farklılıklar, özel kanal düzeni ve ürün akışı 
ayırma ile birlikte oldukça tek tip (farklılık göstermeyen) 
kurutma sonuçlarına ulaşılmasını sağlayan tavlama ku-
tusunda yok edilir. Çapraz kanal düzenlemesi ve EcoD-
ry ™ kurutucularda ortaya çıkan kalıcı hava akışı yönü 
değişimi ayrıca, çeltik pirincin maruz kaldığı termal 
stresi önemli ölçüde azaltılır ve kesinlikle homojen bir 
hava dağılımı ile hızı 
temin eder. Tüm bu 
avantajlar son derece 
hızlı fakat yine de stres 
dolayısıyla çatlama ve 
kayıpların azaltıldığı 
nazik bir prosese ola-
nak tanır.

Bühler tarafından 
sunulan sürekli kurut-
ma çözümlerinin güç 
tüketimlerine bakıldı-

ğında, spesifik özellikleri nedeniyle yüksek tasarruf po-
tansiyeline sahip oldukları görülmektedir. Çapraz kanal 
düzenlemesi, ürün akış ayrımı, deşarj sisteminin tasarı-
mı, isteğe bağlı nem kontrol sistemi, uyarlanmış proses 
kontrolü (bekleme sürelerinin ayarlanması gibi), kuru-
tucunun montaj boyutlandırması, uygun fanlar ve ısıt-
ma ünitesinin yanı sıra kurutucuların yalıtımı sayesinde 
yüzde 25’e varan oranlarda tasarruf sağlanır.

Bühler kurutucuları, büyük miktardaki hububatın 
durdurulmadan sürekli kurutulmasına olanak tanır; 
doğrudan veya dolaylı ısıtma için tasarlanmıştır ve işlet-

me maliyetleri düşük-
tür. Yüksek derecede 
verime sahip merkezi 
ayırıcılar vasıtası ile 
nemli toz dahi ayrıla-
bilir. Tüm kurutma ve 
tavlama adımlarındaki 
tahliyenin yanı sıra, 
tutarlı bekleme zamanı 
ve tek tip kitle akışını 
garanti eden sarsarak 
boşaltma sisteminin 
kendi kendini temizle-

Kıs. 3: Bangladeş'teki çeltik kurutuculu referans fabrika



S.

MAKALE

105DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Nisan 2017

Kaynakça:
1. Ban, T (1971). Rice cracking in high rate drying. JARQ, 6(2), 113-116.
2. Bhattacharya, K. R. (2011), Rice Quality: A guide to Rice Properties and Analysis. Woodhead Publishing Limited, Cambridge.
3. Chau, N. N., and O R Kunze (1982), Moisture content variations among harvested rice grains. Trans. ASAE 25(4): 1037-1040. 
4. Childs, N. W. (2004) Chapter 1: Production and Utilization of Rice. pp. 1-23. In: Champagne, E. T. Rice: chemistry and technology. No. Ed. 
3. American Association of Cereal Chemists, 2004.
5. FAOSTAT, available at: http://faostat3.fao.org
6. Fendley, J. W., & Siebenmorgen, T. J. (2002). Effect of drying and tempering rice using a continuous drying procedure. AAES Research Series, 504, 382-389.
7. Iguaz, A., and Virseda, P. (2007). Moisture desorption isotherms of rough rice at high temperatures. Journal of Food Engineering, 79(3), 794-802.
8. Kunze, O. R., and D. L. Calderwood (2004). Chapter 9: Rough rice drying – moisture adsorption and desorption. pp. 223-268. In: Champagne, 
E. T. Rice: chemistry and technology. No. Ed. 3. American Association of Cereal Chemists, 2004.
9. Nasrnia, E., Sadeghi, M. and Masoumi A. A. (2010). Effect of Drying and Tempering Conditions on Milling Quality of Rough Rice. XVIIth 
World Congress of the International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR), Québec City, Canada June 13-17, 2010 
10. Thompson, J. F., and R. G. Mutters (2006), Effect of weather and rice moisture at harvest on milling quality of California medium-grain rice. 
Trans. ASABE 49(2): 435-440.
11. Tirawanichakul, S., Prachayawarakorn, S., Varanyanond, W., Tungtrakul, P., & Soponronnarit, S. (2004). Effect of fluidized bed drying tem-
perature on various quality attributes of paddy. Drying Technology, 22(7), 1731-1754.

me etkisi sayesinde kalıntı oluşumu önlenmektedir. Ra-
kipleri düzensiz tahliye ve haznede kalıntı oluşumuna 
sebebiyet verirken, Bühler teknolojisinin avantajı tavla-
ma haznelerinde dahi sürekli kitle akışı sağlanmasıdır. 
Ayrıca haşlanmış çeltiğin kurutulması içim iki daimi 
akış sütunlu kurutucu ve bir ara tavlama hazneli, iki 
kademeli ham çeltik kurutucu, üç kurutucu ve iki tavla-
ma haznesinden oluşan üç kademeli çözüm mevcuttur. 
Yüksek nem içeriğinden dolayı, ürün kalitesini bozma-

dan daha yüksek hava sıcaklıkları uygulanabilir. 

Sonuç olarak mevcut herhangi bir kurutma çözümü 
ile yüzde 0 kırık veya çatlağın sağlanamayacağı aşikâr-
dır. Fakat kayıpsız bir kurutma prosesine adım adım 
yaklaşmak, her çeltik işleyicinin hedefi olmalıdır. Bühler 
tarafından sunulan tüm gelişmelerin ve icatların dayan-
dığı fikir, her zaman toplam maliyete dikkat edilmesidir.
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Dünya genelinde üretimi 140 milyon tonu 
aşan arpa ile ilgili güncel veriler, içerisinde 
bulunduğumuz sezonda üretimin bir miktar 
gerilediğine işaret etmektedir. Amerikan Ta-
rım Bakanlığı Dış Tarım Servisi USDA FAS, 
Mart ayında yayınladığı son raporunda, 
2015/16 sezonunda 147 milyon ton civa-
rında gerçekleşen üretimin, 2016/17 se-
zonunda 143,9 milyon tona gerileyeceğine 
işaret etmektedir. Bu tahminlerdeki miktar-
ları değiştirebilecek tek şey güney yarım kü-
redeki hasat sonuçları olacaktır.

Yem ve malt sanayinin en önemli hammadde kaynağı 
olan arpa, 2 milyar tonu aşan dünya tahıl üretiminde, 140 
milyon tonu bulan üretim miktarıyla, mısır, buğday ve pi-
rinçten sonra 4. sırada yer almaktadır. 

Dünyada tahıl ürünlerinin üretim miktarlarıyla ilgili 
raporlar yayınlayan çok az kurumdan biri olan Amerikan 
Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi (USDA FAS), son ra-
porunu Mart ayında yayınladı. Bu rapora göre; 2014/15 
sezonunda 141,7 milyon ton olan dünya arpa üretimi, 
2015/16 sezonunda 147,7 milyon tona ulaştı. Ancak içe-
risinde bulunduğumuz sezona dönük USDA tahminleri 
üretimin yaklaşık 1 milyon düşeceğine işaret etmektedir. 
USDA tahminlerine göre 2016/17 sezonunda dünya arpa 
üretimi 146,9 milyon ton olarak gerçekleşecek.

DÜNYA ARPA 
PAZARI VE 
GÜNCEL DURUM
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AB ülkeleri ve Rusya, 2015/16 sezonunda 147,7 mil-
yon ton olan dünya arpa üretiminin yarısından fazlası-
nı tek başlarına karşılamaktadır. Bu iki ülkeyi 2015/16 
sezonunda 8,7 milyon tonluk üretimle Ukrayna takip 
etmektedir. Ukrayna’nın 2016/17 sezonunda 9,9 milyon 
tonluk üretime ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ukray-
na’nın hemen ardından sırayı alan Avustralya’nın ise 
2015/16 sezonunda 8,5 milyon ton arpa ürettiği, 2016/17 
sezonunda önemli bir artışla bu oranı 13 milyon tona 
çıkaracağı tahmin edilmektedir.

Avustralya’yı 8,2 milyon tonla Kanada; 7,4 milyon 
tonla Türkiye; 4,9 milyon tonla Arjantin; 4,7 milyon 

tonla ABD; 3,5 milyon tonla Fas ve 3 milyon tonla İran 
takip etmektedir.

DÜNYA ARPA TÜKETİMİ
USDA’nın dünya arpa üretimiyle ilgili düşüş öngörü-

sü, tüketime de yansımış durumda. Buna göre; 2014/15 
sezonunda 141,5 milyon ton olan ve 2015/16 sezonunda 
147,7 milyon tona ulaşan dünya arpa tüketimi,  2016/17 
sezonunda 145,7 milyon ton seviyelerinde gerçekleşecek. 
Üretimin aksine, tüketim noktasında IGC’nin beklen-
tileri USDA beklentilerini destekler niteliktedir. Yani 
IGC de Şubat raporunda içinde bulunduğumuz sezon 
için 145,7 milyon tonluk arpa tüketimi öngörmektedir.

Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC)’nin 23 Şubat tarih-
li raporu ise; 2014/15 sezonunda 144,4 milyon ton olan 
dünya arpa üretiminin 2015/16 sezonunda 148,6 milyon 
ton olarak gerçekleştiğini gösteriyor. IGC’nin 2016/17 
beklentisi ise yaklaşık 1 milyon tonluk (149,4 milyon 
ton) artışa işaret ediyor. 

Her iki kurumun verileri kıyaslandığında, dünya arpa 
üretimi ve sezon beklentileriyle ilgili veriler arasında 
yaklaşık 3 milyon tonluk fark bulunduğu göze çarpmak-
tadır. Ayrıca USDA, üretimde düşüş beklerken, IGC 
artışa işaret etmektedir. Önümüzdeki günlerde, güney 
yarımküredeki hasat sonuçlarının ortaya çıkmasıyla bir-
likte 2016/17 sezonuna dair her iki kurumun verileri 
arasındaki fark muhtemelen küçülecek ve sonuçlar net-
leşmeye başlayacaktır.

BAŞLICA ARPA ÜRETİCİLERİNDE
GÜNCEL DURUM
Dünya arpa üretiminde ülkeler itibariyle en yüksek 

üretim miktarı AB ülkelerine aittir. USDA verilerine 
göre; 2014/15 sezonunda 141,7 milyon ton olan dünya 
arpa üretiminin 60,6 milyon tonunu AB ülkeleri karşı-
lamaktadır. 2015/16 sezonunda 61,5 milyon tona ulaşan 
AB ülkelerinin toplam arpa üretiminin, 2016/17 sezo-
nunda 60 milyon tonda kalacağı tahmin edilmektedir. 

Dünya arpa üretiminde AB ülkelerinin ardından ikin-
ci sırada yer alan Rusya, USDA verilerine göre 2014/15 
sezonunda 20 milyon ton üretim gerçekleştirdi. 2015/16 
sezonunda 17 milyon tona gerileyen ülkenin arpa üreti-
minin, 2016/17 sezonunda da 17,5 milyon tonda kalaca-
ğı tahmin ediliyor.
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Üretimde olduğu gibi dünya arpa tüketiminde de AB 
ülkeleri ilk sırada yer almaktadır. USDA verilerine göre; 
2014/15 sezonunda 50,9 milyon ton olan AB ülkeleri-
nin arpa tüketimi 2015/16 sezonunda 51,7 milyon tona 
yükseldi. Artışın 2016/17 sezonunda da devam etmesi 
ve 54,1 milyon tona ulaşması bekleniyor. AB ülkelerin-
den sonra en yüksek tüketim miktarı ise Rusya’ya aittir. 
Rusya’nın 2014/15 sezonunda 14,1 milyon ton, 2015/16 
sezonunda da 13,6 milyon ton arpa tüketimi gerçekleş-
tirdiği görülmektedir. 2016/17 sezonunda Rusya için ön-
görülen tüketim miktarı ise 13,9 milyon tondur.

2015/16 sezonunda 10,2 milyon ton arpa tüketimi 
gerçekleştiren Suudi Arabistan, dünya sıralamasında 
üçüncülüğe ulaşmıştır. Suudi Arabistan’ın 2016/17 se-
zonunda da tüketim miktarını arttıracağı ve tüketimde 
11 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

2015/16 sezonu itibariyle dünya arpa tüketiminde Su-
udi Arabistan’ı 7,9 milyon tonla Çin; 6,9 milyon tonla 
Kanada ve Türkiye; 5 milyon tonla İran; 4,7 milyon ton-
la Ukrayna; 4,4 milyon tonla ABD ve 3,4 milyon tonla 
Fas takip etmektedir.

DÜNYA ARPA TİCARETİNDE GÜNCEL DURUM
Dünyadaki arpa üretiminin yaklaşık 30 milyon tonu, 

uluslararası ticarete konu olmaktadır. IGC verilerine 
göre 2014/15 sezonunda 29,1 milyon ton olan dünya 
arpa ticareti, 2015/16 sezonunda 29,9 milyon tona ulaş-
mıştır. Ancak IGC beklentileri, 2016/17 sezonunda tica-

retin gerileyeceğine ve 26,1 milyon tona düşeceğine işa-
ret etmektedir. Çok küçük farklılıklar olmakla birlikte 
USDA verileri de dünya arpa ticaretiyle ilgili IGC veri-
lerini destekler niteliktedir.

Ülkesel bazda dünya arpa ticaretine baktığımızda, AB, 
Avustralya, Ukrayna ve Rusya’nın ihracatta; Suudi Ara-
bistan, Çin ve İran’ın da ithalatta ön plana çıktığı gö-
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rülmektedir. USDA verilerine göre 2015/16 sezonunda 
27,4 milyon ton olan dünya arpa ihracatının 22 milyon 
tondan fazlası AB (8,6 milyon ton), Avustralya (5,4 mil-
yon ton), Ukrayna (4,6 milyon ton) ve Rusya (3,7 milyon 
ton) tarafından gerçekleştirilmiştir. 2016/17 sezonunda 
AB hariç, diğer ihracat miktarlarını arttıracağı tahmin 
edilmektedir. AB’nin ihracat miktarında ise yaklaşık 3 
milyon tonluk düşüş beklenmektedir.

Dünya arpa ihracatında 2015/16 verileri bazında dör-
düncü sırada yer alan Rusya’yı 2,8 milyon tonla Arjan-
tin; 1,1 milyon tonla Kanada ve 776 bin tonla Kazakis-
tan takip etmektedir.

Arpa ithalatında ise en büyük pay Suudi Arabistan’a 
aittir. USDA verilerine göre, 2015/16 sezonunda 10,4 
milyon ton arpa ithalatı gerçekleştiren Suudi Arabistan, 
2016/17 sezonunda bu miktarı 11 milyon tona çıkara-
cak. İkinci sırada yer alan ve 2015/16 sezonunda 5,8 mil-
yon ton ithalat gerçekleştiren Çin ise, tahminlere göre 
2016/17 sezonunda 5 milyon tonda kalacak. 2015/16 se-
zonunda, dünya arpa ithalatı sıralamasında bu iki ülkeyi 
1,7 milyon tonla İran; 1,3 milyon tonla Libya; 1,1 milyon 
tonla Japonya; 958 bin tonla Fas takip ediyor.

TÜRKİYE’DE ARPA ÜRETİMİ 
Türkiye, dünya arpa üretiminde ilk 10 ülke arasın-

da yer almaktadır. USDA verilerine göre Türkiye’nin 
2014/15 sezonunda gerçekleştirdiği arpa üretimi 5,3 mil-
yon tondur. 2015/16 sezonunda 6,9 milyon tona çıkan 

bu üretim miktarının, 2016/17 sezonunda 5,5 milyon 
tona gerilemesi beklenmektedir. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verileri de bu mik-
tarlarla paralellik göstermekle birlikte, bir miktar daha 
yüksektir. Tüik verilerine göre 2014 yılında 5,8 milyon 
ton olan Türkiye’nin arpa üretimi, 2015 yılında 7,3 mil-
yon tona ulaşmış, 2016 yılında ise 6,3 milyon tona geri-
lemiştir. Bu farklılığın, USDA verilerinin sezon bazında 
ve TUİK verilerinin yıl bazında verilmesinden kaynak-
landığı tahmin edilmektedir.



Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), 23 Şubat’ta 
yayınladığı son raporunda 2016/17 sezonuyla il-
gili yeni öngörülerini açıkladı. Konsey raporuna 
göre 2015/16 sezonunda yaklaşık 2.006 milyon 
ton olan dünya tahıl üretimi, 2016/17 sezonun-
da 2.102 milyon tona ulaşacak. Buna göre Ocak 
ayında toplam tahıl üretiminde 88 milyon artış 
öngören IGC, Şubat ayı öngörüsünde bu miktarı 
96 milyon tona çıkardı. Bu üretimin 342 milyon 
tonluk kısmının 2016/17 sezonunda ticarete konu 
olacağı tahmin ediliyor. 2015/16 sezonunda 1.984 
milyon ton olan tüketimin de 85 milyon tonluk ar-
tışla 2.069 milyon tona ulaşması bekleniyor. 

BUĞDAY
Aynı raporda buğday için öngörülen artış mikta-

rı 15 milyon ton. IGC raporuna göre 2015/16 sezo-
nunda 165 milyon ton olan dünya buğday üretimi, 
2016/17 sezonunda 752 milyon ton seviyelerinde 
gerçekleşecek. Bu üretimin 169 milyon tonluk 
kısmının 2016/17 sezonunda uluslararası ticaret 
konu olması bekleniyor. 2015/16 sezonunda 720 
milyon ton olan tüketimin de 2016/17 sezonunda 
18 milyon tonluk artışla 738 milyon tona ulaşacağı 
öngörülüyor.

MISIR
Tahıl ürünleri arasında dünya genelinde üreti-

mi en fazla olan mısır için artış beklentisi devam 
ediyor. IGC raporuna göre; 2015/16 sezonunda 
973 milyon ton olan dünya mısır üretimi, 2016/17 
sezonunda 76 milyon tonluk artışla 1.049 milyon 
tona ulaşacak. 2016/17 sezonunda ticarete konu 
olacak mısır miktarının ise 2015/16 sezonunda ol-
duğu gibi yine 136 milyon tonda kalması öngörü-
lüyor. Tüketimde ise 65 milyon tonluk artış (1.035 
milyon ton) bekleniyor. 

PİRİNÇ
Pirinçte de artış beklentisi olmasına rağmen, di-

ğer ürünlere kıyasla bu beklenti çok daha düşük. 
IGC’nin Şubat raporuna göre 2015/16 sezonunda 
472 milyon ton olan dünya pirinç üretimi, 2016/17 
sezonunda 10 milyon tonluk artışla 482 milyon 
tona ulaşacak. Bu üretimin 41 milyon tonun dünya 
ticaretine konu olması bekleniyor. 2015/16 sezo-
nunda 475 milyon ton olan tüketimin ise 2016/17 
sezonunda 482 milyon olarak gerçekleşeceği tah-
min ediliyor.

Dünya Tahıl Üretiminde 
96 Milyon Ton Artış

DÜNYADA TAHIL ÜRETİMİ:

MART 2017



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

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

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

19-21 April 2017
The AACC International Milling & Baking Division 
Spring Technical Conference
Hilton Baltimore, Baltimore, USA

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

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

02 – 04 Mayıs 2017 
“Fi İstanbul 2017, Food Ingredients İstanbul 2017”
İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sara-
yı, İstanbul – TÜRKİYE

04 – 07 Mayıs 2017
İDMA 2017 – 7. Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, 
Bulgur, Yem Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makar-
na, Bisküvi Teknolojileri Fuarı
İstanbul Fuar Merkezi (CNR Expo), Yeşilköy,
İstanbul - TÜRKİYE

04-10 Mayıs 2017
Interpack 2017 – Ambalaj ve Paketleme Fuarı
Düselldorf - ALMANYA

10 – 11 Mayıs 2017
Birinci Kanada Yıllık Hayvan Yemi Konferansı 
Quebec City, KANADA

21 - 24 Mayıs 2017
APGC – Birinci ICC Asya-Pasifik Tahıl Konferansı
Xiamen (Amoy), ÇİN

23-26 Mayıs 2017 
İran Agro 2017 – 24’üncü Uluslararası
Tarımsal Ticaret Fuarı
Tehran International Permanent Fairgrounds / İRAN

25-28 Mayıs 2017
35th A.I.B.I. Kongresi – 35. Uluslararası Endüstriyel 
Fırıncılar Birliği (AIBI) Kongresi
Paris/Versailles, FRANSA

29 – 30 Mayıs 2017
ANAC (Kanada Hayvan Besiciliği Derneği) Ulusal 
Kongre ve Yıllık Genel Toplantı
Saskatoon, KANADA

ajanda





magazin

Bilimsel adı “Triticum monococcum” olan ve İn-

gilizce’de ise Einkorn Wheat (küçük kızıl buğday) 

olarak bilinen siyez buğdayı, Slow Food Biyoçe-

şitlilik Vakfı tarafından Türkiye’nin korunması ve 

üretiminin desteklenmesi gereken ilk “Presidium” 

ürünü olarak ilan edilmiştir.  

SİYEZ BUĞDAYININ ÖZELLİKLERİ
En doğal buğday türü olan siyez buğdayının 

kendine has özellikleri vardır. Biyolojik özellikleri 

de diğer buğday türlerine göre farklıdır. Soğuğa 

ve kuraklığa çok dayanıklı olan siyez buğdayı, en 

verimsiz topraklarda bile üretilebilir. Günümüzde 

üretilen buğdaya göre daha yağlıdır, lutein oranı 

çok fazladır. Lutein, göz sağlığı için önemli bir 

yapıtaşıdır. Diğer türlere göre, lif açısından daha 

zengin ve glisemik indeksi daha düşüktür. İçe-

riğinde, E vitamini, B kompleks vitaminleri ile K 

vitamini bulunur.

Siyez buğdayı, günümüzde artan bir kullanım 

alanına sahip. Bulguru ile sağlıklı yemeklerin yanı 

sıra siyez unu ile ekmekler ve hamur işleri yapılıyor.

Kaplıca buğdayı olarak da bilinen siyez buğdayı Türkiye, Yugoslavya, Fas 
ve Fransa’da yetişiyor. İlk olarak 10 bin yıl önce Yakın Doğu’da tespit edilip 
kültüre alınan bir buğday türü olan siyez buğdayı, Türkiye’de en çok Kasta-
monu ilinin özellikle İhsangazi, Seydiler ve Devrekani ilçelerinde yetiştiriliyor. 

SİYEZ BUĞDAYI VE BULGURU NEDİR?

SİYEZ BUĞDAYININ FAYDALARI
• Zengin bir lif kaynağı olması nedeniyle bağırsakları çalıştırır. Ayrıca sindirim süresi uzun olduğundan glisemik indeks 

değeri de düşüktür.
• Çok dayanıklı bir türdür. Uygun koşullarda daha uzun süre küflenmeden saklanabilir.
• Siyez buğdayı diğer türlere göre daha yağlıdır ancak bu yağlar doymamış yağlar olduğundan damar ve kalp sağ-

lığına faydalıdır.
• Zengin bir folik asit kaynağı olan siyez buğdayı, hamile kadınlar ve çocuklar için önemlidir.
• Bazı minerallerin emilimini engelleyen ve hububatlarda fazla miktarda bulunan fitik asit, özellikle çocukların geli-

şimini engelleyebiliyor. Fermantasyonla fitik asit miktarı azaltılabiliyor. Bu buğday türünde ise fitik asit oranı diğerlerine 
nazaran çok daha azdır. 

• Radyasyona karşı daha dayanıklı olduğu belirtiliyor.
• Siyez buğdayı, 14 kromozomludur ve doğaldır. Modern buğday ise yapılan genetik işlemler sonucu 48 kromozo-

ma kadar çıkmıştır. 
• Siyez bulguru ve ekmeği çok fazla şişkinlik yapmaz. Ayrıca içerdiği gluten oranı modern buğdaya göre çok daha azdır.










