editör
İDMA 2017 Özel Sayısı
Sevgili Okuyucular,
Değirmenci Dergisi’nin Mayıs sayısında, İDMA
2017 Fuarı’na özel hazırladığımız “Yeni Teknolojiler” isimli dosyamızı sizlerle paylaşıyoruz. Tüm
sektörün heyecanla beklediği, uluslararası tahıl ve
yem değirmen makineleri ile bakliyat, makarna ve
bisküvi teknolojileri sektörünün buluşma platformu
İDMA 2017 - 7. Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır,
Bulgur, Yem Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı, 4 Mayıs tarihinde İstanbul’da kapılarını açıyor. Biz de Değirmenci
Dergisi olarak, İDMA 2017 Fuarı’nda yaklaşık 220
firmanın hem yurtiçinden hem de dünyanın birçok
ülkesinden gelecek binlerce ziyaretçinin beğenisine
sunacağı en yeni teknolojileri kısa notlarla sizlerle
paylaşıyoruz.
Bu ay ayrıca, işleme teknolojileri, depolama ve
analiz sistemleri alanında faaliyet gösteren isimleri
bir araya getiren bir derneği; Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri

Derneği’ni (TABADER) konuk ediyoruz. TABADER
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayram ile röportajımızı dergimizin ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz. Bu ay ayrıca, Bulgur üretiminin lider isimlerinden Duru Bulgur’un Yönetim Kurulu Başkanı İhsan
Duru ile firmanın bulgur üretimi ve bulgur dünya
mutfaklarındaki yerini konuştuk. İhsan Duru ile gerçekleştirdiğimiz röportajımızı ilgiyle okuyacağınızdan eminiz. Son olarak, Pakistan’ın önde gelen un
değirmenlerinden Haris Puri International Eximp ile
röportajımızı da ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.
Değirmenci Dergisi’nin bu sayısında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Çeltik Bölümü Başkanı
Dr. Halil Sürek’in Türkiye’de ve dünyada çeltiğin
durumunu ele alan makalesini, Unlu Mamuller Danışmanı ve Ekmek Uzmanı Mine Ataman’ın coğrafi
işaretli buğday tahılına dair makalesini ve Control
Union firmasında Gıda Bilimi Uzmanı Vasilis Sotiroudas’ın un fabrikasında yapılan denetimleri ele
aldığı makalesini sizlerle paylaşıyoruz.
Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle…
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başyazı

Zübeyde KAVRAZ

Yeni hedef İDMA 2019 Fuarı
Değerli dostlar,

kazanmasına bir kez daha katkı sunabiliriz.

Miller/Değirmenci Dergisi olarak değirmencilik endüstrisi-

Fuarla ilgili değerlendirmelerin yer alacağı bir sonraki sayı-

nin en büyük buluşma platformu İDMA 2017 Fuarı için

da, bütün bu beklenti ve ön bildirimlerin ne kadar gerçek-

hazırlanan sayımızla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Birço-

leşebileceğini hep birlikte çok daha iyi anlayacağız.

ğunuz muhtemelen dergiyi ayrıntılı inceleme fırsatını ancak fuardan sonra bulabilecek. Ancak biz, derginin yayına

Peki bundan sonra ne yapacağız!

hazırlandığı ve fuar hazırlıklarının son sürat devam ettiği
şu günlerde, İDMA 2017 Fuarı’nın hem ziyaretçiler hem

Sizlerin de bildiği gibi Parantez Group olarak 14 yıldır

de katılımcılar için son derece verimli geçeceğine dair

değirmencilik sektörünün önemli mensuplarından biriyiz.

güçlü bir inanca sahibiz.

Değirmencilik endüstrisi ve tüm çarpanları, bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ihtisaslaştığımız

Elbette bu, sadece körü körüne gelişen bir inanç değil.

yegane alan olmaya devam edecek. Dolayısıyla bu sektö-

Aldığımız geri dönüşler, ön bildirimler buna işaret ediyor.

rü büyütmek ve geliştirmek için ne yapmamız gerekiyor-

Özellikle son derece büyük yatırımlar için kararların İDMA

sa, yapmaya devam edeceğiz.

2017’de alınacak olması, 90’ın üzerinde ülkeden binlerce
sektör temsilcisinin fuarı ziyaret edecek olması, bir kez

İDMA 2017 Fuarı’yla ilgili yapabileceklerimiz, 7 Mayıs’ta

daha İDMA’nın değirmencilik, hububat ve bakliyat işleme

fuarın kapanmasıyla son bulacak. Bir sonraki hedefimiz

sektörünün dünyadaki en büyük buluşma platformu oldu-

elbette İDMA 2019 Fuarı. 2 yıl sonra gerçekleşecek bir

ğu gerçeğini pekiştiriyor.

sonraki büyük buluşmanın tüm ziyaretçilerimiz ve katılımcılarımız açısından çok daha başarılı geçmesi için tüm

Fuarla ilgili yüksek beklentilerin, ekonomik sorunların yo-

gücümüz ve özverimizle çalışacağımızı bilmenizi isteriz.

ğunlaştığı şu günlerde tüm sektör temsilcileri için bir umut
kaynağı olduğunu görebiliyoruz. Umuyoruz ki bu umutla-

İDMA 2019 Fuarı’nda buluşmak üzere…

rını boşa çıkarmaz, 2 yıldır büyük bir özveriyle yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarını alır ve sektörümüzün ivme
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Anchor Ingredients’den bakliyat yatırımı
Anchor Ingredients, Kuzey Dakota’da bezelye işleme tesisi kuruyor. Yeni tesisin, şirketin
üretim kapasitesini artırması ve müşterilerin bitkisel proteinlere yönelik giderek artan talebine cevap vermesi bekleniyor.

Gıda ve evcil hayvan yemi endüstrileri için kaliteli
malzeme tedarikçisi Anchor Ingredients, Kuzey Dakota’da kuracağı bezelye işleme tesisinin temellerini
attığını duyurdu. Bu stratejik yatırımın, Anchor’u hızla büyüyen bakliyat alanında lider konuma getirmesi

bekleniyor. Anchor’un yeni bezelye işleme tesisinin,
şirketin üretim kapasitesini artırması ve müşterilerin
bitkisel proteinlere yönelik giderek artan talebine cevap vermesi bekleniyor. Tesisin, en yeni üretim teknolojilerini kullanacağı belirtilirken işlenmiş kuru bezelye proteini ile bezelye nişastası üretiminde temel gıda
güvenliği kurallarına da uyacağı duyuruldu. Hali hazırda devam eden tesis inşaatının 2017 yılı bitiminde
tamamlanacağı ve faaliyete geçeceği belirtiliyor. Yeni
tesisin üretime girmesiyle birlikte, Anchor’un premium ürün portföyüne bakliyat bileşenleri de eklenmiş
olacak. Anchor’un satış ve pazarlamadaki uzmanlığı
ile birlikte şirket, ürünlerini hem gıda hem de evcil
hayvan yemi pazarlarına sunabilecek.

Bay State Milling,
CleanDirt Farm’ı satın
aldı
Bay State Milling, CleanDirt Farm’ı satın aldığını duyurdu. Bay State Milling, bu alım işlemi
ile birlikte müşterilerine daha fazla güvenlik,
şeffaflık ve özgünlük sunmayı hedefliyor.
Bay State Milling, Colorado’nun Sterling bölgesinde
faaliyet gösteren, organik ve konvansiyonel mısır tedariki ile işleme operasyonları alanında lider konumda
bulunan CleanDirt Farm’ı satın aldığını duyurdu.
Yüksek kaliteli, sağlıklı ve uygun fiyatlı ürünler sunan
CleanDirt Farm’ın, Bay State Milling’in ürün portföyüne güç katması bekleniyor. Hızla büyüyen özel içerik tedarik zincirine doğrudan yatırım yapan Bay State
Milling, tüketicilerin, yiyeceklerinin kimler tarafından
üretildiğini ve nereden geldiğini bilmek istedikleri bir
zamanda müşterilerine daha fazla güvenlik, şeffaflık
ve özgünlük sunmayı hedefliyor.
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Şirketin Genel Müdürü ve CEO’su Peter Levangie
yaptığı açıklamada: “Bay State Milling, gelecek nesil
hububat bazlı gıda endüstrisini besleyecek olan organik ve geleneksel özel tedarik zincirleri inşa etmede ve
geliştirmede lider olmaya devam ediyor. Daha fazla sayıda tüketicinin sevmesi gerektiğine inandığımız lezzetli, besleyici, dayanıklı ve uygun fiyatlı bir tahıl olan
mısır piyasasını genişletmek amacıyla, ürün geliştirme
ve çeşitlilik kazandırma becerilerimizi bu tedarik zincirine sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” yorumunda bulundu.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Cargill, yağlı tohum
işleme tesisi açtı
Cargill, New Hope ve Hebei Bohai Investment, Çin’in Hebei Eyaletinde yeni bir yağlı
tohum işleme tesisi kurdu.
Cargill, New Hope ve Hebei Bohai Investment,
Çin’in Hebei Eyaletinde yıllık 1.32 milyon ton işleme
kapasitesine sahip 100 milyon dolarlık yağlı tohum
işleme tesisi kurduğunu duyurdu. Tesisin, Kuzey
Çin’deki yüksek kaliteli gıda ürünlerine yönelik artan
talebi karşılaması ve yerel ekonominin gelişimine katkıda bulunması bekleniyor. Yeni açılan tesis, Çin’in
doğu kıyısı boyunca en büyük ulusal ekonomik kalkınma bölgesi olan Bohai Yeni Kalkınma Bölgesi’nde
21 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Tesiste üretimi gerçekleştirilecek olan nihai ürünler, Pekin-Tianjin-Hebei bölgesi dâhil olmak üzere kuzey Çin’de

piyasaya sunulacak yüksek kaliteli yağ ve hayvan yemlerini içeriyor.
JIHAI LİMANINA YATIRIM
Yeni tesisin yanı sıra, 100 bin ton kapasiteli toplu ve
genel kargo iskelesi Hebei Jihai limanının da açılışının
duyurusu yapıldı. Jihai Port, yeni tesisin hem iç hem
de dış ticaret için nakliye ve depolama ihtiyaçlarını
karşılayacak. Liman, Huanghua ve Cangzhou şehirlerini küresel hububat ve gıda ticaretine bağlayacak.
Jihai Limanına yapılan yatırımların şimdiden 100 milyon doları aştığı belirtiliyor.

Bunge, Aceitera Martínez’i satın aldı
Bunge ve Aceitera Martínez, Aceitera Martínez’in tüm varlıklarını Bunge’ye devretmek için
bir anlaşma imzaladı. Devredilen varlıklar, son teknolojiyle donatılmış tesisleri ve üç adet
paketleme hattını kapsıyor.
Bunge Southern Cone ve Aceitera Martínez, iki şirketin Aceitera Martínez’in tüm varlıklarını Bunge’ye
devretmesi konusunda anlaşma yaptıklarını duyurdu.
Aceitera Martínez, 60 yılı aşkın bir süredir ayçiçeği
ve soya yağı da dâhil olmak üzere yenilebilir yağların
üretimi ve paketlenmesi konusunda uzman bir firma
olarak biliniyor. Bu devir işlemi, firmanın tüm varlıklarını kapsıyor ve San Jerónimo Sud’da, Bunge’nin rafine tesisi yakınlarında bulunan modern
bir üretim tesisini de
içeriyor. Son teknolojiyle donatılmış tesisler ve üç paketleme
hattının ayda yaklaşık
20 bin tonluk üretim
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gerçekleştirdiği biliniyor.
Bunge Southern Cone’un CEO’su Engeque Humanes devir işlemiyle ilgili olarak şu açıklamada
bulundu: “Bu satın alma, tarımsal zincirde katma
değerli konumumuzu güçlendirmemizi ve Bunge’nin ulusal üretime olan bağlılığını teyit etmemizi
sağlıyor. Taahhüdümüz, önümüzdeki yıllarda, daha
yüksek katma değerli ürünlere olan talebi karşılamak,
portföyümüzü genişletmek ve Bunge’nin
yiyecek ve gıda maddeleri işiyle ilgili stratejik vizyonuna yanıt
veren daha uygun bir
varlık tahsisi oluşturmak olacaktır.”
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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G3, Saskatchewan’da büyüyor
G3 Kanada, Kanada’nın Saskatchewan eyaletinde iki yeni elevatör inşa ediyor. Yeni elevatörlerin inşası Nisan ayında başladı ve her ikisi de 2018 hasadı bitmeden önce tamamlanacak.
G3 Canada Limited, Saskatchewan’da iki yeni ele- tör de 2018 hasadı bitmeden önce tamamlanacak.
vatör kuracağını duyurdu. Yeni elevatörler, Melville
G3 CEO’su Karl Gerrand konuyla ilişkili olarak,
şehrinin yaklaşık 5 kilometre
“Saskatchewan’daki bu gikuzeyinde ve Saskatoon’un 7
rişimimizi büyütmek, G3’in
kilometre batısında yer alıyor.
son derece rekabetçi olan
Yeni elevatörlerin kurulumuyhububat işleme ağını kurma
la birlikte, tesisler, kamyonplanlarının bir sonraki adıların hızlı bir şekilde yük bomını oluşturuyor. Bu iki yeni
lokasyon, son teknoloji ürüşaltabilmesine imkân tanıyan
nü kamyon teslimatı ve deyüksek kapasiteli ekipmanlara
miryolu nakliye özellikleriyle
sahip olacak. Melville ve Sasinşa ediliyor, yani G3’ün mükatoon’daki yeni elevatörler,
kemmel müşteri hizmetlerisırasıyla 34 bin ton ve 42 bin
nin kilit unsurları olan diğer
ton depolama kapasiteyle inşa
Karl Gerrand
tesislerimiz ile aynı teknoloediliyor. Yeni elevatörlerin inşası 2017 yılının Nisan ayında başladı ve her iki eleva- jiler” yorumunda bulundu.

Ocrim ve Kalizea
teknoloji ortaklığı kurdu
Ocrim ve Kalizea, mısır irmiği üretimine yönelik bir değirmen hattının tedariki için teknoloji ortaklığı kurdu.
Değirmen teknolojilerinde dünyanın önde gelen firmaları arasında yer alan Ocrim S.p.A ve Vivescia Group
bünyesindeki Kalizea, 2017 yılının Ocak ayında teknoloji ortaklığı kurdu. Kalizea’nın İcra Kurulu Başkanı
Vincent Jacquot ve Vivescia Group Tedarik Yöneticisi
Giovanni Gualtieri, Ocrim’in merkez ofisinde, mısır
irmiği üretimine yönelik bir değirmen hattının tedariki
için anlaşma imzaladı. Kalizea, mısır işleme ve inovatif
bileşenlerin üretimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Ka-
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lizea’nın, dünya genelinde bilinen fütüristik yaklaşımı
ve geniş tecrübesinden ötürü söz konusu ortaklık için
Ocrim’i tercih ettiği belirtiliyor. Ocrim’in İcra Kurulu
Başkanı Alberto Antolini yeni ortaklıkla ilgili olarak
“İki tarafın da geleceği dürüstlük ve karşılıklı işbirliği
temeline dayanıyor, ayrıca hem profesyonel bütünlük
hem de insan ilişkileri üzerine kurulan bir iş anlayışından oluşuyor. Bu yüzden, Kalizea ile çıktığımız bu yeni
maceradan dolayı gururlu hissediyoruz” dedi.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Louis Dreyfus’dan
sürdürülebilir kalkınma
için adım
Louis Dreyfus Company, Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin en yeni üyesi oldu.
Tarımsal ürünlerin işlenmesi ve dünya genelinde ticareti alanlarında faaliyet gösteren Hollanda merkezli
Louis Dreyfus Company (LDC), sürdürülebilir kalkınma için yaklaşık 200 şirketin dahil olduğu Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) en yeni üyesi
oldu. WBCSD, dünyanın önde gelen kuruluşlarının
sürdürülebilir kalkınmaya destek ve toplumsal politikalara yön vermek üzere kurduğu bir organizasyon.
LDC’nin ise çeşitlendirilmiş ürün yelpazesi, kapsamlı erişim ağı ve küresel faaliyetleriyle konseyin değer

zincirini genişletmesi bekleniyor. LDC CEO’su Gonzalo Ramírez Martiarena konuya ilişkin olarak şunları
söyledi: “WBCSD’ye katılmaktan ve yenilikçi sürdürülebilir kalkınma çözümlerini birlikte keşfetmekten
memnuniyet duyuyoruz. Güvenli ve sürdürülebilir bir
geleceğe yönelik çalışmalarımıza olan bağlılığımızda,
çevre performansımızı ve kurumsal vatandaşlık uygulamalarımızı etkili bir şekilde iyileştirmenin yeni yollarını arıyoruz. WBCSD ve üyeleri ile işbirliği içinde
çalışarak bunun başarılabileceğinden eminiz.”

Grain Millers 100 milyon
dolarlık yatırım yapıyor
Grain Millers Canada, Saskatchewan Yorkton’daki fabrikasında yulaf üretim kapasitesini 80
bin ton artırmak için 100 milyon dolarlık yatırım yapıyor.
Grain Millers Canada, Saskatchewan Yorkton’daki
fabrikasında yulaf üretim kapasitesini 80 bin ton artırmaya yönelik projenin ikinci safhasına başladığını duyurdu. Tamamlandığında toplam
maliyeti 100 milyon doları bulacak
olan proje, şirketin gıda ve içecek
endüstrilerinde güvenli ve kimliği
korunan ürünlerin müşterilere sağlanması konusundaki liderliğini
güçlendiriyor. Şirket, yeni öğütme
kapasitesinin 2018 yılının sonunda
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uygulamaya geçeceğini açıkladı.
GMCC Tahıl Tedarik Direktörü Terry Tyson: “Normalde Yorkton fabrikası için yulaf tedariki 100 kilometre uzaklıktaki çiftliklerden sağlanıyor
ve bu genişleme ile bile bu durumun
devam etmesi muhtemel. Bunun için
daha fazla yulafa ihtiyacımız olacak.
2018 yılının sonunda bitmesi beklenen proje ile birlikte şehrin kuzeyindeki mevcut yıllık 80 bin tonluk tesis
kapasitemiz de ikiye katlanacak” dedi.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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CHS, net gelirini 14,6 milyon dolara yükseltti
CHS, 2017 mali yılının ikinci çeyreği için 14,6 milyon dolarlık net gelir elde ettiğini duyurdu.
ABD ve Kanada’nın önde gelen çiftçi kooperatifi
CHS Inc., 2017 mali yılının ikinci çeyreği için 14.6
milyon dolarlık net gelir elde ettiğini duyurdu. Şirketin ikinci çeyrek yıl işletme kazancı, 2016 mali yılının
ikinci çeyreğine kıyasla
91,8 milyon dolar zarar
etti ve 10.5 milyon dolara geriledi. Bu azalmanın artan kredi kayıpları rezervi, yüksek

gelir vergilerinden kaynaklandığı belirtiliyor. CHS
Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Carl Casale,
“İşletme ortamımızda her daim zorluklar oluyor. Bu
zorluklar yatırılan sermayemizin geri dönmesine yoğunlaşırken meydana geldiği için kendimizi fırsatları
avantaja çevirmeye yönlendirirken, aynı zamanda maliyet ve yatırımlara ilişkin uygun ve tedbirli adımlar
atarak sağduyulu bir şekilde devam ediyoruz. Bizler
bir yolculuktayız ve odaklandığımız noktaların yararlarını görmeye başlıyoruz” dedi.

AGI, Global Industries’i
satın aldı
AGI, Global Industries, Inc.’in yüzde 100 hissesini 100 milyon dolar karşılığında satın aldığını duyurdu.
Tahıl işleme ve depolama ekipmanlarının önde gelen üreticilerinden Ag Growth International (AGI),
Global Industries’in yüzde 100 hissesini 100 milyon
dolar karşılığında satın aldığını duyurdu. Global Industries hububat depolama siloları, taşınabilir ve sabit tahıl işleme ekipmanları, tahıl kurutma ve havalandırma ekipmanları, yapı bileşenleri ve çelik bina
üretiminde faaliyet gösteriyor. AGI, bu satış işleminin
ABD’deki varlığını büyüteceğine, coğrafi konumunu
iyileştireceğine, ürün çeşitliliğini artırarak müşteri,
bayi ve coğrafyasını çeşitlendireceğine inanıyor. Şirket
ayrıca, Global Industries’in ürün kataloğu ve satışları-
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nın AGI’nin varlığını tamamlayıcı nitelikte olduğunu
ve firmanın hem Kuzey Amerika hem de uluslararası
hububat işleme, kurutma ve depolama platformlarını
önemli ölçüde büyüteceğini duyurdu.
AGI Genel Müdürü ve CEO’su Tim Close, “Global
ailesini satın aldığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu stratejik işlem, önemli ürünleri, çok yetenekli kişileri ve harika markaları AGI grubu bünyesinde buluşturuyor ve ABD’deki üretim kapasitelerimizi
ve dağıtım kanallarımızı önemli ölçüde artırıyor. ABD
hububat piyasası, dünya gıda kaynaklarının temel tedarikçisi olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.
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Brabender’in yeni ve
yetenekli ekibi
Yeni yönetim kadrosu trafından güçlendirilen Brebender Gıda Bölümü, yeni yapısıyla
satış ve teknik ugulama tavsiyeleri konusunda geleceğe yönelik stratejileri belirliyor.
Reolojik ve diğer laboratuvar analizlerinde pazar
liderlerinden biri olan Brabender, bölümlerinin yapısını yeniden oluşturdu. Brabender Gıda Bölümü’nün
yönetimini artık yeni ekibi üstleniyor. 14 yılı aşkın bir
süredir Brabender bünyesinde çalışan Markus Löns,
geçtiğimiz günlerde Ulusal ve Uluslararası Satış Müdürü olarak terfi aldı. 2016’nın sonu itibariyle Löns,
Gıda Bölümünün Müdürü olarak yeni pozisyonunda,
global gıda ticaretinden sorumlu olmaya başladı. Ekim
2016’da Brabender ekibine katılan Jürgen Willman bu
görevinde kendisine destek oluyor. Willman, bu yeni
pozisyonunda, diğer görevlerin yanında yerel satış

acentelerinin satış kontrolünü ve yeni pazarların geliştirilmesini üstleniyor. Uluslararası Brabender müşterilerine teknik danışmanlık sağlayan Uygulamalı Gıda
Laboratuvarı’na Temmuz 2016’dan bu yana Jessica
Wiertz liderlik ediyor. Wiertz, kalite güvencesi ve laboratuvar yönetimindeki deneyimleriyle nitelikli bir
gıda teknoloji uzmanı olarak, yöntem geliştirmeleri,
uygulama eğitimleri ve daha fazlasıyla müşterileri desteklemeye devam ediyor. Mümkün olan en iyi müşteri
oryantasyonu ve desteğini amaçlayan yeni ekip, Brabender ürün çeşitliliği için yeni pazar ve uygulamaların yanı sıra heyecan verici projeler için sabırsızlanıyor.

Allied Mills’in satışı
tamamlandı
GrainCorp, Allied Mills’in satış işlemlerini tamamladığını duyurdu.
GrainCorp, Allied Mills Australia Pty Ltd’nin satış
işlemlerine dair yasal onayları takiben, firmanın Pacific Equity Partners (PEP) tarafından tavsiye edilen
fonlara satıldığını duyurdu. Bu işlemden elde edilen
gelirin 190 milyon dolar olması bekleniyor. Buna ek
olarak, GrainCorp 35 milyon dolarlık kredi avantajından da yararlanacak. GrainCorp Genel Müdürü
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ve CEO’su Mark Palmquist konu ile ilgili olarak şu
yorumda bulundu: “PEP için gelecekte her şeyin
daha iyi olmasını dileriz ve yıllarca süren yoğun çalışma ve yenilikler dolayısıyla Allied Mills ekibine
teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gelecekte uzun yıllar
onlarla yakın çalışma ilişkimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Yeni nesil manyetik toz separatörleri
Goudsmit Magnetics Group, yeni nesil manyetik separatörleri piyasaya sundu. The Easy
Clean mıknatıs, kullanıcı dostu, geliştirilmiş akış tekniği ve yüksek Gauss bar değerleri ile
dikkat çekiyor.
Dünyanın önde gelen
mıknatıs
üreticilerinden biri olan Goudsmit
Magnetics Group, yeni
nesil manyetik separatörleri piyasaya sundu.
Yeni separatörler, diğer
sektörlerin yanı sıra gıda
sektöründe tozların içindeki metal parçacıkları
ayırmak için kullanılıyor. Easy Clean mıknatıs,
kullanıcı dostu temizlemesi, geliştirilmiş ambalajı ve
yüksek Gauss bar değerleri ile göze çarpıyor. Manyetik

alanların simülasyonları
ve firmaya ait test merkezinde yapılan testler dahil olmak üzere yeni test
teknikleri, daha yüksek
bir separasyon randımanına ulaşıldığını gösteriyor. Ayrıca, hava basınçlı
manyetik kalıplar, temizleme işlemini daha basit
hale getiriyor. Bir başka
faydası ise, mıknatıs yüksekliğinin bir bütün olarak düşürülmüş olması; bu da
daha az montaj yüksekliği anlamına geliyor.

Eurofins, Gözlem
Laboratuvarları’nı
satın aldı
Eurofins Scientific, Türkiye’nin önde gelen gıda
analizi laboratuvarlarından Gözlem Gıda Kontrol ve Araştırma Laboratuvarları’nı satın aldığını
açıkladı.
Gıda kontrol ve analizleri alanında dünya lideri olan
Eurofins Scientific, Türkiye’nin önde gelen gıda analizi
laboratuvarlarından Gözlem Gıda Kontrol ve Araştırma
Laboratuvarları’nı satın aldığını duyurdu. 39 ülkede,
310’dan fazla laboratuvarda faaliyet gösteren Eurofins
Scientific; bu satın alma ile Türkiye’de yaklaşık 1.000
firmaya hizmet verir hale gelecek. Eurofins Scientific
CEO’su Dr. Gilles Martin, Türkiye’de yiyecek ve içecek
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Dr. Gilles MARTIN

CEO - Eurofins Scientific

sektöründeki ürün analizlerinde uluslararası standartları yaygınlaştıracak bu satın almanın heyecanı içinde
olduklarını belirtti ve ekledi: “Gözlem Gıda Kontrol ve
Araştırma Laboratuvarları’nın çalışmalarımıza katacağı
yeni bakış açısı ile Türkiye, Avrupa, Orta Asya ve Afrika’daki faaliyetlerimizi daha ileri noktalara taşıyacağımıza ve güçlenen ekibimizle çok daha büyük başarılara
imza atacağımıza yürekten inanıyoruz.”
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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ABD’li pirinç üreticileri rotayı Türkiye’ye çevirdi
Türkiye’nin bazı Rus tarım ürünlerine uyguladığı ilave gümrük vergisini fırsata çevirmek isteyen ABD’li üreticiler, pirinç ihracatlarını artırmak istiyor.
ABD’li pirinç üreticileri, Türkiye’nin Rusya’dan
tarım ürünü alımlarını durdurmasının ardından Türkiye’ye ihracatlarını artırmak istiyor. Milliyet’in haberine göre, Türkiye
geçtiğimiz ay bazı Rus
tarım gıdalarına yüksek
gümrük vergisi uygulayarak bu ürünlerin
alımını askıya almıştı.
Ankara ithalat yasağı
koyduğu
iddialarını
reddederken, Moskova, uygulamanın ikili
ilişkilerde daha çok
iyileşmeyi engellediğini söyledi. ABD Pirinç

Üreticileri Kurumu Temsilcisi Greg Yielding, ABD
Tarım Bakanlığı tarafından Mısır’a düzenlenen ziyaret sırasında Türkiye-Rusya arasındaki krizi bir fırsat
olarak gördüklerini belirterek, “Bir miktar Rus pirinci Türkiye’ye gidiyordu ve
şimdi sorunlar var, dolayısıyla biz bunu Türkiye’ye
daha çok satış yapmak için
bir fırsat olarak görüyoruz”
dedi. ABD Tarım Bakanlığı’nın bir raporuna göre,
Türkiye 2015-16 yıllarında
ABD’den 71 bin 700 ton,
Rusya’dan ise 67 bin 400
ton çeltik ithal etti.

Çin’den Zimbabve’ye
pirinç bağışı
Çin, geçtiğimiz yıl kuraklıktan etkilenen yoksul insanlara yardım etmek için Zimbabwe’ye
yaklaşık 12 bin ton pirinç bağışladı.
Çin, Zimbabve’deki kuraklıktan etkilenen yoksul
insanlar için 12 bin 173 ton pirinç bağışlayacağını duyuruldu. Zimbabve Kamu Hizmeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prisca Mupfumira, 2016 yılında
Zimbabve’nin uluslararası gıda yardımı talebine yönelik gelen bağışların bu yıl Şubat ayında sellerden etkilenen ailelere dağıtılacağını açıkladı. Çin Büyükelçiliği ile imzalanan törende konuşan Mupfumira, gıda
yardımının Haziran ayında ülkeye ulaşmasının beklendiğini söyledi. Çin, yardım çağrısına karşılık olarak,
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2016 yılında da ülke çapında yardıma muhtaç kişilere
dağıtılmak üzere 19 bin ton pirinç bağışlamıştı.
481 BİN TONLUK
MISIR YARDIMI
Zimbabve’ye 12 bin 173 ton pirinç bağışında bulunan Çin’in jestini takdir ettiklerini belirten Bakan
Mupfumira, Zimbabve hükümetinin geçen yılın Ekim
ayından bu yana muhtaç kişilere 481 bin 73 ton mısır
dağıttığını söyledi.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Türkiye’nin nohut üretimi düştü
Türkiye’de baklagiller üretiminin yüzde 43’ünü oluşturan nohutta, ekim alanları azalıyor.
Dekar başına nohut verimi ise 116,5 kg’dan 129,4 kg’a yükseldi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre, 2010 yılında 455 bin 690 hektar olan nohut
ekim alanları, 2016’ya kadar yaklaşık yüzde 22,8 azalarak 351 bin 687 hektara geriledi. DHA’nın haberine
göre, ekim alanlarındaki azalmaya karşın dekar başına
nohut veriminin 116,5 kilogramdan, 129,4 kilograma
çıkmasıyla üretimdeki gerileme yüzde 14,3 düzeyinde
kaldı. 2010 yılında 530 bin ton 634 ton olan üretim,

2016 yılında 455 bin tona indi. Son 7 yıllık dönemde
450 bin ton ile 530 bin 634 ton arasında değişen nohut üretimi, son 3 yılda ise 450-460 bin ton civarında
gerçekleşti.
TÜRKİYE, NOHUT İHRACATINDA
11’İNCİ SIRAYA GERİLEDİ
Türkiye’nin dünyanın önemli nohut üreticilerinden
olduğuna işaret eden TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar,
1990’lı yıllarda 860 bin ton nohut üreten ve dünya ihracatının yüzde 62’sini karşılayarak birinci olan Türkiye’nin ihracattaki payının yüzde 1’e, sıralamadaki
yerinin de 11’nciliğe gerilediğini söyledi.
Bayraktar Türkiye’deki nohut tarımıyla ilgili, “Türkiye’de yıllık nohut tüketimi 490 bin tonu buluyor.
2016 yılında 455 bin tonluk üretimin yüzde 5’i olan 22
bin 975 tonu ihraç edilirken, 30 bin 446 ton da ithalat
yapıldı. Dünya genelinde verimin düşük olması fiyatların yükselmesine neden oldu. Tüm bunların yanı
sıra ülkemizde döviz kurlarındaki artış, bu dönemde
dışardan gelen nohudun fiyatını yükseltiyor” açıklamalarında bulundu.

Un ihracatında
hedef büyük
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Türkiye’nin 2017 un ihracatı hedefinin 1,2 milyar
dolar olduğunu açıkladı.
Miktar bazında ihracatta yüzde 10’luk bir artış öngördüklerini söyleyen Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy,
“Biz 1,2 milyar dolar civarında bir ihracatla 2017’yi
kapatmayı hedefliyoruz” dedi. Dünya.com’un habe-
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rine göre, un sanayisinin 18 milyar liralık ekonomik
büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük tarımsal sanayi
sektörlerinden biri olduğunu belirten Ulusoy, 2016 yılında yaklaşık 1,1 milyar dolar değerinde 3,5 milyon
ton un ihracatının gerçekleştirildiğini kaydetti.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Unda en önemli pazarların Irak, Suriye ve Sudan
olduğunu söyleyen Ulusoy, “Un ihracatında özellikle
Irak’ın çok önemli bir konumu var. Hem sınır komşumuz olması hem uzun yıllardır süren ticaret hem de
bu ülkenin bize benzer bir tüketiminin olması Türk
un sanayicilerinin Irak’ta çok başarılı olmasını sağladı.
Şu anda yüzde 90’a varan pazar payı ile Irak pazarına
hakim durumdayız” diye konuştu.
2016 yılında Uzakdoğu’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan
Amerika’ya kadar tüm kıtalarda 100’den fazla ülkeye
ihracat yapıldığına dikkat çeken Ulusoy, şunları söyledi:
“Türk sanayicisi ABD’ye bile un sattı. ABD pazarına

girmek önemli, çünkü ABD de çok önemli bir buğday
üreticisi. Dünyanın 4’üncü büyük buğday üreticisi olmasına rağmen ABD pazarına Türk ununu sokmayı
başardık. Hem TÜBİTAK tarafından hem de FDA
tarafından onaylanmış diyabetik un ürünümüz ABD
pazarında yer buldu. Değişen dünyada tüketicilerin
değişen taleplerinde unlu mamuller sektörünün de
değiştiğini ve yeni trendler oluştuğunu görüyoruz. Sanayicilerimizin trendleri takip edebilmesi ve trendlere
uygun ürünler üretmesi ihracatımızı artıracaktır. Diyabetik unla ABD’ye yeni bir satış kanalı açıldı ve ABD
gibi zor bir pazara bile girilebildi.”

Buğday ithalatında ‘geçici’ Ukrayna perdesi açılıyor
Türkiye’nin buğday başta olmak üzere Rusya’dan ithal ettiği toplam 6 ürüne uyguladığı yüzde 130’luk gümrük vergisi, Türk ithalatçıları geçici çözümlere yöneltti. İthalatçılar, Rusya’nın
boşluğunu geçici olarak Ukrayna ile dolduracak.
Rusya’ya buğday ithalatında uygulanan yüzde
130’luk gümrük vergisi, ithalatçıları başka pazarlara
yöneltti. Ukrayna başta olmak üzere, AB ülkeleri ve
uzak pazarlarda çalışma yapan ithalatçılar, buğdayın
çoğunluğunu Ukrayna’dan karşılayacak. Dünya Gazetesi’nden İmam Güneş’in haberine göre, yılda 20
milyon ton buğday üretimi yapan Ukrayna’nın kaliteli
buğday sayılan 12,5 protein üstü buğday üretimi 300500 bin ton arasında. Türkiye’nin kaliteli buğday ithalatına önem verildiği düşünüldüğünde Ukrayna, Rusya boşluğunu ancak kısa bir süre doldurabilir. Buğday
ithalatçıları, alınan bu kararın çok zamansız olduğunu
belirterek, bu uygulamanın uzun süre devam etmeyeceğini, Rusya pazarının yeniden açılacağını söylüyor.
Türkiye toplam 892 milyon dolarlık buğday ithalatı
yapıyor. İlk sırayı yüzde 55 payla Rusya alıyor. Rusya’dan yapılan ithalat 490 milyon dolar. Ukrayna’dan
geçen yıl yapılan ithalat rakamı ise 2 milyar 547 milyon
dolar oldu. Yapılan ithalatta buğdayın payı yaklaşık 7
milyon dolar olarak gerçekleşti.

için çalışmalar yürütüyoruz. Hükümet, ihracatçı için
bir çalışma yapmadı. Herhangi bir teşvik yok. İç pazarda herhangi bir sıkıntımız yok. Malezya’da uncular ile birlikte fuardayız. Uzak ülkelerde de çalışmalar
yapıyoruz. AB ülkeleri ve Ukrayna’da da tedarik için
çalışmalarımız var” diye konuştu.

“İÇ PAZARDA SIKINTI YOK TEDARİK
UKRAYNA’DAN OLACAK”
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, Rusya’dan
buğday ithalatının yasaklanmasının ihracatçıyı biraz
sıkıntıya soktuğunu belirterek, “Stoklar bitti, araştırmalar devam ediyor. Başka ülkelerden tedarik etmek

S. 36

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

DO

I
S
A
Y
S

17

m

20
s
i
y
a

Değirmencilikte
Son Yenilikler İDMA
2017’de Sergileniyor

İDMA 2017 - Uluslararası Un, Yem, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur Değirmen
Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı, 04-07 Mayıs
2017 tarihleri arasında yedinci kez yatırımcıları İstanbul’da bir araya getiriyor. 220 markanın son teknolojilerini sergileyeceği fuarın, çok büyük yatırımların karar noktası olması bekleniyor.
Un, yem, pirinç, bakliyat ve makarna sektörlerini
buluşturan uluslararası nitelikteki ilk ve tek teknoloji fuarı olan İDMA, 04-07 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde, yedinci kez
90’ı aşkın ülkeden binlerce profesyonel ziyaretçiyi
ağırlamaya hazırlanıyor.
İstanbul Fuar Merkezi’nin 33 bin metrekarelik 3
salonunda, 220 civarında markanın katılımıyla gerçekleştirilecek fuarla ilgili beklentiler son derece
yüksek. Fuar, daha açılmadan 90 ülkeden binlerce
profesyonel ziyaretçinin katılımını garantilemiş durumda. Alınan geri dönüşler ve ön bildirimler, çok

büyük çaplı yatırım projelerinin kararının İDMA
2017’de alınacağına işaret ediyor.
KARLI BİR YATIRIM İÇİN DOĞRU YER
Dünyanın farklı bölgelerinden yatırım için İDMA’ya gelen ziyaretçiler, İDMA 2017’de, firmaları
için aradıkları tüm makine, ürün ve hizmetleri geniş
bir yelpazede tek çatı altında bulabilecek. Kendi ihtisas alanlarıyla ilgili geliştirilen en son teknolojileri
birebir görme ve yakından inceleme şansı bulacak
ziyaretçiler, bir yandan un, yem, pirinç, bakliyat ve
makarna teknolojilerinde dünyanın en büyükleri
arasında yer alan firmalarla görüşme olanağı bulur-
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ken bir yanda da benzer teknolojileri geliştiren firmaları,
geliştirdikleri teknolojileri ve diğer pek çok alternatifi her
açıdan karşılaştırma ve karlı bir yatırım yapma imkanına
sahip olacaklar.
UN VE YEM ÜRETİCİLERİ İÇİN SERTİFİKALI EĞİTİM
İDMA 2017 Fuarı, Değirmenci Dergisi tarafından “Teknik
Günler” adı altında düzenlenecek “Sertifikalı Değirmencilik Eğitimi”ne de ev sahipliği yapacak. Fuarla eş zamanlı
olarak 05-07 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek
eğitim, fuar alanının içerisine kurulacak salonlarda Türkçe

ve İngilizce olarak düzenlenecek.
Tahıl (Un) değirmenciliği ve yem değirmenciliği olmak
üzere 2 farklı alanı kapsayan eğitimin ilk gününde, her 2
alanı da ilgilendiren ortak konular ele alınacak. Eğitimin
ikinci ve üçüncü gününde ise 2 farklı salonda, eş zamanlı
olarak, alanlara özel eğitimlere yer verilecek. Alanında uzman akademisyen ve endüstri temsilcilerinin vereceği teorik
eğitimler, un ve yem üreticilerinin teknik konulardaki bilgi
ihtiyacını gidermeye destek olacak. Eğitime katılanlar, eğitimlerin ardından fuar alanında konularla ilgili teknolojileri
ve çözümleri birebir görme ve inceleme fırsatı bulacak.

Sektörün ambalaj üreticisi: Abdioğulları
Plastik ve Ambalaj
Yaklaşık 55 yıldır plastik ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Abdioğulları Plastik ve Ambalaj
Sanayi, yüksek teknolojiyle PP ve PE bazlı sentetik ambalaj ürünleri ve tarım ipi çeşitleri üretiyor.
Tarımsal ve endüstriyel ürünlerin korunmasında ve ambalajlanmasında son
teknoloji makineleri ve tecrübeli elemanları ile üretim yapan Abdioğulları Plastik ve
Ambalaj Sanayi, yaklaşık bin 250 çalışanı,
282 bin 546 metrekarelik alanda yer alan 6
tesisi ile Türkiye’nin en büyük dokunmuş
ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden
biri. ISO 9001 Kalite Belgesi, TSE, TSEK
ve Gıda Sicil Sertifikalarına sahip olan firma, üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini ihraç

ediyor. Bünyesinde geniş bir ürün portföyü bulunduran ve Abdioğulları çatısı
altında faaliyet gösteren Filpa Ambalaj ve
Dış Ticaret A.Ş. de büyük çoğunluğunu
Avrupa ülkelerinin oluşturduğu 35 ülkeye
ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda
bulunuyor. Şirket, ambalaj çeşitliliğini ve
yeni çözümlerini İDMA 2017’de sektörün
beğenisine sunacak.

Ada Kurutma’dan yepyeni kontrol sistemi
Ada Kurutma’nın sektöre sunduğu SiloSense “Silo Sıcaklık İzleme ve Kontrol Sistemi” depolanmış ürünlerde kayıp yaşanmasını engelleyebiliyor.
17 yıldır tarım ürünleri kurutma makineleri ve depolama
sistemleri üretimi gerçekleştiren Ada Kurutma, SiloSense
markasıyla silo sıcaklık izleme ve kontrol sistemini piyasaya sundu. Sistemde, tahıl sıcaklığını izleyebilmek için silo
içerisine belli aralıklarla yerleştirilen dijital sensörler kullanılıyor. Bu sensörler gıda yönetmeliğine uygun, mekanik
dayanımı yüksek kılıf içerisinde muhafaza ediliyor ve çatı
üzerine veya çatı altına monte edilebiliyor.
CEP TELEFONUNDAN
SICAKLIK KONTROLÜ
Silo sıcaklığı ve havadaki nem miktarı dokunmatik ekranda ayrı sekmelerde görüntülenebiliyor. Sabit bir IP adresiyle
ağ bağlantısı kuruluyor ve modem aracılığıyla veriler bilgisayara kayıt edilerek fanlar kontrol edilebiliyor. Bu işlem
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Android işletim sistemi kullanan cep telefonlarından da gerçekleştirilebiliyor. Sistem aynı zamanda scada programları
ile birlikte çalışabiliyor. PLC’nin dahil edilmesiyle sistem
manuel/otomatik, zamansal ve sıcaklık modlarıyla çalışma
imkanı tanıyor. Ölçüm
aralığı -55 C°/+125 C°
olan sistemin çözünürlüğü 0.1 derece. 24 V
DC besleme gerilimine
sahip olan sistemin haberleşmesi Modbus ile
sağlanıyor. 7 inçlik dokunmatik ekrana sahip
olan sistemin koruma
sınıfı ise IP67.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Akyürek’ten yeni nesil Sorturk makinesi
Akyürek tarafından geliştirilen yeni nesil renk ayırma makinesi Sorturk, daha az enerji ve hava
tüketiyor. Yeni renk ayırıcının uzun ömürlü kullanımı, minimum sorun özelliği ve şık bir tasarımı
göz dolduruyor.
Akyürek tarafından geliştirilen ve daha az enerji harcayan
yeni renk ayırma makinesi Sorturk, Windows tabanlı Microsoft işletim sistemiyle çalışıyor. Yüksek çözünürlük sunan
makine, iPhone ekran programı ile operatöre sorunsuz kullanım desteği sağlıyor.

ömürlü led aydınlatma teknolojisi ve ekran üzerinden ışık
yoğunluğunu ayarlayabilme özelliği de taşıyan makinede
ısıtıcılı, teflon kaplı, çizilmeye dayanıklı kanallar bulunuyor. Video konferans özelliği ile arıza çözmede kolaylıklar
sağlayan Sorturk, dahili seviye kontrol sistemine de sahip.

ARIZA ÇÖZMEDE KOLAYLIK
Her kanalda İtalyan Dizayn Matrix Ejectör grubu kullanılan makinede, dâhili modem aracılığıyla makineye uzaktan
erişim sağlanabiliyor. Tüm elektronik aksamın hata koruma ve ekranda hata bildirimini gözlemleyebilme özelliği,
internet aracılığı ile arızaları
ortadan kaldırmada kolaylık
sağlıyor. Giriş voltajı kalitesini ve değerini ölçebilen ve
ekranda izleyebilen makine,
0,04 mm’ye kadar leke boyutu seçebilme özelliğine de sahip. Her kamerasında Phenix
marka 54 mm lens kullanılan
makinede 12,1 inç yüksek çözünürlüğe sahip dokunmatik ekran kullanılıyor. Uzun

SINIRSIZ DİL DESTEĞİ
Renkli “monochromatic” ve “trichromatic” sistem çatısı altında çalışan makine, GREY hassasiyet, HSL Renk menüsü
hassasiyet ve CHROMATIC ton ayar menülerine sahip. Ayrıca, makinede elektronik kartların soğutulması için dahili
fan sistemi bulunuyor. Sınırsız
dil desteği bulunan makine,
istenildiğinde tüm kanalları
ayrı sort olarak çalıştırabiliyor.
Dahili RGB backraund sistemi özelliği bulunan makinenin hafızası ise 100 adet. Şekil
ayıklama seçimi (Alan, çap,
en, boy) ve acil stop butonu da
mevcut olan makinenin hava
girişinde sırasıyla yağ, su ve
toz tutucu filtreler var.

Henry Simon markası geri dönüyor
Alapala ve Satake firmaları, efsanevi Henry Simon markasını hayata döndürdü.
Alapala ve Satake, efsanevi Henry Simon markasını hayata döndürüyor. Henry Simon, yenilik ve ileri teknoloji
geleneği doğrultusunda yeni bir değirmen makinesi serisi
olarak, İDMA 2017 Fuarı’nda Alapala standında sergilenecek. Henry Simon’un yeni ikonik valsinin, sektörde teknik
açıdan en gelişmiş makinelerden biri olması bekleniyor.
Makine, gelişmiş elektronik kontrol sistemi, 20 dakika gibi
kısa bir sürede rulo değiştirebilme özelliği, makinenin verimli çalışmasını izlemek için geliştirilmiş elektronik sensörler, yüksek sanitasyon ve tüm yataklar için elektronik
merkezi yağlama sistemi gibi özelliklerle ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Ürünler Anglo Porte Minerals’in
nem alıcılarıyla korunacak
20 yıldan uzun süredir, toptan ve perakende olarak dünyanın birçok ülkesine nem alıcı ürünler
sunan Anglo Porte Minerals, AP-PAK Nem Alıcı Paket ile AP-SORB Konteyner Kurutucu Paket’ini İDMA 2017 Fuarı’nda ziyaretçilerine tanıtacak.
Anglo Porte Minerals, doğal nem alıcı ve rutubet önleyici olarak kullanılmaya uygun, yüksek saflıktaki kalsiyum
montmorillonit kil granüllerinin madenciliği, prosesi ve dağıtımı konusunda 20 yılı aşkın tecrübeye sahip. Dünyanın
birçok noktasındaki kullanıcılarına ve paketleme firmalarına hem toptan hem de paketler halinde nem alıcı ürünler
sağlıyor. Tüm mal ve ürünlerin taşıma ve depolama süresi boyunca, korozyon ve nemden kaynaklanacak zararlara
karşı risk altında olduğunu göz önünde bulunduran firma,
bu risk pek çok prosesten geçerek üretimin son aşamasına
gelmiş ürünü etkileyeceği için, bu zararın maliyetinin çok
yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Anglo Porte Minerals,
ürünlerin korunması için değişik ebatta paketlenmiş, APPAK Nem Alıcı Paket ile AP-SORB Konteyner Kurutucu
Paket’ini İDMA 2017 Fuarı’nda ziyaretçilerine tanıtacak.

Askon’dan katkı maddeleri için diferansiyel
ağırlık dağıtıcı
Tahıl, un, yem, ekmek, yağ, pirinç fabrikası ve seracılık otomasyon ve üretim teknolojileri üreticisi ve ihracatçısı olan Askon, İDMA 2017 Fuarı’nda katkı maddeleri için geliştirdiği 5÷1000 g/
dk diferansiyel ağırlık dağıtıcısını tanıtacak.
15’den fazla ülkede 25 yılın üzerindeki deneyime sahip
olan Askon, katkı maddeleri için geliştirdiği 5÷1000 g/dk
diferansiyel ağırlık dağıtıcısını İDMA 2017’de ziyaretçilerin
beğenisine sunacak. Cihaz, yük ölçüm prensibi, toz haline
getirilmiş ürünlerin dozajlanması, ölçme haznesindeki ürünün yoğunluğu ve niceliği göz önünde bulundurulmaksızın
dozajlama doğruluğu sağlıyor. Ölçüm delgisi üzerindeki
PID Kontrolü olan frekans kontrolörü, dozajlamanın doğruluğunu gerçekleştiriyor. Temel olarak dozajlamanın sağlandığı faal siloyu otomatik olarak dolduruyor. Bilgisayar
kontrolü, değişen teknoloji ve sistem parametreleri fırsatı
sağlıyor ve seçilen zaman zarfında tablo grafikleri raporları
formunda sürecin geçmişini oluşturuyor. Yayılan ürünün
entegre edilmesi, önceki zamanda yayılan ürün üzerinde
dayanağının danışılabildiği bahislere kaydediliyor.
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Control Union’dan fosfin sensör ve akıllı izleme
Control Union, İDMA 2017 Fuarı’nda fosfin tedavilerini izlemek için kablosuz bir sensörün ve
akıllı platformun tanıtımını yapacak.
İnsanlara zarar verebilecek zehirli bir fumigant olan
fosfin, düzgün kullanılmadığında hedeflenen zararlıları da öldürmüyor. Bu engellerin üstesinden gelmek için
Control Union Greece, Centaur Analytics ile birlikte
fümigasyon sırasında koşulları izleyen ve kullanıcıların arızaları önlemesine yardımcı olan bir araç tasarladı.
Kablosuz elektronik sensör, fosfin seviyelerini doğru ve
güvenilir şekilde algılıyor ve ardından verileri bir bulut
sunucusuna iletiyor. Veriler yalnızca yetkili kullanıcılar

tarafından erişilebilecek şekilde güvenli bir ortamda saklanıyor. Herhangi bir bilgisayardan veya akıllı
telefondan erişilebilen akıllı platform,
kullanıcıya gerçek zamanlı yardım sunan eşsiz bir tahmin modeli. Bu yeni
ürünün (sensör + platform) kullanılması, değirmencilik endüstrisi için bir
devrim olarak kabul ediliyor.

Csort’tan yenilikçi bir ürün: SmartSort
Rusya merkezli firma Csort’ın yenilikçi bir ürünü olan renk sıralayıcı SmartSort, ürünlerin rengine göre ayrılmasına yönelik ekipman pazarında büyük bir buluş olarak nitelendiriliyor. SmartSort,
çok çeşitli dökme ürünü yalnızca renklerine göre değil, aynı zamanda şekil ve dokularına göre ayırmak için de tasarlandı.
Fotoelektronik ayırıcıların tasarımındaki engin tecrübesiyle
en iyi kalitede, en modern bileşenleri yeniliklerle birleştiren
Rus firma Csort, maksimum performansla en karmaşık ayırma
işlerini bile çözüme kavuşturan yeni bir renk modeli geliştirdi.
Yeni teknoloji, çizgili ayçiçeği tohumlarının, saplı veya
sapsız kuru üzümlerin ve buğdayın vitrözlüğüne göre ayrılması gibi önceleri çözülemeyecek gibi görünen işleri,
nesneleri sınıflandırma analizinin yenilikçi nöral algoritmaları sayesinde çözüme kavuşturmaya yardımcı oluyor.
SmartSort, önceden var olan renk ayırıcılardan iki, hatta
üç kat daha fazla üretim kapasitesine sahip. Bu sayede,

yer tasarrufu ve eski
ekipmanın dağılmasını ve ek taşıma mekanizmaları
alımını önlemenin
yanı sıra yeni bir
renk ayırıcının satın
alınmasıyla kıyaslandığında üç kat
daha fazla tasarruf etmeye olanak sağlıyor.

Dempo Sentetik Çuval’dan yeni valfli torba
Dempo Sentetik Çuval, ilk kez ürettiği PP+ Kraft valfli
torbaları İDMA 2017 Fuarı’nda sergileyecek.
Son sistem makine parkuru ve uzman personeli ile yılda 150 milyon adet üretim gerçekleştiren Dempo Sentetik Çuval’ın 20 yıldır
çok amaçlı olarak ürettiği polipropilen çuval ve torbaları; tarım, gübre, tohum, yem, yem katkı, gıda, bakliyat, kömür, kimyasal, tekstil
ve yapı gibi çeşitli sektörlerde kullanılıyor. Müşterinin isteğine göre
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farklı tasarım, ebat, gramaj ve renkte çuval üreten Dempo
Sentetik Çuval, 2016 yılında yaptığı yeni yatırımlarla ürün
yelpazesine AdStar torbaları da ekledi. Bu yatırım sayesinde ilk PP+ Kraft valfli torba üretimini gerçekleştiren firma,
sentetik, OPP, dikişsiz yapışan torba, valfli, block bottom,

tubing üretimleri ile sektörde geniş bir üretim hattı kurdu.
Kaliteden ödün vermeden müşteri ihtiyaç ve taleplerine
uygun çözümler üreten firma, “Üretimde başarı ve sürekliliğin teminatı, hizmette dürüstlük ve kalitedir” ilkesiyle
çalışıyor.

Deybros, kauçuk merdanelerini ilk kez
İDMA’da tanıtacak
Çeltik kavuzlarını ayırmada kullanılan kauçuk merdaneler gibi yüksek performanslı birçok endüstriyel kauçuk ürünün üretimini yapan Deybros Polymer Product, ürettiği merdaneleri ilk kez
İDMA 2017 Fuarı’nda tanıtacak.
Hindistan’da 1988 yılında kurulan Deybros Polymer Product, modern makinelerle ve AR&GE çalışmalarıyla donatılan imalat tesislerinde, devamlı güvenilir ve yüksek performanslı ürün sunuyor. İmalat sürecinin hammaddeden
sevkiyata kadar her aşamasının özenle izlendiği firmada,
altyapı ve işlemler, kalite standartlarını karşılamak için bir
bütün haline getiriliyor.
Deybros Polymer Product tarafından üretilen çeltik kavuzu ayırma kauçuk merdaneleri, pirinç değirmenciliği sektörlerinde kullanılan çok yönlü bir ürün. Günümüz dünyasının en gelişmiş kauçuk teknolojisinin kullanıldığı ürün,
bu sayede elde yapılmış gibi yüzeysel alım, yüzde 90’ın üzerinde ayıklama verimliliği, minimum kırılma, sıcaklık dayanımı, düzgün çalışma ve mükemmel aşınma direnci gibi

avantajlar sunuyor. Merdaneler, dökme
demir ve basınçlı alüminyum döküm
gövdeler ile
Nitril Kauçuktan (NBR)
üretiliyor.
Bu merdaneler çoğunlukla Bühler (İsviçre), Satake (Japonya), Milltec
(Hindistan)’in yanında birçok Çin menşeli makinelerin
pnömatik çentik ayıklayıcılarında kullanılıyor.

Entil’den yeni teknoloji vals topları
Entil, vals toplarının döküm alaşımlarında, ürün geliştirme teknolojisi uyguluyor. Yeni teknoloji,
alışılmışın üstünde bir öğütme tekniği oluşturuyor.
53 yıldır un fabrikalarında kırma ve öğütme işlemlerinin en iyi şekilde yapılabilmesi için gerekli olan
vals toplarını üreten Entil,
buğdayın en verimli şekilde
kırılıp öğütülmesinin yanı
sıra yüksek kalite, kapasite
ve randımanın sağlanması
için vals toplarının döküm
alaşımlarında ürün geliştirme teknolojisi uyguluyor.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Araştırma ve deneyler sonunda, metal alaşımlarına ekstra
elementler ilave ederek veya mevcut elementlerde düzenleme yaparak özel alaşımlar oluşturan firma, vals toplarını
daha da faydalı hale getiriyor. Alınan sonuçlara göre kırıcı vals topları, bu uygulamayla birlikte dişleme sonunda
aşınmaya daha dayanıklı hale geliyor ve yüzde 25 oranında
uzayan ömrü ile standart üretim yapmaya imkan tanıyor.
Liso vals toplarında ise geliştirilmiş özel alaşım sonucunda,
mikro yapı nedeniyle sürekli pürüzlenme elde edilerek alışılmışın üstünde bir öğütme tekniği oluşturuluyor. Böylece
yüzde 30 civarında iyileşme sağlanıyor. Firma İDMA 2017
Fuarı’nda uyguladığı bu teknolojiyi tanıtacak.
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Dünyada ilk renkli, dokunmatik düşme sayısı cihazı
Erkaya, renkli dokunmatik ekranlı düşme sayısı cihazlarını pazara sundu. FN 7100 ve FN 7200 şeklinde iki model olarak üretilen cihazlar,
un, buğday ve diğer taneli ürünlerde alfa amilaz aktivitesini ölçüyor.
Erkaya’nın un, buğday ve diğer taneli ürünlerde alfa amilaz
aktivitesini ölçmek için geliştirdiği yeni renkli dokunmatik ekranlı düşme sayısı cihazı, tek numune ve çift numune ile otomatik test yapabiliyor. Un, buğday ve diğer taneli ürünlerde
alfa amilaz aktivitesinin ölçümünü yapan dünyanın ilk renkli
dokunmatik ekranlı cihazında sonuçlar ekrandan görüntülenip
arşivlenebiliyor. Cihazda, kullanıcı dostu, doğru ve hızlı sonuç
veren tasarımın yanında sonuçları yazdırmaya imkan sunan entegre yazıcı bulunuyor. Çimlenmiş ve sağlam taneli ürünlerin
birbirine karışmasını önleyebilen cihaz, klasik FN testi, un ve

buğdayda rakım düzeltmeli düşme sayısı testi, katkılı
unlar için fungal düşme
sayısı testi için kullanılabiliyor. İDMA 2017 Fuarı’nda sergilenecek olan cihazın dünya standartlarına
uygunluk (ICC No:107/1,
AACC No:56-81 B) belgesi
de bulunuyor.

Hava Patlaç Sistemleri ile silolarda köprü
oluşumuna son
Eva Silo’nun tahıl depolama sektörüne kazandırdığı hava topu patlaç sistemleri sayesinde kepek, küspe ve yem gibi akışkanlık problemi yaşanan silolarda köprü oluşumu ve akışkanlık problemleri bitiyor.
Özellikle yem ve yem hammaddelerinin depolanmasında
köprü oluşumu, yapışma sorunu gibi nedenlerin yem fabrikalarında ciddi zaman ve maddi kayıplara sebep olduğunu
belirten Eva Silo yetkilileri, klasik
yöntemlerle (vibrasyon motoru,
rotoflow vb.) hiçbir zaman kesin
çözüm alınamadığına dikkat çekiyor. Eva Silo’nun ürettiği EVA
hava patlaç sistemleri ile üretimdeki kayıpların önüne geçiliyor ve
yüksek hacimde depolama imkânı
sağlanıyor.
Hava topları genellikle siloların
konik veya gövde kısımlarına monte ediliyor. Bir siloda kullanılacak hava tüplerinin hacmi ve
adedi silonun çapı, yüksekliği, içerisinde depolan ürüne göre

Eva Silo ekibi tarafından projelendirilerek montajı yapılıyor.
Siloya bağlanan hava tüpleri yardımıyla silo içerisine giren
özel tasarım nozullar aracılığıyla hava patlatılarak malın
akışı sağlanıyor. Patlatma işlemi, kontrol
panosu sayesinde manuel, timer (istenilen
aralıklarla) veya PLC sisteme entegre edilerek yapılabiliyor.
Pek çok durumda standart bir sistem tarafından sağlanan sıkıştırılmış hava yeterli
bir çalışma ortamı oluşturuyor. Hava Topları etkinliği arttıran 5-6 barlık bir basınç
aralığında çalışıyor. Sistemin avantajları
ise şunlar: düşük enerji tüketimi, düşük
gürültü seviyesi, kolay kurulum ve çalıştırma, köprü oluşumundan kaynaklanan üretim ve iş kaybının
yaşanmaması, minimum işletme maliyeti.

Feedtech’ten Z elevatör
Feedtech Makine’nin imal ettiği Z Elevatör, çeşitli kuru malzemelerin hem yatay hem eğimli
şekilde taşınması için tasarlandı.
Zincire bağlı plastik kanatların standart aralıklı olduğu
makinede, ürünler toplu şekilde zarar görmeden taşınıyor,
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çalkalanmaya maruz kalmıyor ve sürtünme en az seviyede
yaşanıyor. Standart ara modüllerle 15, 30, 45, 60, 75, 90 deDEĞİRMENCİ DERGİSİ
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rece dönemeçlerin olduğu elevatör, geri dönüşlü zincir dişli
ve maksimum 0,4 m/s hıza sahip çelik zincire sahip. Değiştirilebilir plastik kanatların yanında frekans kontrol sistemi,
by pass girişleri, boşaltma çıkışları bulunuyor.
MAKİNENİN
GENEL ÖZELLİKLERİ
Z elevatörün maliyeti, aynı işi yapacak olan bir elevatör ve
iki zincirli taşıyıcıdan oluşan sistemin maliyetinin üçte biri
oranında daha düşük. Kurulum maliyetiyle birlikte enerji
tüketiminde de aynı oranda tasarruf sağlıyor. Pnömatik taşıma sistemlerinde tasarruf yüzde 90’a çıkıyor.
Z Elevatörün yüksek taşıma kapasitesi ve ürünü istenen
yüksekliğe çıkarma avantajı, maliyetleri düşürmeye yönelik
yeniliktir. Aşağıda ve yukarıda 2 olmak üzere toplam 4 metre yükseklik tasarrufu sağlayan elevatör, cazip bir seçenektir.
Saatte 45 m³ ile 220 m³ arası ürün taşıyabilen Z elevatör başta yem, evcil hayvan yemi, plastik, kimyasal sektörleri olmak

üzere farklı sektörlerde kullanılabiliyor. Toz ve granül boyutundaki
ürünlerle birlikte arpa, buğday, mısır, süt
tozu, kahve, kakao, çay, soya, peletlenmiş ya da
sıkıştırılmış ürün taşımaya uygun olan elevatör,
saatte 150 tona kadar ürün taşıyor. Yem fabrikalarında kullanılan hammadde ve mamulleri hassas
şekilde taşıyan elevatörde, iki adet yatay taşıyıcı
ve bir adet dikey taşıyıcı yerine bir tek taşıyıcı, bir
tek motor ve bir tek kontrol sistemi yeterli oluyor.
Verimli, sade ve farklı ihtiyaçlara cevap veren tasarıma sahip elevatör, tamamen kapalı sistemle
çalışıyor.
Paslanmaz çelik konstrüksiyon, aşınmaya dayanıklı yüzeyler, taşma kapaklı sensör göstergesi, devir bekçisi ve frekans kontrol sistemi de elevatörün
opsiyonel özellikleri arasında yer alıyor.

GRANIFRIGOR™ Tahıl Soğutma
FrigorTec GmbH firmasının GRANIFRIGOR™ tahıl soğutma sistemleri, en doğal tahıl koruma
soğutma yöntemini sunuyor.
Dünya çapında 50 yıldan fazla bir süredir depoda bulunan tahıl ve yağ tohumlarının soğutulması için GRANIFRIGOR™ mobil tahıl soğutma ünitelerinin (”Alman Malı”)
üretimini yapan bir Alman şirketi FrigorTec GmbH, en doğal tahıl soğutma sistemini imal ediyor.

sağlayan sistemde, yağ tohumlarında (kolza, ayçiçeği, soya,
mısır) oksidasyon yaşanmaz. Daha az çekme çatlağı/ kırılma (mısır, pirinç) sağlıyor.

Depoda bulunan tahıl ve yağ tohumlarının anlık ısınması
genellikle büyük zararlara neden oluyor. Hava koşullarından bağımsız olarak iklimlendirilmiş soğuk hava ile soğutularak tahıl koruması böcek, mantar ve mikrop oluşumunu
azaltıyor, verim ve kalite kaybı olmadan uzun süreli risksiz
tahıl depolamaya olanak sağlayarak nemden kaynaklanan
bozulmanın yanı sıra, respirasyon nedeniyle kuru madde
kayıplarını da en aza indirecek.
TAHIL SOĞUTMANIN ÖZELLİKLERİ:
GRANIFRIGOR™ sistemi ile tahıl soğutma, ekonomik
fizibiliteye yönelik aşağıdaki avantajlara ve temel faktörlere sahip olan, en doğal tahıl koruma soğutma yöntemini
sunar:
Hava koşullarından bağımsız tahıl soğutma, kalite kaybı
yaşamadan uzun süreli depolama, zararlara ve böcek oluşumuna, mikroplara ve mantarlara karşı koruma sağlıyor.
Fumigasyon ve kimyasal işlem gerektirmeyen sistem, respiratuar kayıplarını en aza indiriyor. Tahılın taşınmasını
gerektirmeyen, ürün kokularının ve tazeliğinin korunmasını sağlayan sistem, kurutma maliyetlerini azaltıyor. Filizlenmenin (maltlık arpa) ve tohum kalitesinin korunmasını
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Dökme ürünler için toplu akış ölçüm cihazı
FineTek Group, Tayvan’da proses otomasyon seviye ölçüm çözümü, debi ölçer, kablosuz iletişim teknolojileri ve otomasyon kontrol sistemlerinin önde gelen imalatçılarından biri. Firmanın
üretim hattındaki ürünlerin yüzde 60’tan fazlası özelleştirilmiş ürünlerden oluşuyor.
Global çaptaki müşterilerine hizmet vermek için denizaşırı birçok kuruluşla bağı olan FineTek Group, 1979 yılında
kuruldu. Global çaptaki pazar satışları için kendi markası
“FineTek”i kullanan firmanın
üretim hattındaki ürünlerin
yüzde 60’tan fazlası özelleştirilmiş siparişten oluşuyor.
AR&GE geliştirmelerinin tümünü kendi teknolojisiyle
gerçekleştiren firmanın dökme
ürünler için ürettiği kitle akış
ölçüm cihazı İDMA 2017’de
ziyaretçilerin beğenisine sunulacak bu ürünlerden bir tanesi.
Pnömatik konveyörler ve serbest düşme işlemleri için kullanılabilen cihaz, birkaç kg/saat ile birçok ton/saat arasın-

daki tüm katı malzemeler için kullanım imkanı sunuyor.
Boru ve sızdırmaz boru bağlantı parçaları içerisinde tertibat bulunmuyor. Oldukça hızlı ve temassız ölçüm sağlayan
cihaz; kolay, hızlı ve düşük
maliyetli kurulum ve devreye
alma olanağına sahip. RS232
ve RS485 arayüzlü, galvanik
ayrı DIN-ray aktarımına sahip
cihazın güçlü paslanmaz çelik
versiyonu, aşındırma yapmıyor
ve bakım gerektirmiyor. Alarm
teması ile sınırlı değer izlemesine sahip sistemde 2 kilometre uzaklığa kadar sensör aktarıcı bulunuyor. Kolay ve hızlı kalibrasyon sağlayan cihazın
hassasiyeti ayarlanabiliyor.

Güler Sentetik Çuval’dan farklı özelliklerde çuvallar
Güler Sentetik Çuval tarafından üretilen çuvallar; yem, un, bakliyat, kepek, gübre, şeker, tuz,
irmik, kimyasal ürünler ve inşaat sektörlerinde kullanılıyor.
Yıllık üretim kapasitesi 115 milyon adet çuval olan Güler
Sentetik Çuval A.Ş., minimum 30, maksimum 120 santimetre
eninde; en az 50, en fazla 120 gr/metrekare ağırlığında; şeffaf,
beyaz ve renkli; overloklu - overloksuz; baskılı-baskısız; lamineli, laminesiz; BOPP ile PE iç astarlı polipropilen çuval üretimi yapıyor.
Güler Sentetik, çuval konusundaki en son yeniliklerini İDMA
2017 Fuarı’nda sergileyecek.

Hemaks’tan düşük enerji tüketimli makarna makinesi
Hemaks, kurutmada çok düşük enerji tüketimi sağlayan 2250 kg/saat, 3000 kg/saat, 4500 kg/
saat ve 6000 kg/saat yüksek kapasiteli yeni makarna makinesini piyasaya sundu.
Hemaks’ın yeni makarna makinesi, 2250 kg/saat, 3000 kg/
saat, 4500 kg/saat ve 6000 kg/saat yüksek kapasiteli makarna
hatlarında üretimini yaptığı bir önceki seriden ve piyasadaki diğer muadillerinden farklı olarak kurutmada çok düşük
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enerji tüketimi sağlıyor. Yeni model, İDMA 2017 Fuarı’nda tanıtılacak. Firma, en yakın rakibinden yüzde 3 daha az
kurutma enerjisi kullanan, her 1 ton makarnayı kurutmak
için 220 bin KCal enerji tüketen 2017 tasarımını makarna
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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üreticilerinin kullanımına sunuyor.
Düşük yakıt tüketimli rejeneratif sistemde, patentli bir
atık ısı geri dönüş sistemi kullanılıyor. Bu sistem sayesinde kurutma bölgeleri sistemin tamamında, dünyada yaygın
olan bölgesel ısı-nem denge sisteminin yanı sıra ortak ısınem kontrol denge sistemi sağlıyor. Hemaks, bu sistemi
yoğun Ar-Ge çalışmaları ile hayata geçirdi ve bu sistemle
çalışan ilk tesisini ise 2500 kg/saat olarak devreye aldı.

Birinci sınıf öğütme performansı: “Masteroll”
Değirmen ekipmanları üreticisi Himmet Usta, “Masteroll” model valsini 3 yıllık Ar-Ge çalışması
sonucunda geliştirip piyasaya sürdü.
Vals makineleri konusundaki 45 yıllık tecrübesini ve
geribildirimleri modern
üretim teknikleriyle yorumlayan Himmet Usta,
operasyon giderleri ve
enerji sarfiyatı düşürülen yeni vals makinesinin tahrik organlarını
tamamen yenileyip optimum seviyeye taşıdı.
İDMA 2017’de tanıtımı
gerçekleştirilecek olan
“Masterol” vals, vals
toplarının ayrılmasının,
hızının, girişteki ürün

seviyesinin, besleme merdaneleri hızlarının, top yataklarının sıcaklıklarının ve yük
bilgilerinin görüntülenebildiği kullanıcı arayüzü sayesinde sorunsuz ve kullanıcı
dostu bir performans sergiliyor. Türkiye’de pnömatik
vals makinesinin seri üretiminde sektördeki birçok
firmaya esin kaynağı olan
ve kapasitesini ilk sıralarda
devam ettiren Himmet Usta,
sektördeki payını yeni model
vals makinesiyle yükseltmeyi
hedefliyor.

Tahıllar için yepyeni nem sensörleri
Hydronix, hayvan yemi, tahıl, pirinç ve sıvılar için 2 yeni dijital nem sensörünün tanıtımını yapacak.
Dijital nem ölçüm sensörlerinin üreticisi olan Hydronix
İstanbul’da gerçekleştirilecek İDMA Fuarı’nda 2 yeni mikrodalga nem sensörlerinin tanıtımını yapacak. Yeni sensörler özellikle hayvan yemleri, tahıl,
pirinç, kuru yemiş ve sıvılarda
kullanılmak üzere gıda güvenliği
malzemelerinden üretilmektedir.
Hydro-Mix HT 120 °C’ye kadar
işlem sıcaklığına sahip olan malzemelerde bulunan yem ölçümünü yapacak yüksek sıcaklıklı
bir sensör. Kurutuculardan önce veya sonra veya karıştırma sistemlerine kurulması oldukça ideal olmasını sağlıyor.
Hydro-Mix HT, piyasada bulunan diğer sistemlerden farklı
olarak sinyal işleme, düzgünleştirme ve ortalama alma gibi
DEĞİRMENCİ DERGİSİ

yerinde işlevsellik sahibi olan tekli bir ünitesi olan dijital
bir nem sensörüdür. Bu sensör 1 barlık vakumdan 5 barlık
basınca kadar tozlu veya sıvı işlemlerinde veya uygulamalarında kullanılmasına olanak
sağlayan dış kilide sahip. Hydronix sensörleri, malzeme algılama
yüzeyinden geçtiği için saniye
başına 25 kez alınan okumalar
ile akışkan malzemelerde kullanılmak üzere tasarlanmış. Dijital
Girişler/Çıkışlar, ölçüm modları
seçimi, serbest konfigürasyon ve kalibrasyon yazılımı ve global satış ve destek ağı ile Hydronix şimdiden birçok OEM
ekipman üreticilerinin, sistem entegratörlerinin ve nihai
kullanıcıların tercihi haline geldi.
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Eye-Grain’den yeni tahıl izleme teknolojisi
Eye-Grain’in geliştirdiği iGrain Sniffer tahıl izleme teknolojisi, bir tahıl bozulmasının kızışma noktasını tespit edebiliyor. Firma, bu yeni teknolojiyi İDMA
2017 Fuarı’nda tanıtacak.
Danimarka merkezli Eye-Grain ApS, yeni sıcaklık izleme sensörü iGrain Sniffer’ı piyasaya sundu. Geleceğin bu
teknolojide yattığını ve konvansiyonel sıcaklık izlemenin
gelecekte yalnızca CO2 teknolojisini tamamlayıcı nitelikte
olacağını belirten firma, bu yeni ürünüyle depolanan tahıl

içerisindeki istenmeyen biyolojik aktiviteyi, böcekleri, mantarları, vs.’yi tespit
edebiliyor. Bu teknoloji tahıl izlemeye yönelik yatırım maliyetlerini düşürüyor ve
fizibiliteyi artırıyor.

İmaş’tan yenilikçi Multimilla Vals
Milleral markası ile yüksek teknolojili ürünler ve verimli tesisler sunan İmaş Makine, ürettiği
Multimilla vals makinesini İDMA 2017 Fuarı’nda sergiliyor.
İttifak Holding bünyesinde, 27 yıldır değirmencilik sektöründe Milleral markası ile yüksek teknolojili ürünler ve verimli tesisler sunan İmaş Makine, sanitasyona uygun, yenilikçi ve estetik tasarımlı Multimilla valsi piyasaya sunuyor.
HIZLI VE PRATİK BAKIM
Temizlik ve bakım işlemlerinin pratik ve hızlı bir şekilde
yapılmasını sağlayan yekpare ön kapak
sistemine sahip olan Multimilla valste,
hassas ürün besleme ayarı yapan infra-red sensörler bulunuyor. Tozumayı
engelleyen aspirasyonlu turbo sistemle desteklenmiş yeni iç tasarıma sahip
olan Multimilla vals, sanitasyona uygun, yenilikçi ve estetik tasarımıyla ilgi
çekiyor. Valste ayrıca, kullanıcı dostu
açılır sistemli elektrik kabini de dâhil
olmak üzere tüm vals tipleri ve devir
oranları için ortak kullanılabilen uzun

ömürlü triger kayış sistemi bulunuyor.
YÜKSEK DAYANIKLILIK
Tek noktadan merkezi yağlama sistemi ile makineyi durdurmadan güvenli bir şekilde top rulmanlarını yağlama
imkanı sunan vals makinesinin, kullanım kolaylığı sağlayan dijital kumanda paneli bulunuyor. Stabil çalışmayı
sağlayan, titreşim ve darbelere karşı
dayanıklı döküm şase taban ile hafif, yüksek dayanıklılığa sahip ve sanitasyona uygun alüminyum gövde
yapısına sahip olan Multimilla valste,
kolay temizlik ve maksimum hijyen
sağlayan lineer bilyeli besleme grubu da bulunuyor. Ayrıca vals, bütün
kuvvetlerin tek eksende toplandığı
etkin öğütme yapan ve grup halinde
montaj ve de-montaj sağlayan yekpare top grubu tasarıma sahip.

İncircioğlu’ndan yüksek verimli radyal vantilatörler
İncircioğlu Vantilatör’ün ürettiği Alman lisanslı VE serisi radyal vantilatörler, yüksek basınçlı hava
gereken her yerde, her türlü (mazot, LPG, doğalgaz) beklerde, üfleyerek malzeme naklinde ve
diğer amaçlar için de kullanılıyor.
Radyal ve aksiyal vantilatör imalatı, klima santralleri, havalandırma-ısıtma-soğutma ve filtreleme-toz toplama alan-
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larında faaliyet gösteren İncircioğlu Vantilatör, İDMA 2017
Fuarı’nda yeni VE serisi vantilatörlerini tanıtacak. İsteğine
DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Mayıs 2017

KAPAK DOSYASI

göre direk akuple, kaplin tahrikli
veya kayış kasnak tahrikli şekilde
imal edilebilen vantilatörler, tek kademede 3000 daPa toplam basınca
ulaşabiliyor. Talep edildiğinde iki
kademede daha da yüksek basınç
seviyelerine ulaşabilen vantilatörün gövdesi kaynak konstrüksiyonla, ilgili basınca dayanıklı, titreşim
yapmayacak ve hava sızdırmayacak

şekilde tasarlandı. Standart olarak
gövdesi çelik saçtan imal edilen
vantilatörün imalatında, özel istek
üzerine krom-nikel veya değişik
malzemeler kullanılıyor. Standart
olarak çelik saçtan veya özel arzu
üzerine krom nikel veya özel alaşımlı saçlardan imal edilen rotorlar, dinamik ve statik balansı alınmış olarak hizmete sunuluyor.

ITG, yeni InfoNav program sürümünü tanıtacak
Infotech Group (ITG), yeni piyasaya sürdüğü InfoNav programı sürümü ile müşterilerine SMS
veya maillerle ürünlerinin online durumunu bildiriyor.
Tahıl depolama alanında teknolojik çözümler sunan
ITG, yeni InfoNav programı sürümüyle, ısı kontrol sisteminin programını izlemek için müşterilerine hızlı ve pratik
çözümler sunarak bu alanda gereken personel maliyetini en
aza indiriyor. Ürünün ani ısınma durumlarında veya periyodik aralıklarla (günlük, haftalık, aylık) SMS veya maillerle firmalara tahıllarının durumunu online olarak bildiriyor.

20 yılı aşkın süredir ısı kontrol donanım ve yazılımları konusunda kaliteli hizmetler sunan ITG, işlevsel ürünler sunarak lisanslı depoculuk ve TMO koşullarını da tam olarak
karşılıyor. Aylar süren Ar&Ge çalışmalarının ardından piyasaya sürdüğü yeniliklerini tesislerde, gerçek koşullarda kurup deneyerek sağlıklı bir şekilde müşterilerine sunan ITG,
her yıl daha yeni ve daha iyi olma sözü veriyor.

Çuval ağzı dikim ipliğinde uzman: Keskinler İplik
Farklı ebatlarda, renklerde ve hammaddeyle çuval ağzı dikim ipliği üreten Keskinler İplik, İDMA
2017 Fuarı’nda ürünlerini tanıtacak.
33 yıldır çuval ağzı dikim ipliği üretimi yapan
Keskinler İplik, yıllık 1000
ton entegre üretim kapasitesine sahip tesislerinde
ürettiği çuval ağzı dikim
ipliğinin yanı sıra halı
iplikleri, halı konfeksiyon malzemeleri ve jaluzi
perde iplikleri satışlarıyla
yurtiçi ve yurtdışı pazarında faaliyet gösteriyor.
Firmanın ürünleri arasında 1200- 3000 gramlık
süper bobinlerde, yüzde
100 polyester kaynaklı 4
ve 5 kat renkli ve beyaz çuval ağzı dikim ipliği; yüzde 100
polyester, 230 gramlık küçük bobinlerde 4 ve 5 kat seyyar
DEĞİRMENCİ DERGİSİ

makineler için renkli, iki renkli ve beyaz
çuval ağzı dikim
ipliği
bulunuyor.
Firma ayrıca İDMA
2017’de 12/5 polyester iplik ve 12/1
yüzde 100 polyester
iplik; 1200 gramlık
büyük bobinlerde
sabit makineler için
6000 metre tek parça
iplik; yüzde 80 polyester 2. kalite, yüzde 20 pamuklu çuval
ağzı dikim ipliği ile
polyester renkli ve beyaz çuval ağzı dikim ipliklerinin de
tanıtımını yapacak.
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Makswell, Dual Enzymaks ile enzim aktivitesini ölçüyor
Makswell firmasının ürettiği Dual Enzymaks model cihazı, buğday içerisindeki hem doğal hem
de toplam (mikrobiyolojik + doğal) alfa amilaz enzim aktivitesini ölçmek için kullanılıyor.
Makswell, aynı anda iki adet numunenin analizini güvenle ve yüksek hassasiyetle yapabilen Dual Enzymaks’i
İDMA 2017 Fuarı’nda
tanıtıyor. Çalışma performansını arttırmak için
ARM işlemciler ve yüzey
montaj (SMD) teknolojisi
ile üretilmiş tümleşik kontrol ünitelerinin kullanıldığı Dual Enzymakın tüm
analiz süreci ve ayarları,
kullanıcı dostu tasarıma
sahip dokunmatik renkli ekran üzerinden takip
edilebiliyor. Cihaz, en son
yapılan 100 adet analizi
ekranın hafızasında kaydedilebiliyor ve termal yazıcı
ile istenen sonucun çıktısı
alınabiliyor.
Barometrik
sensör ile bulunduğu ko-

numun rakımını otomatik olarak algılayan cihaz, sonuçları
doğru rakıma göre düzeltiyor. Rutubete göre numune miktarının belirlenmesi, analiz
sonuçlarının rutubete göre
düzeltilmesi ve donanım
arıza tespit ve benzeri özellikler ekrandan kolaylıkla
ayarlanabiliyor. Analiz için
gerekli olan tüm cam ve
sarf malzemeler cihaz ile
birlikte ücretsiz olarak veriliyor. Sıcak su kazan kapağını verimli soğutmak ve
su israfını önlemek için sirkülasyonlu soğutma (coolmaks) ve sıcak su kazanını
otomatik doldurarak analiz
sürecini hızlandıran kazan
dolum (fillmaks) üniteleri
ise opsiyonel olarak mevcut
bulunuyor.

Hindistan’ın değirmen teknolojisi uzmanı: Milltec
Hindistan merkezli Milltec Machinery, 19 yıldır pirinç değirmenleri için teknoloji geliştiriyor.
Milltec, kuruluşundan bir süre sonra kademeli olarak bakliyat işleme tesisleri, chakki tesisleri,
mısır ve un değirmenleri için de teknolojiler üretmeye başladı.
Müşterilerine özel mühendislik çözümleriyle teknoloji
üreten ve İDMA 2017’de çözümlerini ziyaretçilerle paylaşacak olan Milltec, piyasaya anahtar teslimi çözümler sunan bir firma.
Daha yüksek hijyen standardı ve birinci sınıf pirinç işleme için yarı haşlama ve kurutma tesisi paketi sunan Milltec, aynı zamanda anahtar teslimi çözümler konusunda
da hizmet veriyor. Müşterilerini montaj, gözetim, devreye
alma ve detay mühendisliğiyle destekleyen Milltec, insan
gücü ve proje maliyeti optimize etmek için uçtan uca çözümler sunuyor. Firmanın verim yönetimi hizmeti kapsamında, akış dengeleyici ile tüm süreci kontrol ediyor, ürün
çıkışının ölçümünü yapıyor. Bu işlemler PLC kontrollü
makineler tarafından gerçekleşiyor.
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Kazan, türbin, dişli kutusu, alternatör, kontrol paneli ve
aksesuarlardan
oluşan birleşik tesis paketi sunan
firma, silis ekstraksiyonu ile pirinç
değirmencilerinin
üretilen küllerden
faydalanarak
ek
gelir oluşturmalarına, bu sayede kül
probleminden kurtulmalarına olanak
tanıyor.
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Yeni Epox Self/Fast zemin kaplama
Demmerg Yapı Kimyasalları’nın ürettiği yeni iki bileşenli, solventsiz, hızlı sertleşen Epoksi Self/Fast
zemin kaplama, her türlü gıda, sağlık, ambalaj, endüstriyel zeminlerin kaplanmasında kullanılıyor.
Demmerg Yapı Kimyasalları, İDMA 2017 Fuarı’nda iki
bileşenli, solventsiz,
hızlı sertleşen Epoksi Self/Fast zemin
kaplamalarını tanıtacak. Sınırlı sürede
yaya ve araç trafiğine
açılması gereken zeminlerin kaplamasında uygulanan zemin
kaplama, 20 santigrat

derece sıcaklıktaki bir zeminde uygulamadan 3-4 saat sonra
ilgili alanın yaya trafiğine açılmasını sağlıyor. 20 kilogramlık setler halinde kullanılan malzeme, uygulamadan sonra
kendiliğinden yayılıyor. Ürünün alternatif renk seçenekleri
de bulunuyor. Beton yüzey hazırlığı ve epoksi astar uygulaması önceden yapılmış alanda Demco Epox 2004 Self/Fast
malzemesi, B bileşeni tamamen A ambalajına boşaltıldıktan
sonra devirli matkap yardımı ile homojen olarak karıştırılıyor. Karışımı tamamlanmış malzeme, zemine dişli mala
veya rakel yardımı ile yayılıyor ve hızlı bir şekilde kirpi rulo
yapılarak uygulama tamamlanıyor.

Ortaş’ın yetenekli yeni vals modeli
Ortaş Değirmen’in satışa sunduğu Talent
isimli yeni vals modeli, yüzde 100 elektronik
sistemle çalışıyor.
Sessiz çalışma sistemiyle ergonomik bir çalışma ortamı
sağlayan Ortaş Değirmen’in Talent isimli yeni vals modeli,
ilk kez hava sistemi devre dışı bırakılarak servo motor kullanılıp yüzde 100 elektronik sistemle çalışacak şekilde tasarlandı. Yeni valsin patentini de alan firma, yapılan bu iyileştirme çalışmasıyla ürün ezme hassasiyetini artırarak daha
kaliteli mamul elde edilmesini hedefliyor. Tasarımıyla da
göz dolduran vals modelinde, makine çalışırken oluşabilecek
sistemsel sorunları önlemek için sürdürülebilir bir çalışma
yaratan mekanizma yerleşimi kullanıldı. Ayrıca, makinenin

dış gövdesinde
kompozit malzemeden yararlanılarak hafiflik
yaratılmış. Tasarımdaki sadelik
ve üretim prosesindeki Ar-Ge
çalışmalarıyla, çevrim süresi kısaltılarak müşteriye daha kısa
sürede teslimat imkanı da sunuluyor.

Özenir Değirmen, yeni vals makinesini tanıtıyor
Özenir Değirmen, ORM 250*1000 modelli vals makinesini İDMA 2017 Fuarı’nda tanıtacak.
Tahılların temizlenmesi, öğütülmesi, taşınması ve paketlenmesine kadar bütün süreçte ihtiyaç duyulan makine
ve ekipmanların üretimini 20 yıldan beri kendi bünyesinde
gerçekleştiren Özenir Değirmen’in geliştirdiği yeni, güçlendirilmiş 16 mm platine saç gövdeye sahip vals makinesi,
DEĞİRMENCİ DERGİSİ

GG 22 pik çelik döküm yataklara sahip. Yataklama kızakları altında özel kauçuktan imal titreşim lastikleri bulunan
vals makinesinde, kendinden gerdirmeli kasnak sistemi ile
sürekli gergin Poly V kayış mevcut. Top değişimini kısa sürede tamamlamaya olanak tanıyan özel kızak sisteminin de
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bulunduğu vals makinesi, ürün yoğunluğuna göre artan ve azalan sensörlü
motor tahrik sistemine sahip. İsteğe
göre manuel ayarlanabilen danelik
perde sistemini de bünyesinde bulunduran makine, sökülüp takılabilen yan
kapaklar ile komple açılabilen ön panel
sistemiyle istenilen noktaya kolay ulaşma imkanı sunuyor.
Kolay monte ve demonte için özel sıkıştırma sistemli kasnaklara sahip vals
makinesi, muhafazalı sıkıştırılmış fırça

ile mükemmel top yüzey temizleme, ürün giriş noktası aspirasyon
sistemi ile alt nazo dolma ve sıkışma riskine karşı sensörlü koruma sistemine sahip. Ürün temas
noktalarında gıdaya uygun epoksi
boya bulunan makinede, topların
ayarlanması için manuel çevirmeli yaklaştırmalı sistem mevcut.
Diyagram ve müşteri istekleri
doğrultusunda tek katlı ve duble
imalat yapılabiliyor.

Özsu Makine’nin ilk yatay tahıl kurutma makinesi
Özsu Makine, Türkiye’deki üreticiler için geliştirdiği yatay tahıl, bakliyat ve kuruyemiş kurutma makinesini ilk olarak İDMA 2017 fuarında sergileyecek.
Özsu Makine’nin 7,2 - 9,6 – 12 m³ ve 18 m³ olarak müşterilerin hizmetine sunduğu kurutma makinesi, bakliyat, kuruyemiş ve tüm tahıl ürünlerini kuru-sıcak hava üfleyerek
bir karıştırma mekanizması ile homojen olarak kurutuyor.
Özellikle kabak çekirdeği, çerezlik ay çekirdeği ve hasat zamanı mevsimsel risklerin oluşturduğu bütün ürünleri kurutabilme özelliğine sahip olan makine, ayrıca meyve posası, nar çekirdeği, üzüm çekirdeği gibi glikoz bakımından
yapışkan özellikteki malzemeleri de kurutabiliyor. Özsu
Makine, ihracat kalemi ile ilgili bütün belgelere sahip olan
makineyi, yurtiçinde de her türlü IPARD, Kırsal Kalkınma
Destekleri ve Ziraat Bankası ödeme planları ile kullanıcılara 2 yıl garantili olarak anahtar teslim hizmetlerle sunuyor.

Özunmak’tan tek ve çift katlı vals
Her türlü değirmen makinesinin üretimini gerçekleştiren ve un ile irmik üretim tesisleri konusunda anahtar teslimi çözümler sunan Özunmak Değirmen’in ürettiği valsler, büyük güç ve
kapasite imkanı sunuyor.
1989 yılında kurulan Özunmak
Değirmen’in üretimini gerçekleştirdiği havalı valsler, güç ve kapasite konusunda iddialı. Büyük güç
ve kapasiteye sahip olan valslerin
mükemmel mühendislik ve işçilikle
üretildiğini açıklayan firma, makinelerini İDMA 2017 Fuarı’nda zi-
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yaretçilerin beğenisine sunacak. Söz
konusu valslerde, akan malzemenin
akış düzeyinin sürekli aynı seviyede olması için besleme perdesi servo olarak kontrol ediliyor ve sürekli
besleme sağlanıyor. Böylece düzenli bir değirmen çalışması ve bitmiş
ürün kalitesi elde edilebiliyor.
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Pasfil’in makarna makinesi: Pressa P200
Pasta, tatlı ve unlu mamuller sektörünün dolum sorunlarına çözüm getiren Pasfil Makine, bu
alandaki teknolojilerinin yanı sıra İDMA 2017 Fuarı’nda P200 Makarna Makinesi’ni de tanıtacak.
2005 yılında Kulp Makine çatısı altında kurulan Pasfil
Makine, kullanım kolaylığı sunan makarna makinelerini
İDMA 2017 Fuarı’nda tanıtıyor. Dayanıklı ve kolayca temizlenen, otomatik kısa makarna makinesiyle uzun ya da
kısa makarna üretilebiliyor, otomatik kesme bıçağı ile ürünlerin boyutları ayarlanabiliyor. Su soğutuculu olan makine,
her biri 50 kg un kapasiteli, çift yoğurma tankına ve otomatik üst tankı alt tanka devirme sistemine sahip.
Kısa ve uzun makarna dışında hamur kalınlığını ayarlayarak
hamur açabilen bir model olan P200, orta ve büyük ölçekli iş-

letmelerde üreticiye kolaylık sağlıyor. Makinenin 2 hamur yoğurma
haznesi mevcut ve her birinin
kapasitesi 50 kilogram. Saatte 200
kilogram makarna üretme kapasitesine sahip olan makinede çift
motor bulunuyor. Otomatik, kısa
ve uzun makarna kesme bıçağına
sahip olan P200 makarna makinesinin hızı d ayarlanabiliyor.

Perten’den yeni analiz cihazı
Perten, İDMA 2017 Fuarı’nda yeni on-line NIR analiz cihazı DA 7300’ü ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.
Perten, DA 7300, yem, hububat, un
ve gıda analizlerinde kullanılan, entegre renkli kameraya sahip olan gelişmiş,
modern bir hat içi On-Line NIR üretim
kontrol cihazını İDMA 2017’de tanıtıyor.
Perten DA 7300 rutubet, protein, kül, nişasta zedelenmesi, glüten, su kaldırma ve
daha birçok analizi aynı anda yapabiliyor.
Üretim hattına kolayca monte edilebilen cihaz, otomatik olarak sürekli analiz

yaparak üretimin her an kontrol altında
tutulmasına olanak tanıyor. Entegre olan
renkli kamera sayesinde pike sayımı ve
beyazlık ölçümü yapılabiliyor. DA 7300
cihazı, analiz sonuçlarını gerçek zamanlı
olarak ekrana yansıtarak ürün standardizasyonu, enerji ve maliyet tasarrufu da
sağlıyor. Cihaz, halihazırda çok sayıda un
değirmeni, yem değirmeni ve diğer tarımsal & gıda üretim sitelerinde kullanılıyor.

Türkiye’de her 5 ambalajdan biri Rotapak’ın
2013 yılında kağıt torbalar üretmek için kurulan Rotapak Ambalaj, bugün 8 ülkede 12 firmaya
ihracat yapıyor.
100 gramdan 10 kilograma kadar kağıt torba üreten Rotapak Ambalaj, 2014 yılında 3000 metrekaresi kapalı olmak
üzere 7000 metrekarelik yeni merkezine taşındı ve ilave makinelerle kağıt çanta üretim faaliyetini güçlendirdi. Değişime
oldukça kapalı olan un torbası sektöründe farklılık yaratmaya odaklanan firma, 4 yıl içinde sektörde en çok un poşeti
üreten firmalardan biri haline geldi. Son iki yılda katıldıkları
fuarların da desteğiyle 8 ülkede 12 firmaya ihracat yapmayı başaran Rotapak Ambalaj, halihazırda satışlarının yüzde
13’ünü oluşturan ihracatını, yüzde 25’e çıkarmak için daha
çok fuara katılmayı planlıyor. Gelecek dönem makine parkıDEĞİRMENCİ DERGİSİ

nı yenilemeyi düşünen firma, ürünlerini ve son yeniliklerini
İDMA 2017 Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunacak.
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Değirmencinin yedek parçaları Safa Değirmen’den
Safa Değirmen Malzemeleri, İDMA 2017 Fuarı’nda değirmen makineleri için ürettiği yedek
parçaların tanıtımını yapacak.
16 yıldır değirmen makineleri için yedek parça üretimi yapan Safa Değirmen, değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurarak aldığı geri bildirimlerle müşteri saygınlığını zirveye
taşıyor. Firma, değirmen makineleri üretiminde kullanılan
malzemeleri, alt yapısını sürekli geliştirerek daha hızlı ve

kalıcı çözümlerle sunuyor. TSE, EN ISO 9001:2008 ve CE
belgelerine sahip Safa Değirmen, uluslararası kabul edilirliğini kanıtlayarak global standartlarda kurumsal yapısını
oluşturdu. Firma, bünyesinde bulunan Ar-Ge departmanı
ile kendini yenilemeye, geliştirmeye devam ediyor.

Yem sektörüne çözüm sağlayan yazılımlar
Softek, fabrika otomasyonu, makine otomasyonu ve gerçek-zamanlı üretim izleme sistemi
başta olmak üzere başarılı pek çok projede çözümler sunuyor.
Geliştirdiği yazılımlarla yem
sektörüne çözüm sağlayan Softek, partner olarak hizmet veriyor
ve müşterilerine özel çözümler
sunuyor. Fabrika otomasyonu,
makine otomasyonu ve gerçek-zamanlı üretim izleme sistemi başta
olmak üzere başarılı pek çok projede çözümler sunuyor. Softek,
İDMA 2017 Fuarı’nda, fabrika ve
makine otomasyonları alanında PlantManager: Endüstriyel

Otomasyon Platformu, Siemens
S7 serisi PLC’ler için OPC Server
ve Kümes Otomasyon Sistemi’ni
tanıtacak. Yem fabrikaları otomasyonu da sunan Softek, ayrıca
komple yem fabrikası otomasyonu,
dozajlama otomasyonu, peletleme
otomasyonu, tobalama otomasyonu, kantar otomasyonu, izlenebilirlik, sıvı kaplama ve üretim planlaması gibi hizmetlerinin de tanıtımını gerçekleştirecek.

Some Blue yeni sorter makinesini tanıtıyor
2016 yılında kurulan Some Blue Tarım Makineleri, 20-30
ve 50 tonluk silo tipi katı ve petrol yakıtlı tahıl kurutma makinelerinin üretimini gerçekleştiriyor. Tamamen otomatik
olan tahıl kurutma makinelerinin katı kazan kısmının kül
boşaltma haznesi manuel çalışıyor. İDMA 2017 Fuarı’nda
bu ürünlerini tanıtacak olan Some Blue, Çin’li AMD firmasıyla yaptığı anlaşma ile ithalatına yeni başladığı Sorter
makinesini de fuarda tanıtacak.
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Sun Magnetic Sys-tech’ten pnömatik kare
manyetik separatörü
Gıda işleme sektörüne yönelik manyetik separatörlerin tasarımı ve imalatına odaklanan Sun
Magnetic Sys-tech, İDMA 2017 Fuarı’nda pnömatik kare manyetik separatörü SCXFC-24Z-I’ı
tanıtıyor.
Sun Magnetic Sys-tech’in ürettiği SCXFC-24Z-I model
pnömatik kare manyetik separatörün yüksek yoğunluklu
manyetik ve kolay temizlenebilir ızgaraları, yüksek derecede kirlilik tahliyesine imkan sunuyor. Oldukça verimli olan
bu üniteler, işleme ortamlarının en fazla talep edilen ve çaba
gerektiren demir içeren küçük partikülleri ve paramanyetik
kirliliği bile ortadan kaldırabiliyor. Üniteler un, kepek, pirinç, kahve, kakao tozu, süt tozu ve bunun gibi daha birçok
toz halinde bulunan pulsu malzemeler için kullanılabiliyor.
Yerli ve yabancı pazarlarda oldukça yaygın olarak kullanılan SCXFC-24Z-I, gıda saflığını karşılama, yüksek yakalama kapasitesi ile güçlü manyetik performans, kendi kendini
temizleyebilen otomatik tip ve güvenli kullanım için koruyucu kalkan gibi özellikler sunuyor.

Yerli üretim makarna tesislerinin sahibi:
Talia Makina
Talia Makina, Türkiye’de bir ilki başarıp tamamen yerli üretim makarna tesisi üretimi yapıyor.
Tesiste, komple makarna fabrikasının yanında müşterilerin isteği doğrultusunda tekil makine
üretimi de gerçekleştiriliyor.
2007 yılında Hemes Makina ve Gıda Maddeleri San. Tic.
Ltd Şti. unvanı ile kurulan Talia Makina, Türkiye’de bir ilki
başarmak adına tamamen
yerli üretim makarna tesisi
üretimine başladı. Firma Genel Müdürü Müftah Uçak’ın
35 yıllık makarnacılık deneyimiyle, son teknolojiyi kullanılarak, gerekli Ar-Ge ve
inovasyon çalışmalarıyla üretmiş olduğu makineler, dünya
çapındaki makarna tesisi üreticileriyle aynı kulvarda ilerleyecek duruma geldi.
Firmanın ürettiği tam otomatik makarna hatları ile el
DEĞİRMENCİ DERGİSİ

değmeden seri üretim yapılabiliyor. Geliştirmiş olduğu yeni
tasarımlarla dünya pazarındaki rekabet yarışında giderek
güçlenen firma, İtalya ile özdeşleşmiş olan makarnanın
rotasını Türkiye’ye çevirdi.
Talia Makina’nın üretimini
gerçekleştirdiği makinelerinin
tamamı Avrupa standartlarında ve bütçeye uygun olarak satışa sunuluyor. Firma, komple
makarna tesisinin dışında
müşterinin isteği doğrultusunda press, kurutma, trabatto, paketleme makineleri gibi
makinelerin de tekil olarak
üretim ve satışını yapıyor.
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Foss, Alphatec™ FNo’yu tanıtıyor
Foss, tahıllarda çimlenme hasarı ve unda enzim aktivitesi tespitinde kullanılan standart
düşme sayısı testleri için yeni, modern ve güvenilir bir cihaz üretti.
Foss’un piyasaya sunduğu ve İDMA 2017 Fuarı’nda tanıtımını yapacağı “Alphatec FNo” isimli cihaz, sahip olduğu dokunmatik ekranı ve numunelerin yüklenmesi sırasında oluşan
buhar çıkışını en az indiren özel tasarlanmış soğutma kapağı
ile AACC Method AACC 56-81B ‘Determination of Falling
Number’ standartlarına uyumlu yeni bir alternatif sunuyor.
DÜŞME SAYISI TESPİTİNDE GÜVENİLİR BİR YOL
Foss’un laboratuvar analizleri otomasyonu hakkındaki engin tecrübesi ile oluşturulmuş Alphatec tasarımı, birçok yenilik içeriyor. Özel tasarlanmış soğutmalı kapak ile numunelerin
yüklenmesi sırasındaki kızgın buharla temas en az indiriliyor.
Tamamen ısı izolasyonu yapılmış su banyosu, sıcak yüzey temasından kaynaklı yanmaları önlüyor. Taşma sensörü ve sistemi, tezgah üzerindeki sıcak su taşmalarını engelliyor.
DOKUNMATİK EKRAN KOLAYLIĞI
Cihazda kullanılan modern dokunmatik ekran, kullanım

kolaylığı sağlıyor. Alphatec FNo’nun pratik olarak tasarlanmış sökülebilir tüp standı ve diğer aksesuarlar sayesinde çalışma alanları her zaman temiz kalıyor.
ACC 56-81B metodu, tahıl ürünlerinde enzimatik aktiviteyi belirlemek için kullanılan en önemli test olarak göze
çarpıyor. Bu test tahıllarda alfa-amilaz enzim aktivitesinin
tespitine dayanıyor. Böylece enzimatik aktiviteye bağlı ekmek, makarna ve malt ürünlerinin son ürün kalitesi tespit
ediliyor.

Tetra Isı’dan MTP Primary serisi fırınlar
Tetra Isı tarafından piyasaya sunulan MagmaTherm laboratuvar fırınları, kendine özgü yazılımı
sayesinde farklı termal karakteristiklere uygun olarak farklı PID algoritmaları ile hassas sıcaklık
kontrolü sağlıyor.
Tetra Isı Sistemleri, İDMA 2017 Fuarı’nda MagmaTherm
laboratuvar fırınlarının primary serisini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Primary serisi fırınlar, iç haznenin hafif
izole tuğladan üretilmesi sayesinde ağır
işlerde ve günlük kullanımda uzun ömürlü
kullanım sağlıyor ve
1100°C’ye kadar olan
basit
uygulamalarda
kullanılabiliyor. Optimum izolasyon hesabı
ve temel PID kontrol
özellikleriyle uygun bir
fiyat performansı sunan
modeller, yeni mono
blok tasarıma sahip.
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5-8-20 litre hacim seçeneklerine sahip olan MagmaTherm
Primary Serisi, P ve Px yazılım seçenekleriyle tanıtılacak. Gıda
sektöründe numune yakımı ile kül oranı tayininde, plastik
sektöründe hammadde kalitesi analizinde, metal sektöründe
ısıl işlemler gibi birçok alanda kullanım imkanına sahip.
Kolayca değiştirilebilen yedek parçalar, modüler ve sökülebilir gövde tasarımı, hızlı destek hizmeti sunan Primary serisinde 7 segment dijital ekran bulunuyor. Direkt ve kademeli
ısıtma programı ile ayarlanabilir program hafızasına sahip
modellerin ısıtma hızı dakikada 5-25 °C. Kademe geçişlerinde ve program bitiminde sesli uyarı veren fırınlarda adım göstergesi ve kontrol ünitesi, aşırı ısınma sensörü mevcut. Aşırı
ısındığında otomatik olarak ısıyı kesen cihazda ± 1°C sıcaklık kontrol ve ± 1°C ölçüm hassasiyeti özelliği bulunuyor. 2
yıl garantili, düşük dış yüzey sıcaklığı için çift katmanlı gövdeye sahip olan cihazlar için opsiyonel PC bağlantı kiti, gaz
bağlantı kiti ve gözlem deliği seçeneği mevcut.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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TMS’den tahıl soğutma üniteleri
TMS’nin piyasaya sürdüğü TKS serisi tahıl
soğutma üniteleri, tahılların, taze ve sağlıklı
ortamlarda uzun süre korunabilmesine ve
saklanabilmesine imkan tanıyor. Firma, bu
alandaki son yeniliklerini İDMA 2017 Fuarı’nda tanıtacak.
TMS’nin piyasaya sürdüğü TKS serisiyle gerçekleştirilen soğutma işlemi sayesinde tahıl, taze ve sağlıklı ortamlarda uzun süre korunabiliyor ve saklanabiliyor. Böylece
satış için uygun dönem gelene kadar, tahılların risksiz bir
ortamda muhafazası mümkün oluyor. Sunulan soğutma
teknolojisi, uygulanan kimyasal çözeltileri ortadan kaldırır, çevre koşullarının ürüne zarar vermesini engeller,
ürün üzerinde sağlık açısından risk yaratan faktörleri ortadan kaldırır.
Hava şartları ne olursa olsun tahılın uygun şartlarda depolanmasına olanak sağlayan tahıl soğutma üniteleri, tahıl
kalitesini maksimum seviyede tutar ve tahılın nefes alıp
vermesinden kaynaklanan kayıpları azaltır. Parazitleri,
mantar ve küflenmeleri önleyen sistem, tekrar depolama ve
pahalı kimyasal işlem masraflarını ortadan kaldırıyor. Geniş kapasite aralığı ve model seçenekleri ile kolay müdahale sağlayan 3G teknolojisine sahip TKS serisinde üniteler,
uzaktan izleme ve dokunmatik ekran barındırıyor.

Akıllı depolama için kare silolar
TSC Silos maksimum depolama kapasitesi oluşturmak için kare silolar üretiyor.
TSC Silos yem sektörü dahil olmak üzere dünyanın dört
bir yanından çeşitli sektörlerde kare silolar üretiyor. Şirketin
sunduğu kare silo çözümünün birçok avantajı var. Maksimum depolama kapasitesi oluştururken aynı zamanda modülerlik ve esneklik sağlıyor. TSC, hesaplama ve tasarımdan
kuruluma kadar A’dan Z’ye birçok projeyi hayata geçirebiliyor. Siloların kendine özgü özelliklerinden biri tamamen
düz, pürüzsüz duvarlardan oluşması. Pürüzsüz duvarlar
hijyenik, toz miktarı az çalışma ortamı oluşturur ve doğal
izolatörlerdir. Akıllı bir tasarımla, büyük hacimli en zor
ürünler için bile mümkün olan ürün tasfiyesini sağlıyor.
Buna ek olarak, silolar yapısal güç oluşturmak üzere tasarlandır. Bunun yanında, hücre düzeni tamamen müşterilerin
üretim süreçlerine uyacak şekilde tasarlandı. Tamamen üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik üretilmiş durumda.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Metal işlemede özel tasarlanmış makinelerin
adresi: Unimak!
Metal işleme alanında standart ve özel tasarlanmış makineler üreten Unimak, enerji, malzeme tasarrufu teknolojileri ve düşük
maliyetli imalat süreçlerini kullanarak, üretim
maliyetlerini minimum seviyeye çekiyor.
Metal işleme sanayinin yanı sıra trafo ve silo üretimi gibi
farklı sanayi sektörlerindeki küçük ve büyük şirketler için
çeşitli gelişmiş üretim hatları ve ekipmanlar üreten Unimak,
1984 yılından bugüne kadar 500’den fazla ekipmanın ve
100’den fazla komple üretim hattının kurulumunu yaptı. Son
teknolojiye sahip olmak için sürekli piyasa araştırması ve analizi yapan Unimak, her müşterinin ihtiyaçlarına uygun en iyi
çözümü sunmak için çalışıyor. Firmanın yüksek güvenilirlik,
üstün performans ve azami hassasiyetle üretimini gerçekleştirdiği tüm çözümler, hızlı bir şekilde teslim ediliyor.

Yemmak IQ ile fabrikanızı cebinizden yönetin!
Yemmak IQ mobil uygulamasıyla, yem fabrikanızın proses otomasyonunu cep telefonu, tablet
veya bilgisayar üzerinden izleyip yönetebilecek ve tüm süreci raporlayabileceksiniz.
Üretim verimliliğini arttırmanızı sağlayacak kararları istediğiniz yerde, istediğiniz zaman alabilme ve fabrikanızı
kontrol edebilme imkânı sunan Yemmak IQ ile üretilen
yemin özelliğine göre girilen reçete ile dozajlama da yapılabiliyor. Yemmak IQ mobil
uygulamasıyla, tüm makine ve ekipmanların çalışması PC ekranındaki akış diyagramından izleniyor ve PC ekranından start
- stop butonlarıyla çalıştırılıyor. Tüm ekipmanlar kilitli/kilitsiz çalıştırılabiliyor, bakım moduna alınabiliryor ve bakımcı şifresi
ile tekrar açılıyor. Ekipmanların renkleri,
durma esnasında gri, çalışma sırasında yeşil ve arıza durumlarında da kırmızı oluyor.
Ekipmanlara ait arızalar listeleniyor ve arıza giderilip operatörün onayı gelene kadar
listelenmeye devam ediyor. Üretim detayları (parti, kod, reçete vb.), hammadde kullanım raporları izlenebiliyor. İstenilen motorların akım ve devir değerleri anlık olarak
izlenebiliyor ve geçmişe yönelik raporlar
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alınabiliyor. Opsiyonel olarak, sistemde kullanılacak enerji
analizöründen okunacak voltaj, akım değerleri anlık olarak
izlenebiliyor ve geçmişe yönelik rapor alınabiliyor.
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Yemtar’dan homojen karışım için
çift milli kanatlı karıştırıcr
Yemtar Çift Milli Kanatlı Karıştırıcılar yem, yem katkı maddeleri, tahıllar, kimyasallar ve sıvı maddeler gibi hammaddelerin kısa bir sürede homojen olarak karıştırılmasını sağlıyor.
Yemtar tarafından geliştirilen Çift Milli Kanatlı Karıştırıcılar yem, katkı maddeleri, tahıllar, kimyasallar ve sıvı
maddeler gibi hammaddelerin kısa bir sürede homojen olarak karıştırılmasını sağlamak üzere tasarlandı. Yemtar Çift
Milli Kanatlı Karıştırıcılar hızlı ve homojen bir karıştırma
sağlıyor. Düşük enerji tüketimine sahip bu yeni karıştırıcılar, %40 - %110 arasında çeşitli doldurma dereceleri, tamamen açılır çift kapak ile hızlı ve tam boşaltım, ayarlanabilir
ve değiştirilebilir miller ile düşük bakım maliyeti ve geniş
bakım kapıları ile kolay bakım sağlıyor. Karıştırıcılar aynı
zamanda kompakt gövde sayesinde kolayca kurulabiliyor.

Wam Group’tan tozsuzlaştırma filtreleri
WamGroup S.p.A. tarafından geliştirilen Wamflo® Food FN200/FN200X serisi tozsuzlaştırma
filtre üniteleri, gıda ve ilaç sanayi normlarına uygun olarak özel tasarlandı.
40 yılı aşkın süredir filtrasyon teknolojileri alanında faaliyet gösteren WamGroup S.p.A., gıda ve ilaç sanayi normlarına uygun olarak geliştirdiği Wamflo® Food FN200/
FN200X serisi tozsuzlaştırma filtre ünitelerini İDMA
2017’de tanıtacak.
FN200/FN200X
filtre
üniteleri, gerek malzeme
kalıntısını miminize eden
özel tasarımı, gerekse <10
mg/Nm3 emisyon değeri ile
sektörde farklılık yaratıyor.
Aynı zamanda ATEX sertifikasına da (Certified ATEX
II 3D - ATEX II 2D) sahip
olan filtre üniteleri, 1÷21 m²
temizleme alanı ile farklı ihtiyaçları karşılayabiliyor.
Firma, vakum ve pozitif
basınç altında çalışmaya da
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uygun olan Wamflo Food tozsuzlaştırma filtrelerinin, 6,000
mm H2O/-0.6 bar ve +750 mm H2O basınç testlerinden
başarı ile geçtiğini belirtiyor.
Wamflo Food tozsuzlaştırma
ünitelerinin genel özellikleri ve farkları arasında programlanabilir filtre elemanı,
temizleme sistemi, kolay
bakım, patentli bayonet kilit
sistemi ile hızlı filtre eleman
değişimi, kolay ulaşılabilir
geniş bakım/kontrol kapağı, antistatik/anti nem özellikli filtre elemanları, EC
1935/2004 sertifikalı, paslanmaz 304 veya 316 malzemeden mamul gövdesi, Atex uygulamaları için özel patlama
paneli ve uygulamaya bağlı
olarak alt bunker üniteleri
yer alıyor.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Vals topu dişleme ve kumlama makineleri
Yenar’dan
Yenar, sektördeki 20 yılı aşkın deneyimini ve bilgi birikimini kullanarak, CNC kombine vals topu
taşlama - dişleme ile vals topu kumlama makineleri üretimi gerçekleştiriyor. Firma, 2016 yılında
başladığı üretiminin kalitesini, makinelerini 10 farklı ülkeye ihraç ederek kanıtladı.
Yenar, sektörün ihtiyacına göre değişebilen 3 farklı boyutta (350x1500 mm - 450x2100 mm - 600x2100 mm) sadece dişleme veya kombine
dişleme-taşlama olmak
üzere iki farklı tipte
ürününü pazara sundu.
Kullanıcı arayüzü çok
basit şekilde tasarlanan
makineyi her operatör
fazla bir eğitim almadan
rahatlıkla kullanabiliyor.
Yenar’ın sunduğu dişleme ve taşlama makinesi,
pazardaki diğer makinelere oranla hızlı ve hassas çalışıyor. Otomatik yağlama
sistemine ve 5’ten fazla arayüz dil seçeneğine sahip olan
makinede, ayarlanabilir yatak sayesinde vals topunu seviye-

ye almak operatör için çok daha kolay. Dişleme işlemi için
gereken sadece vals topunun diyagram bilgilerini ekrana
girmek. Makine diş derinliğini otomatik olarak
hesaplayıp kullanıcıya
sunuyor.
Liso toplar için geliştirilen PLC kontrollü
kumlama makinesinin
çalışma çapı 200 mm’den
350 mm’ye; çalışma boyu
ise 1500 mm’ye kadar
ulaşabiliyor.
Topların
yüzeyi,
püskürtülen
kumla istenen pürüzlüğe ulaşırken toz emiş sistemi, püskürtülen kumları geri dönüşüme, oluşan tozları ise anında
ortamdan filtreye yönlendiriyor.

Farklı sektörlere farklı çözümler için
Yurtpak Makine
Her türlü ambalaj ve paketleme makinelerinin imalatını gerçekleştiren Yurtpak Makina, gıda,
kozmetik, temizlik ürünleri, zirai ilaçlar, kırtasiye sanayi ürünleri ve diğer birçok sektöre hizmet
veriyor.
18 yıldır yurtiçi ve
yurt dışındaki tüm etkinliklere katılarak teknolojik yenilikleri takip
eden Yurtpak Makine,
üretimini gerçekleştirdiği makinelerindeki en
son yenilikleri ise İDMA
2017 Fuarı’nda tanıtacak. Fuarda un, irmik,
nişasta dolum ve paketleme makinelerini; un
için titreşim, ağız katlama ve kapatma makineDEĞİRMENCİ DERGİSİ

lerini; otomatik shrink
ve sayıcı makinelerini
ziyaretçinin beğenisine
sunacak olan Yurtpak,
bunların yanı sıra sıvı
dolum makinelerinden
otomatik dört kenar
yapıştırma ve kapatma
makinelerine, otomatik
etiketleme
makinelerinden arı keki dolum
makinesine kadar diğer
birçok makinesini de tanıtmayı planlıyor.
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Yücebaş Makine’den zedelenmiş nişasta analiz cihazı
Yücebaş Makine’nin geliştirdiği zedelenmiş nişasta analiz cihazı, amperometrik metodu baz alarak un numunelerinin nişasta zedelenmesi tayinini gerçekleştiriyor.
Yücebaş Makine’nin piyasaya sürdüğü zedelenmiş nişasta analiz cihazı, özel çözelti içerisindeki
un süspansiyonunda nişasta granüllerinin
absorbe ettiği iyot miktarını ölçüyor. Test,
1 gram un numunesi ile yaklaşık 7 dakika
içerisinde tamamlanabiliyor. İyot absorbsiyonunu tayin etmek için cihazın özel probu teste uygun iyot üretimini gerçekleştiriyor. Test sonuçları % Ai (absorbe edilen
iyot), DSU, DSUc, AACC birimlerinde
gösterilebiliyor. Yüksek miktarda iyot absorbe edilmesi, daha fazla zedelenmiş nişastayı temsil ediyor.
Kolay kullanım özelliği ile 10 dakikada

hızlı analiz ve güvenilir sonuçlar sunan cihaz, tam otomatik pratik test yapabiliyor. Enzim kullanmadan amperometrik ölçüm yapan cihaz,
dokunmatik ekran üzerinden direk kontrol
sağlıyor ve laboratuvar ortamında az yer
kaplıyor.
Zedelenmiş nişasta tayininin genel uygulamaları arasında un kalite kontrolü,
değirmen valslerinin ayarlarının kontrolü,
su kaldırma oranındaki düzeltmeler ile
hamur veriminin arttırılması, hamur yapışkanlığının ayarlanması ile son ürün kalitesinin hacim, renk ve raf ömrü bazında
optimize edilmesi yer alıyor.

Pelet ünitelerinin bakımı ZB Makine’den
Her türlü endüstriyel makina tasarım ve imalatı ile yem sektörüne hizmet veren ZB Makine,
aynı zamanda teknik bakım ve onarım hizmeti de veriyor. Makinelerin bakımlarının düzenli yapılması tasarruf etmenizi sağlıyor.
ZB Makina’nın sağladığı disk bakımı kullanıcılara pek
çok avantaj sunuyor. Örneğin pelet ünitelerinin enerji tüketimini optimize ederek verim artışı sağlıyor. Çünkü tıkanan ve havşası biten peletleme yüzeyi makineleri zorlar,
tonaj düşmesine sebep olur ve enerji sarfiyatını arttırır.
Söz konusu bakım hizmeti aynı zamanda genel bakım
maliyetlerini de düşürüyor. Bu bakım sayesinde üreticiler
birim başına diskte üretim kapasitesini yükseltme, bakıma ayırdığı bütçeyi birkaç haftada amorti etme imkanına
sahip oluyor. Aynı zamanda yıllık olarak daha az yedek
parçaya ihtiyaç duyulmasına ve böylece stok maliyetlerinin düşürülmesine katkıda bulunuyor.
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SHADID FAROOQ

Haris Puri International Eximp
Kurucu ve CEO

“BUĞDAY PAKİSTAN’IN
TEMEL GIDASI”
“Kurumumuzun stratejik kararına dayanarak un projesini hayata
geçirdik. Pilot proje olarak gerçekleştirilen un projesi sayesinde
tüketicilere tam buğdayın besleyici değerleri anlatıldı. Biz de bu
projenin tüketicilerin tercih ve yemek yeme alışkanlıklarına tam uyum
gösterdiğini tespit ettik.”
S. 72
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Haris Puri International Eximp, Pakistan’ın önde gelen un değirmenlerinden bir tanesi. Değirmenci Dergisi
olarak firmanın Kurucusu ve CEO’su Shadid Farooq ile
bir araya geldik ve firmanın üretim kapasitesini, teknoloji tercihlerini ve üzerinde çalıştıkları projeleri konuştuk. Buğdayın Pakistan’da temel gıda maddesi olduğuna
değinen Farooq, tüketicilerin de zaman içinde bilinçlendiğini ve artık paketlenmiş, markalı unları tercih ettiğini
vurguluyor. Detayları Farooq’tan alıyoruz…
Sayın Shadid Farooq, şirketiniz Haris Puri International, Pakistan’ın önde gelen un fabrikalarından bir
tanesi. Haris Puri International’ı kısaca tanıyabilir miyiz?
2003 yılında kurulan Haris Puri International Eximp
firması; pamuk, iplik ve pirinç gibi ürünlerin ihracat ve
ithalatının yanı sıra kendi un markasının geliştirilmesi
için de kapsamlı pazar araştırmaları ve tüketici testleri
gerçekleştiren bir firma.
Tesisleriniz, üretim kapasiteniz ve kullandığınız teknolojiler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Üretimimizi dış kaynaklı olarak yaptık ve teknik uzmanlarımızın tavsiyelerine göre, Bühler’in teknolojisinden faydalanıyoruz ve aynı zamanda yerel makineleri de
kullanıyoruz. Üretim kapasitemiz ise saatte 7 tondur.
Un üretiminin yanı sıra hizmet verdiğiniz başka
alanlar var mı?
Üzerinde çalıştığımız ürünlerin ham pamuk, iplik ve
pirinç olduğunu, bu alanda faaliyet gösterdiğimizi söyleyebilirim.
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Un değirmenciliği endüstrisinde sadece Pakistan pazarı için mi çalışıyorsunuz?
Hayır, yalnızca Pakistan pazarı için çalışmıyoruz.
Hindistan ve Çin’de de ihracat faaliyetleri yürütüyoruz.
Pakistan halkının tüketim alışkanlıkları hakkında
biraz bilgi verebilir misiniz?
Buğday Pakistan’ın temel gıdasıdır. İnsanlar, unu çoğunlukla Chapati, Roti ve Phulka gibi ürünlerin yapımında kullanıyorlar. Ayrıca un, şekerleme endüstrisinde
de kullanılıyor.
Haris Puri International olarak, üzerinde çalıştığınız
veya gelecekte hayata geçirmeyi planladığınız bir projeniz var mı?
Kurumumuzun stratejik kararına dayanarak un projesini hayata geçirdik. Pilot proje olarak gerçekleştirilen
un projesi sayesinde tüketicilere tam buğdayın besleyici
değerleri anlatıldı. Biz de bu projenin tüketicilerin tercih ve yemek yeme alışkanlıklarına tam uyum gösterdiğini tespit ettik.
Un endüstrisi açısından ülkenizin gelecekteki konumu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Pakistan’ın daha iyi kalite ve daha uygun maliyeti
olan markalı un üretmek gibi bir hedefi bulunuyor.
Eklemek istediğiniz başka bir husus var mı?
Şunu hatırlatmak isterim; insanlar artık hijyen konusunda daha bilinçli ve açıkta satılan unlardan ziyade,
paketlenmiş, markalı unları tercih ediyorlar.
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İhsan DURU

Duru Bulgur
Yönetim Kurulu Başkanı

“EL ELE VERİP BULGURUMUZU
TÜM DÜNYAYA TANITALIM”
“Üretimimizde geleneksel yöntem olan taş değirmenleri kullanıyoruz
ve bu değirmenleri de kendimiz imal ediyoruz. Bu yöntemi dünyada
sadece biz kullanıyoruz. Geleneksel metotla üretimimizi yaparken aynı
zamanda tesislerimizi son teknolojiyle de donattık. Bu sayede yüzde 100
doğal, sağlıklı ve lezzetli ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturuyoruz.”
S. 74
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Üretimini gerçekleştirdiği toplam on beş çeşit bulgur
ile sektörün önde gelen firmalarından biri olan Duru
Bulgur, bulgurun yanı sıra bakliyat ve pirinç ürünlerini
de ürün gamına ekleyerek güçlenmeye devam ediyor.
Değirmenci Dergisi olarak Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru ile bir araya geldik.
Kurulu 3 fabrikasında günlük 200 ton buğday işleyen
Duru Bulgur, 51 ülkeye “Duru Bulgur” markası ile ihracat yapıyor, dünyada pek bilinmeyen bulguru farklı
ülkelere tanıtıyor. Bunun için, ihracat yaptıkları ülkelerin kendi dillerinde ambalajlar ve bulgurlu tarifler içeren yemek kitapları hazırlayan firma hem Türkiye’nin
hem de yurtdışında çalışan Türk aşçıların bulgurun tanıtımına daha fazla destek vermesini bekliyor.
Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru
ile firmanın ürettiği ürün gruplarını, bulgur konusundaki tanıtım çalışmalarını ve bulgur pazarını konuştuk.
Detayları İhsan Duru’dan alıyoruz…
İhsan Bey, 1935 yılında Ziya Duru’nun temellerini
attığı Duru Bulgur’u bizlere biraz anlatır mısınız?
Duru Bulgur markasının temelleri 1935 yılında babam Ziya Duru tarafından atıldı. 1930’lu yıllarda Silifke
limanı üstünden İstanbul’a fıstık, susam ve keçiboynuzu
gibi ürünlerin tedarikini gerçekleştiren Ziya Duru, kendisine iletilen bulgur taleplerini karşılamak için 1935 yılında Karaman Züğürtler Yaylası’nda ilk bulgurhanesini
açtı ve bulgur üretimine başladı. Bir süre sonra maddi
zorluklar nedeniyle bulgurhane kapatıldı, fakat 1950’de
tekrar üretime başladı. 1976 yılında ben ortaklığa dâhil
olduktan üç yıl sonra babam vefat etti ve 1982 yılında ise
kardeşim Emin Duru şirkete katıldı.
1985 yılında yaptığımız yatırımlarla kapasiteyi iki
katına çıkardık. 1988 yılında Duru Bulgur Ltd. Şti’ni
kurduk ve Karaman OSB’de birinci fabrikanın bulunduğu arsayı aldık. 1989 yılında ilk fabrikanın birinci bölümünü kurduk ve üretime başladık. 1996 yılında ürün
gamımıza bulgurun yanı sıra pirinç ve bakliyat ürünleri
de ekledik. Aynı yıl içerisinde ambalajlı bulgur ihracatı
yapmaya başladık.
2000 yılında markalaşma anlamında yeni ambalaj ve
kurumsal kimlik çalışmalarını tamamladıktan sonra,
2005 yılına kadar yoğun reklam ve tanıtım çalışmalarına
önem verdik. 2006 yılı itibariyle Türkiye çapında dağıtım ve satış alt yapısını oluşturduk, farklı ihracat piyasalarını yakalamak için önemli yurtdışı fuarlarda çalışmalar gerçekleştirdik.
2009 yılında ikinci bulgur fabrikasını kurarak yurt içi
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“Duru Bulgur olarak bulgura karşı farkındalık yaratmak, milli ürünümüz bulguru tüm dünyaya tanıtma gibi bir misyonumuz var. Bu misyonumuzun gereği
olarak da yurtdışında yoğun bir tanıtım
çalışması yapıyoruz. Her dilde bulgur yemeklerini içeren kitaplar hazırlıyoruz ve
tadım etkinlikleri düzenliyoruz.
ve yurt dışında pazar payımızı ciddi oranda güçlendirdik. 2010 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde daha etkin
dağıtım gerçekleştirmek için Belçika’da 10 bin m²’lik dağıtım deposu oluşturduk. Şu anda Duru Bulgur çatısı altında 380 çalışanımız bulunuyor. Yurtiçinde 20 bin noktaya satış ve yurtdışında ise 51 ülkeye ihracat yapıyoruz.
Duru Bulgur’un ürün çeşitliliği hakkında bilgi verir misiniz? Kaç çeşit bulgur üretiyorsunuz? Üretim
kapasiteniz ve tesislerinde kullandığınız teknolojiler
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Duru Bulgur olarak üç temel kategoride sarı, esmer
ve kepekli olmak üzere bulgur çeşitlerimiz bulunuyor.
Toplamda 15 çeşit bulgurumuz var. Sektörde bulgur çeşitliği bakımından en fazla ürünü olan firmayız.
Kurulu 3 bulgur fabrikamızda günlük buğday işleme
kapasitemiz 200 tondur. Üretimimizde geleneksel yöntem olan taş değirmenleri kullanıyoruz ve bu değirmenleri de kendimiz imal ediyoruz. Doğadan milyonlarca
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yılda oluşmuş doğal taşları alıyoruz ve değirmen taşı formuna getirip, üretimimizde kullanıyoruz. Bu yöntemi
dünyada sadece biz kullanıyoruz. Bu sayede yüzde 100
doğal, sağlıklı ve lezzetli ürünlerimizi tüketicilerimizle
buluşturuyoruz.
Geleneksel metotla üretimimizi yaparken aynı zamanda tesislerimizde son teknolojiyle de donattık. Şirket üretim hattı içerisinde proseslerimizin yüzde 85’ini
bilgisayar sistemleriyle takip ediyoruz. Bu anlamda, şirket bünyesinde 2 yazılımcımız şirket üretim verilerinin
devamlı kayıt altına alınması ve raporlanmasıyla ilgili
çalışmalar gerçekleştiriyor. Ayrıca alınan bu verilerin
anlamlaştırılıp, insan müdahalesine gerek kalmadan
karar mekanizmaları da oluşturmaya çalışıyoruz. İnsan
gücünün yoğun olarak kullanıldığı sürecimiz olan paketlemede yüzde 40 otomasyona geçtik. Robotlu sistemlerle paketleme yapıyoruz.
Bulgur, besleyiciliği ve birçok avantajıyla dikkat çeken bir gıda. Okuyucularımız için bulgurun besleyicilik değerini, faydalarını ve bir gıda ürünü olarak sunduğu avantajları anlatır mısınız?
Bulgur içerdiği lif ve protein bakımından değerli bir
gıdadır. Yağ oranı ve glisemik indeksi düşük bir gıda
olan bulgur, B vitaminleri ve folik asit bakımından zengindir. Bu anlamda hem diyetlerde kullanılabilen, hem
de şeker hastalarının, hamile ve çocukların beslenmesinde çok önemli olan temel besinlerimizden biridir. Bulgur son dönemlerde uzmanlar tarafından sürekli tavsiye
edilen, ekonomik bir karbonhidrat kaynağıdır. Önceleri
fakir yiyeceği olan bulgur şimdilerde en lüks restoranlarda karşımıza çıkmaya başladı, misafir sofralarının olmasa olmazı pirincin yerini artık bulgur almaya başladı.
Kullanım alanı çok geniş olan bulgur aynı zamanda çok

lezzetli. Günümüzde bulgur artık eski itibarını kazandı.
Bulgurun dünyadaki mevcut pazarı ve geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bulgur pazarında talebin
yoğun olduğu ülkeler, bölgeler hangileri; hangi ülkelerin
bulgur için potansiyel teşkil ettiğini düşünüyorsunuz?
Bulgurda ihracat yapılan ülke sayısı ve ihracat hacmi
bakımından firma olarak birinci sırada olmamıza rağmen, ülke bazında karşılaştırma yaptığımızda diğer ülkelerin ikame ürünlerinin yurtdışı pazar hacimlerinin
daha büyük olduğunu biliyoruz Yoğun talebin olduğu
ülkeler daha çok Arap ülkeleri. Uzakdoğu ülkeleri ise
bulgur için potansiyel bir pazar.
Son yıllarda bulgur tüm dünyada tanınmaya, daha
fazla keşfedilmeye başlandı ancak sizce bu yeterli mi?
Dünya, bulgurun değerinin farkında mı? Bulgurun
dünyadaki tanıtımı için neler yapılmalı?
Duru Bulgur olarak 51 ülkeye “Duru Bulgur” markası ile ihracat yapıyoruz. Dünyada bulgur çok fazla bilinmiyor, Türklere özgü bir ürün olan bulguru bizden
sonra en çok Araplar biliyor ve tüketiyor. Duru Bulgur
olarak, ihracat yaptığımız ülkelere o ülkenin dilinde ambalajlar hazırlıyoruz. Yine o ülkenin dilinde yemek kitapları hazırlayarak, tadım etkinliklerinde hem bulguru
anlatıyoruz, tattırıyoruz hem de yemek kitapları hediye
ediyoruz. Duru Bulgur olarak, dünyaya bulguru tanıtma
konusundaki mücadelemiz devam edecek. Şu anda bulgura karşı bir farkındalık oluştu ve özellikle Avrupalılar
da bulgurun son derece sağlıklı bir ürün olduğunu kavradı, yeme kültürlerine adapte etmeye başladılar. Yalnız bu tanıtımları Duru Bulgur olarak kendi çabamızla
yapıyoruz. Devletimizin, yurtdışına giden aşçılarımızın
bulgurun tanıtımına daha fazla ve etkin olarak destek
vermesi gerekiyor. Duru Bulgur olarak biz bilgi birikimimizi paylaşmaya hazırız, el ele verip bulgurumuzu
tüm dünyaya tanıtalım.
Peki sizin bu konudaki çalışmalarınız, etkinlikleriniz ve hedefleriniz neler, biraz bahseder misiniz?
Duru Bulgur olarak bulgura karşı farkındalık yaratmak, milli ürünümüz bulguru tüm dünyaya tanıtma
gibi bir misyonumuz var. Bu misyonumuzun gereği olarak da yurtdışında yoğun bir tanıtım çalışması yapıyoruz. Her dilde bulgur yemeklerini içeren kitaplar hazırlıyoruz ve tadım etkinlikleri düzenliyoruz. Ayrıca ulusal
kanallarda yemek programlarında bulgurun tanıtımı
yapıyoruz ve bulgurun faydalarının daha iyi anlaşılması
için eğitimler düzenliyoruz.
Yurtdışı yapılanmanızdan da biraz bahseder misiniz?
Yurtdışında ulaştığınız pazarlar, ürünlerinizin tüketiciyle buluştuğu ülkeler hakkında neler söyleyebilirsiniz?
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Yurtdışında 38 bayimiz ve aynı zamanda Belçika’da bir depomuz
bulunuyor.
Ağırlıklı olarak bulgur
ihracatı
yapıyoruz,
üretimimizin yüzde
40’ını ihraç ediyoruz.
Türkiye’den yurtdışına giden paketli bulgurun yüzde 80’ini
Duru Bulgur gönderiyor. Bulgur diğer
ülkeler için yabancı
bir ürün mutlaka iletişiminin
yapılması
gerekiyor. Tadım etkinliklerimizde tüketicilerden çok
olumlu tepkiler alıyoruz.
O ülkenin yeme kültürüne uygun, bulgurlu yeni tarifler geliştiriyoruz. Mesela Avustralya için onların sabah
kahvaltılarında tüketebilecekleri ballı bulgurlu meyve
salatasını geliştirdik. Hem sağlıklı hem de çok leziz bu
tarifle tüketicilerden büyük beğeni topladık. Bulguru tanımayan yurtdışındaki tüketicilere bulguru anlattığımız
ve tattırdığımızda çok olumlu tepkiler alıyoruz.
Yakın zamanda piyasaya sunacağınız yeni bir ürün
çeşidiniz ya da bulgur üretimi ve pazarlamasıyla ilgili
yeni bir yatırımınız olacak mı?
Bulgur ve bakliyat ürünleri yeni ürün geliştirme açısından oldukça zor bir ürün grubudur. Fakat Duru
Bulgur olarak geliştirdiğimiz 15 farklı bulgurumuzla
sektörde en çok ürün çeşitliliğine sahip firmayız. Tüketicilerimizin farklı beklentileri göz önüne alınarak geliştirdiğimiz bu ürünlerle, bulgurun değişik hallerinin
farklı yemeklerde kullanılmasını hedeflemiştik. Bu geliştirilen ürünlerin en başında tamamen firmamıza özgü
olan “Başbaşı” geliyor. Öncelikle pirinci bulgura tercih
eden çocuklar için geliştirdiğimiz bu ürün, kısa zamanda çok geniş bir kitle tarafından beğenildi. Tescili Duru
Bulgur’a ait “Başbaşı Bulgur”, şu anda tüm Türkiye’de
ve dünyanın pek çok ülkesinde tüketiliyor.
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Değişik pilavları
hazırlamaya vakti
olmayan ve pratiklik isteyen tüketicilerimiz için ise
Duru Dual serisi
altında, pratik, 15
dakikada hazırlanan bulgur hazırladık. Dört çeşit
üründen oluşan
bu seride, nohutlu
bulgur, mercimekli bulgur, mantarlı
bulgur ve şehriyeli
bulgur bulunuyor.
İçerisinde hiçbir katkı veya koruyucu madde olmayan bu
seride, diğer bileşenlerin bulgurla pişme süresini eşitleyerek tüketicileri haşlama, kavurma gibi zahmetli birçok
işlemden kurtardık.
2015 yılında 250 bin dolar yatırımla oluşturulan ARGE laboratuvarımızda, önümüzdeki günlerde çok farklı
ürünler geliştirmeyi ve sunmayı planlıyoruz. Ülkemizin
önemli besini olan bulguru sadece yemeklerin yanında
değil, günün her saatinde tüketilebilecek hale getirmek
en önemli hedeflerimizden biri.
Ürün geliştirilmesinin yanında, Duru Bulgur olarak
üretim hatlarının geliştirilmesinde de ciddi çalışmalar
yapıyoruz. Renkli ayıraçlar dışında bulgur üretiminde
kullandığımız bütün makinelerin tamamı kendi bünyemizde üretiliyor. Bünyemizde bulunan 30 kişilik atölye
ekibimizle bulgur üretiminin daha modern ve otomasyona dayalı olması için devamlı geliştirme çalışmaları
yapıyoruz. Hali hazırda bünyemizde 2 adet yazılım uzmanı çalışıyor.
Son olarak neler eklemek istersiniz?
Duru Bulgur olarak bulgurun tanıtılması için kurulduğumuz günden bu yana mücadele ediyoruz, etmeye
de devam edeceğiz. Mili ve çok değerli ürünümüzün tanıtımına herkesin katkı sağlamasını bekliyoruz.
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Türkiye

TÜRKİYE
Yüzölçümü

: 783,356 kilometrekare

Nüfus

: 79,814,871 (2016, tahmini)

Başkenti

: Ankara

Dil

: Türkçe

Para birimi

: Türk Lirası

GSYİH

: 1,7 Trilyon Dolar (2017, Tahmini)

KBGSYİH

: 11,014 Dolar (IMF 2015)

İthalat

: 187 milyar dolar

İhracat

: 153 milyar dolar

Toplam dış ticaret: 340 milyar dolar
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TÜRKİYE’DE TAHIL,
BAKLİYAT VE UN
PAZARI
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de en çok üretimi gerçekleştirilen tahıl ürünü buğdaydır. 2013
yılında 22 milyon ton buğday üretimi gerçekleştiren Türkiye, 2014 yılında bu rakamı
19 milyon tona düşürmüştür. Ancak 2015
yılında 3,5 tonluk bir artışla 22,6 milyon
ton üretim gerçekleştiren Türkiye’nin 2016
yılında buğday üretimini 20,6 milyon tona
düşüreceği tahmin edilmektedir.
Türkiye’de 710 civarında un üretim tesisi bulunmaktadır. Ancak bu tesislerden 476 tanesi aktif olarak çalışıyor,
geriye kalan 234 firma ise atıl durumda. Türkiye’nin yıllık
buğday üretimi ortalama 20 milyon tondur. Dünyadaki un
fabrikalarının ortalama kapasite kullanımı yüzde 65 iken
bu oran Türkiye için yüzde 45’tir. Dünyanın en büyük un
ihracatçılarından Türkiye’nin un ihraç ettiği başlıca ülkeler
ise Irak, Sudan ve Suriye’dir.
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Türkiye’nin tahıl üretimi ve tüketimi buğday ağırlıklıdır. Dünyanın en büyük buğday unu ihracatçılarından
biri olan Türkiye’nin buğday üretimi son yıllarda ortalama 20 milyon ton civarındadır. Buğdaydan sonra Türkiye’nin ürettiği diğer tahıllar arasında sırasıyla arpa,
mısır, pirinç, çavdar ve yulaf yer almaktadır. Türkiye’de
değirmencilik endüstrisi buğday ağırlıklıdır. Türkiye Un
Sanayicileri Federasyonu (TUSAF)’ın verilerine göre,
Türkiye 2016 yılında 3,5 milyon ton buğday unu ihracatı
gerçekleştirmiştir.
Birçok açıdan önemli bir kesişme noktası olan Türkiye, coğrafi konumu ve ürün çeşitliliğiyle gıda konusunda kendi kendine yetebilen az sayıdaki ülkelerden
biridir. Verimli toprakları, tarıma elverişli iklimi ve yeterli yağış oranı Türkiye’nin neredeyse her çeşit ürünü yetiştirmesine olanak tanımaktadır. Hemen hemen
her bölgesinde tarımsal faaliyetlere rastlanan Türkiye,
tarımsal üretimde dünyanın en önemli ülkelerinden
biridir. Dünya Bankası’nın verilerine göre; 2010 yılında ekilebilir alanlar, ülke arazisinin yüzde 31’ini oluşturmaktadır.
TÜRKİYE’DE HUBUBAT ÜRETİMİ
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre
Türkiye’de en çok üretimi gerçekleştirilen tahıl ürünü
buğdaydır. 2013 yılında 22 milyon ton buğday üretimi
gerçekleştiren Türkiye, 2014 yılında bu rakamı 19 milyon tona düşürmüştür. Ancak 2015 yılında 3,5 milyon
tonluk bir artışla 22,6 milyon ton üretim gerçekleştiren
Türkiye’nin 2016 yılında buğday üretimini 20,6 milyon
tona düşüreceği tahmin edilmektedir.
Türkiye’nin tahıl üretiminde ikinci önemli ürün
ise arpadır. Arpa üretimi yıllara göre azalan bir
görünüm sergilemektedir. 2013 yılında 7,9 milyon ton civarında olan arpa üretimi 2014 yılında
6,3 milyon tona, 2015 yılında ise 5,8 milyon tona düşmüştür. 2016 yılında ise Türkiye arpa üretim miktarı 6,7
milyon tona gerilemiştir.
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Türkiye’de mısır üretimi de giderek artmaktadır. Türkiye’de mısıra yönelik talep artışının, doğrudan tüketimden ziyade gıda sanayindeki kullanım artışından kaynaklandığı düşünülmektedir. 2013 ve 2014 yıllarında 5,9
milyon ton olan mısır üretimi 2015 yılına gelindiğinde
ise 6,4 milyon tona yükselmiştir. 2016 yılında da mısır
üretiminin aynı kalması beklenmektedir.
Bir diğer önemli tahıl ürünü olan pirincin üretim miktarı 2014 yılında bir miktar düşüş gösterse de 900 bin ton
civarında seyretmektedir. 2013 yılında 900 bin ton olarak
gerçekleşen çeltik üretimi, 2014 yılında 830 bin tona gerilemiştir. 2015 yılında ise 920 bin tona yükselen mısır üretiminin 2016 yılında da aynı miktarda kalması bekleniyor.
Çavdar ve yulaf üretimi ise 2013 ve 2016 yıllar arasında ciddi bir değişim göstermemiştir. Her iki tahıl ürünü
de yılda 200 bin ile 350 bin ton arasında üretilmektedir.
TÜRKİYE’DE HUBUBAT TÜKETİMİ
ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin
(USDA FAS) Nisan ayı raporunda yer alan verilere
göre, Türkiye’de en çok tüketilen tahıl ürünü buğdaydır. 2013/14 sezonunda 17,75 milyon ton buğday
tüketimi gerçekleştiren Türkiye, 2014/15 sezonunda
bu rakamı 17,5 milyon tona düşürmüştür. 500 bin
tonluk tüketim artışıyla 2015/16 sezonunda 18 milyon
ton buğday tüketmesi beklenen Türkiye’nin 2016/17
yılında ise tüketimini 17,5 milyon tona düşüreceği öngörülmektedir.
Türkiye’nin tahıl tüketiminde ikinci önemli ürün ise
arpadır. Arpa tüketimi üretime paralel olarak azalmaktadır. 2013/14 sezonunda 6,9 milyon ton civarında olan
arpa üretimi 2014/15 sezonunda 5,3 milyon tona gerilemiştir. 2015/16 sezonunda ise 6,9 milyon ton arpa tüketeceği tahmin edilen Türkiye’nin 2016/17 sezonunda 5,5
milyon ton arpa tüketmesi bekleniyor.
Türkiye’de mısır tüketimi üretime paralel çizgide arDEĞİRMENCİ DERGİSİ
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tış göstermektedir. 2013/14 ve 2014/15 sezonlarında 5,9
milyon ton olan mısır tüketiminin 2015/16 sezonunda
6,4 milyon tona yükselmesi bekleniyor. 2016/17 sezonunda da mısır üretiminin aynı kalacağı öngörülüyor.
Türkiye’de tüketilen bir diğer tahıl olan pirincin tüketim miktarı ise 2013/14 sezonunda 769 bin ton olarak
gerçekleşmiştir. 2014/15 sezonunda 780 bin tona yükselen tüketim miktarı, 2015/16 sezonunda ise 790 bin tona
yükselmesi ve 2016/17 sezonunda ise 780 bin tona gerilemesi bekleniyor.
Çavdar ve yulaf tüketimi ise üretimle aynı doğrultuda,
2013/14 ve 2016/17 sezonları arasında ciddi bir değişim
göstermemiştir. Her iki tahıl ürünü de yılda 200 bin ile
350 bin ton arasında tüketilmektedir.
TÜRKİYE’DE HUBUBAT TİCARETİ
Türkiye’de tahıl grubu içerisinde en çok ithal edilen
ürün buğdaydır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)
verilerine göre, buğday ithalatı 4 ila 5 milyon ton arasında
değişmektedir. 2012 yılında 3,7 milyon ton buğday ithalatı gerçekleştiren Türkiye, bu rakamı 2013 yılında 4 milyon
tona çıkarmıştır. 2014 yılında ise 5,2 milyon tona yükselen
buğday ithalatı 2015 yılında 4,3 milyon tona gerilemiştir.
2016 yılında ise Türkiye, 4,2 milyon ton buğday ithalatı
gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirdiği buğday üretimiyle iç
tüketimini karşılayabilen Türkiye’nin ithalata başvurma
nedeni, ihraç mamul maddeler için ihtiyaç duyulan kaliteli buğday temindir. Türkiye, buğdayı daha çok işlenmiş
ürün (un, makarna, v.b.) olarak ihraç etmektedir. Bu yüzden tahıl bazında buğday ihracatı son derece sınırlıdır.
Buğdaydan sonra ithalat ve ihracat miktarı en yüksek
tahıl ürünü mısırdır. Mısır ithalatı yıllara göre iniş ve çıkışlar göstermektedir. TÜİK’in verilerine göre, 2012 yılında 807 bin ton mısır ithalatı gerçekleştiren Türkiye, 2013
yılında rekor bir artışla mısır ithalat miktarını 1,5 milyon
tona yükseltmiştir. 2014 ve 2015 yıllarında ise yaklaşık 1,4
milyon ton mısır ithalatı gerçekleştiren Türkiye, 2016 yılında ise mısır ithalat miktarını 534 bin tona düşürmüştür.
Mısır ihracatı ise ithalatla kıyaslandığında son derece
düşüktür. 2013 yılında 210 bin ton mısır ihraç eden Türkiye, 2014 yılında bu rakamı 64 bin tona düşürmüştür.
2015 yılında 75 bin ton mısır ihraç eden Türkiye, 2016 yılında ise mısır ihracat miktarını 44 bin tona düşürmüştür.
Türkiye’de üretilen tahıl ürünleri arasında buğday ve
mısırdan sonra ithalatı yapılan diğer ürünler ise pirinç
ve arpadır. Düşük miktarlarda seyretse de ithalat faaliyetleri gözlenmektedir. 2013 yılında 283 bin ton pirinç
ithal eden Türkiye’nin 2014 yılında pirinç ithalat mik-
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tarı 493 bin tona yükselmiştir. 2016 yılında ise pirinç ithalat miktarı 292 bin tona gerilemiştir. Arpa ithalatında
ise rakamlar çok düşüktür. 2012 ile 2016 yılları arasında
Türkiye’nin gerçekleştirdiği arpa ithalat miktarı 9 ila
164 bin tondur.
TÜRKİYE’DE BAKLİYAT ÜRETİMİ
Türkiye’de kuru bakliyatın ekim alanının son 10 yıl
içerisinde önemli oranda azalma göstermesine bağlı olarak kuru bakliyat üretimi de son 12 yılda ciddi oranda
azalma göstermiştir. Toplam bakliyat üretimi de son 10
yılda yaklaşık 400 bin ton düşmüştür. Buna göre; 2006
yılında 1,4 milyon ton olan toplam bakliyat üretimi,
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2015 yılında 1 milyon tona kadar gerilemiştir.
Bakliyat ürünleri arasında en yüksek üretim miktarının nohutta olduğu görülmektedir. TÜİK verilerine
göre; 2013 yılında 506 bin ton olan Türkiye nohut üretimi, 2014 yılında 450 bin tona düşmüştür. 2015 yılında
460 bin ton nohut üreten Türkiye’nin 2016 yılında ise
455 ton nohut üretmesi bekleniyor.
Nohuttan sonraki en yüksek üretim miktarı kırmızı
mercimeğe aittir. 2013 yılında 395 bin ton olan ve 2014
yılında 325 bin tona gerileyen kırmızı mercimek üretimi 2015 yılında bir miktar artış göstererek 340 bin tona
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yükselmiştir. 2016 yılında ise Türkiye’nin 345 bin ton
kırmızı mercimek üreteceği tahmin ediliyor.
Bir diğer önemli ürün olan kuru fasulyede üretim
miktarı 2013 yılında 195 bin ton civarında iken, 2014
yılında ise bir miktar artarak 215 bin tona yükselmiştir.
2015 yılında 235 bin ton kuru fasulye üretimi yapılan
Türkiye’de 2016 yılında ise aynı miktarda fasulye üretimi yapılması beklenmektedir.
TÜRKİYE BAKLİYAT TİCARETİ
Baklagillerin ekili olduğu tarım alanlarının azalması
ve buna bağlı olarak da üretim miktarının düşmesi Türkiye’nin kuru bakliyat ithalatında da artışa neden olmaktadır. 2012 yılında 272 bin ton olan toplam bakliyat
ithalatı, 2013 yılında 335 bin tona, 2014 yılında 433 bin
tona, 2015 yılında ise 470 bin tona yükselmiştir.
Bakliyat grubunda en çok ithal edilen ürün mercimektir. 2013 yılında 199 bin ton mercimek ithalatı
yapılmıştır. Bu miktar 2014 yılında 303 bin tona, 2015
yılında ise 313 bin tona ve 2016 yılında ise 337 bin tona
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yükselmiştir. TÜİK verilerine göre, 2015 yılında mercimekten sonra en çok ithal edilen bakliyat bezelyedir.
2012 yılında 25 bin ton, 2013 yılında 43 bin ton ve 2014
yılında 33 bin ton olarak gerçekleşen nohut ithalatı,
2015 yılında ciddi oranda artmış ve 82 bin tona ulaşmıştır. Ancak 2016 yılında ise 60 bin ton bezelye ithal
edilmiştir. ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin
(USDA FAS) 2016 yılında yayınlanan “Turkish Pulses
Market Overview” isimli raporuna göre, Türkiye’nin
mercimek ithal ettiği ülkelerin başında Kanada bulunmaktadır. Türkiye ithal ettiği mercimeği Irak, Sudan,
Mısır ve Suudi Arabistan gibi Orta Asya ve Afrika ülkelerine ihraç etmektedir.
Nohut ise mercimek ve bezelyeden sonra en çok ithalatı yapılan ürünler arasında üçüncü sıradadır. Ancak
nohut ithalatı düşüş eğilimindedir. 2012 yılında 34 bin
ton nohut ithalatı yapan Türkiye, 2013 yılında bu miktarı artırmış ve 56 bin ton nohut ithal etmiştir. 2014 yılında ithalat bir miktar düşüp 41 bin tona gerilemiş, 2015
yılında da gerileme eğilimini sürdürerek 37 bin tona ve
2016 yılında ise 30 bin tona kadar düşmüştür.
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Mercimek, bezelye ve nohuttan sonra 2015 yılında en
çok ithal edilen ürün olan kuru fasulyede de ithalat miktarı
giderek düşmektedir. 2012 yılında 30 bin ton kuru fasulye
ithal edilmişken, bu miktar 2013 yılında 25 bin tona gerilemiştir. Ancak 2014 yılında önemli oranda artarak 54 bin
tona ulaşan kuru fasulye ithalatı 2015 yılında yeniden 34
bin ton seviyelerine gerilemiştir. 2016 yılında ithal edilen
kuru fasulye miktarı ise 35 bin ton olarak gerçekleşmiştir.
Mercimek, 2015 yılında ithalatta olduğu gibi ihracatta
da en yüksek paya sahiptir. 2012 yılında 197 bin ton olan
mercimek ihracatı 2013 yılında 178 bin tona gerilemiştir. 2014 yılında 183 bin tona yükselen mercimek ihracatı
yükselme eğilimini devam ettirerek 2015 yılında 219 bin
tona ve 2016 yılında ise 243 bin tona yükselmiştir.
2015 yılında en çok ihraç edilen ikinci bakliyat ürünü ise
bezelyedir. Bezelye ihracatı, 2012 yılında ortalama 23 bin ton
olarak gerçekleşmiş, 2013 yılında artış göstererek 31 bin tona
çıkmıştır. 2014 yılında ise 24 bin tona gerileyen bezelye ihracatı 2015 yılında yeniden artışa geçerek 62 bin ton seviyesine
kadar ulaşmıştır. Ancak 2016 yılında yeniden düşüşe geçen
bezelye ihracatı 46 bin tona gerilemiştir. Türkiye’nin nohut
ihracatı ise 2015 yılında, önceki 2 yılın aksine artmış ve 22
bin tona ulaşmıştır. 2016 yılında 22 bin ton olan nohut ihracatı, 2011 yılındaki 28 bin ton seviyesini yakalayamamıştır.
TÜRKİYE UN SANAYİ
Tarihteki ilk değirmenlerin Anadolu topraklarında kullanıldığı bilinmektedir. Bu köklü geçmiş, bugün
Türkiye’nin dünya değirmencilik sektöründe hem un
hem de değirmen teknolojileri üretimi ve ihracatı noktasında ilk sıralara taşımıştır.
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Günümüzde Türkiye’deki üretime bakıldığında; yıllık un üretiminin yurtiçi tüketimin bir hayli üzerinde
kaldığı görülmektedir. Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği’nin hazırladığı Türkiye Un Sanayisi Envanteri’ne
göre, Türkiye’de aktif ve pasif olmak üzere 710 üretim
tesisi bulunmaktadır. Bunlardan 476 tanesi aktif olarak
çalışırken, 234’ü pasiftir. Bölgesel olarak baktığımızda;
Karadeniz bölgesinde 62 aktif ve 25 pasif firmanın kurulu kapasitesi 4,6 milyon ton; Akdeniz bölgesindeki 45
aktif ve 30 pasif firmanın kurulu kapasitesi 3,5 milyon
ton; Ege Bölgesi’nde 47 aktif ve 22 pasif firmanın kurulu
kapasitesi 3,4 milyon tondur. Doğu Anadolu Bölgesi’nde
20 aktif ve 3 pasif tesisin kurulu kapasitesi 1,8 milyon
ton; İç Anadolu Bölgesi’nde 124 aktif ve 43 pasif tesisin
kurulu kapasite 9 milyon ton ve Güney Doğu Anadolu
Bölgesi’nde 87 aktif, 25 pasif firmanın kurulu kapasitesi
8,3 milyon tondur. Buna göre, toplam 40 milyon ton kurulu kapasiteye sahip olan Türkiye’nin un üretimi yıllık
ortalama 20 milyon tondur. Ancak kurulu kapasiteyle
karşılaştırıldığında, Türkiye’nin potansiyelinin çok altında üretim yaptığı gözlenmektedir.
Dünya piyasasında Türkiye, Kazakistan’la birlikte
en büyük iki un ihracatçısından biridir. Un ihracatında 2005 yılında atağa geçen Türkiye, Kazakistan ve AB
ülkelerinin un ihracat miktarına yetişmiştir. 2006, 2007
ve 2008 yıllarında 1,2 milyon ton civarında gerçekleşen
Türkiye un ihracatı, 2009 ve 2010 yıllarında 1,8 milyon tona yükselmiştir. 2011 ve 2012 yıllarında ise artışa
devam ederek 2 milyon tona ulaşmıştır. Türkiye’nin
2013 yılı buğday unu ihracatı 2,1 milyon tondur. Türkiye’nin un ihraç ettiği başlıca ülkeler ise Irak, Sudan
ve Suriye’dir.
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Mustafa BAYRAM

TABADER
Yönetim Kurulu Başkanı

“TABADER, İDMA 2017’DE
SAHADA OLACAK”
“TABADER olarak en önemli misyonumuz ise sektörlerin en büyük
sorunu olan nitelikli insan gücü sorununu çözmek. Bu nedenle, İDMA
2017 Fuarı’nda Miller/Değirmenci Dergisi’nin organizasyonuyla
gerçekleştirilen hububat ve yem sektörüne yönelik eğitim programına
büyük bir destek verdik. Bu eğitimleri, önümüzdeki dönemde Türkiye
genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz.”
S. 90
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Değirmenci Dergisi olarak, bu sayımızda, kuruluşuyla değirmencilik
sektöründe önemli bir boşluğu dolduran, tahıl ve bakliyat işleme teknolojileri, depolama ve analiz sistemleri
alanında faaliyet gösteren isimleri bir
araya getiren bir derneği; Tahıl ve
Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği’ni
(TABADER) konuk ediyoruz.
Hububat ve bakliyat ürünlerinin
hem dünyanın hem de Türkiye’nin
en büyük gıda kolunu temsil ettiğini
ve bu sebeple sektörün temel direği
olan teknolojiyi derneğin amacı olarak belirlediklerini belirten TABADER Yönetim Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Bayram, TABADER’in
özellikle teknoloji geliştirme, üretme
ve katma değerli ÜR-GE için bir adres
konumunda olduğunu vurguluyor.
Geçtiğimiz bir yıl içinde altyapı ve
kurumsal çalışmalarına odaklanan TABADER, sektörle
ilgili bilgilendirme çalıştayları ve seminerlerinin yanı sıra,
tüm dünya araştırmalarına açık önemli bir veri tabanı da
oluşturuyor. Sektöre yönelik eğitim alan gençleri de bünyesine katarak ilerlemeyi hedefleyen TABADER bunun için
GENÇ-TABADER girişimine de odaklanmış durumda.
Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa BAYRAM
ile TABADER’in faaliyetlerini, projelerini, gelecek hedeflerini ve kendi stantlarıyla katılacakları İDMA 2017
Fuarı hakkındaki görüşlerini konuştuk. Detayları Mustafa Bayram’dan alıyoruz…
Sayın Bayram, akademik yönünüzün dışında endüstride de aktif olarak çalışmalar yapan bir isimsiniz. Pek çok
kişi sizi yakından tanıyordur ancak bilmeyen okurlarımız için öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz?
Yaklaşık 20 yılın üzerinde akademinin yanı sıra sanayi
ve sektörle birlikte güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Mühendislik disiplininde bulunan bir akademisyenin zaten
endüstrinin dışında kalması yanlış olur. Mühendislik
branşları, ofislerin veya laboratuvarların duvarları arasında yaşamamalı. Özellikle Türkiye’de nitelikli insan
gücü zor bulunuyor. Bu nedenle, öğretim üyelerinin bir
ayağının mutlaka endüstride bulunması gerekiyor. Siz
endüstriye bir şeyler katarken, endüstri de size büyük
şeyler katıyor.
Ben, mühendisliği bilimin sanatçısı olarak tarif edi-
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yorum. Yani, mühendis olanların veya mühendislik bölümünde görevli akademisyenlerin bilgiyi işleyerek, sanatçı dokunuşu edasıyla ortaya özgün ürünler çıkarması
gerekiyor. Bu bağlamda da kariyerimi birkaç yönlü olarak planladığım için yoruluyorum ama keyif alıyorum.
Bir süredir Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri,
Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği TABADER’in
başkanlığını yürütüyorsunuz. Bize biraz TABADER’den bahseder misiniz? TABADER ne zaman kuruldu, yönetim kurulunda kimler var, hangi endüstriyi
temsil ediyor ve amacı ne?
Sivil Toplum Kuruluşları (STK), ihtiyacın hâsıl olduğu zamanlarda, aynı hedefe odaklı insanların bir araya
gelerek oluşturdukları örgütlü kuruluşlardır. TABADER’in çıkışı da bu şekilde olmuştur. Özellikle, TABADER teknoloji temelli bir dernek olduğu için geleceği
temsil ediyor. Sektörün geleceği ve teknolojik anlamda
örgütlenmede bir boşluk bulunuyor. Bu boşluğu TABADER tamamlamaya çalışırken aynı zamanda sektördeki
diğer STK’larla da uyumlu bir şekilde paylaşımlar yapıyor. Derneğin isminden de anlaşılabileceği gibi derneğin
çatısı altında değirmencilik endüstrisi, yani hububat ve
bakliyat sektörünün işlemesi, teknolojisi, depolaması ve
analiz sistemleri bulunuyor. Özellikle hububat ve bakliyat, dünyanın ve Türkiye’nin en büyük gıda kolunu
temsil ediyor. Bu sebeple, TABADER stratejik olarak bu
sektörlerin mihenk taşı olan teknolojiyi derneğin amacı
olarak belirledi.
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TABADER, sizin de bahsettiğiniz gibi çok genç bir
dernek. Kuruluşunuzdan ve ilk genel kurul toplantınızdan bu yana yaklaşık bir yıl geçmiş. Bu kısa sürede
kaç üyeye ulaştınız, ne gibi çalışmalar yaptınız?
Kuruluşumuzdan itibaren geçen bir yıl içinde, altyapı
ve kurumsal yapı çalışmalarını gerçekleştirmeye çalıştık. Kurumsal kimlik ve üyelerimize ortam yaratmaya
yönelik olarak derneğin merkezi belirlendi ve ofis kurumunda önemli bir aşamaya gelindi. Özellikle, dernek
binamızı belirlerken tamamen üyelerimiz ihtiyaçlarını
göz önüne aldık. Merkezimizi özellikle İstanbul olarak
belirledik ve havaalanına çok yakın bir plazada ofisleri
hazırlıyoruz. Sektördeki tüm üyelerimiz için İstanbul ve
havaalanı en önemli ulaşım noktası ve bu nedenle iş görüşmeleri amacıyla derneğimizin ofislerini onların büroları haline getirmeyi amaçlıyoruz. Yani, üyelerimiz bu
ofisleri kendi çalışmalarında rahatça kullanabilecekler.
Yine bu süreç içerisinde, üyelerimize sektörle ilgili bazı bilgilendirme çalıştayları düzenledik. Sektörün
ihtiyaç duyduğu bazı konularda uzmanlar davet ederek
bilgilendirme seminerleri yaptık. Ayrıca, TABADER
olarak kuruluşumuzda ilk eylem planına aldığımız, tescillenen Coğrafi İşaretli ürünlerin ulusal ve uluslararası
seviyede yaygınlaşması, tanıtılması ve literatüre kazandırılmasına yönelik olarak; “TABADER - Onaylı Ürün
ve Tarifname” yayımlanması çalışmaları yapıyoruz. Bu
sayede, tüm dünya araştırmalarına ve çalışmalarına açık,
önemli bir veri tabanı da oluşturuluyor.
Şu anda TABADER’in GENÇ-TABADER ayağını
oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda, sektöre yönelik
eğitim alan meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve fakülte öğrencilerinin yapacağı çalışmaları bünyemize alarak
onlarla birlikte başarılı çalışmalara imza atmak istiyoruz. Bunun yanında, bu sektörde eğitim alan öğrencilere
yönelik teknik ders kitaplarını da sağlamayı planlıyoruz.
Aslında TABADER olarak en önemli misyonumuz
ise sektörlerin en büyük sorunu olan nitelikli insan gücü
sorununu çözmek. Bu nedenle, İDMA 2017 Fuarı’nda
Miller/Değirmenci Dergisi’nin organizasyonuyla gerçekleştirilen hububat ve yem sektörüne yönelik eğitim programına büyük bir destek verdik. Bu eğitimleri, önümüzdeki
dönemde Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz.
Sanırım çalışmalarınız önümüzdeki süreçte çok daha
hız kazanacak. Biraz da gelecek hedeflerinizden ve
planlarınızdan, hazırlandığınız etkinliklerden bahseder misiniz?
Gelecek planlarımız içerisinde uluslararası platformlarda TABADER olarak yer almayı hedefliyoruz. Üye
sayımız süreç içerisinde artıyor. Onların ihtiyaçlarını
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belirlemek ve o yönde aksiyon almak bizim için önemli. Bu sebeple, üyelerimizin görüşlerini almak üzere bir
eylem planı çıkartmaya çalışıyoruz. GENÇ-TABADER
bizim için en önemli konu ve bu nedenle yakın vadede
üniversitelerle diyaloglara geçmeye başlayacağız.
Biraz temsil ettiğiniz sektörün dünyadaki konumu
hakkında bilgi verir misiniz?
Akademik alanda yürüttüğümüz ve yeni tamamlanan
bir çalışmayı burada paylaşmak istiyorum. Çok yeni ve
özel bilgiler içeren çalışmamız, 2050 yılında gıda sektöründe neler olacağını anlatacak. Bu çalışmanın bir bölümü, hububat ve bakliyat sektörünü ilgilendiriyor. Eğer hububat ve bakliyat sektörü ile diğer gıda sektörleri buna göre
pozisyon almazlarsa bu süreçte kazançlı çıkamayacaklar.
Gıda sektörü topraktan endüstriye, günlük hayatımıza
akseden, diğer tüm sektörlerle ilişkisi olan, en önemlisi
de iklimsel faktörlerden en fazla etkilenen alanlardan
biridir. Dünyada tarımsal üretimdeki gelişmeler, Malthus’un nüfusun geometrik, üretimin ise aritmetik artış
göstereceğine ve 20. yüzyılda insanların aç kalacağına
ilişkin teorisini doğrulamıyor. Ancak, halen nüfustaki
artış, “Gıda Güvenliği” konusunu dünyanın yakın gelecekteki en önemli sorunu olarak karşımıza çıkarıyor.
Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında yapılan çalışmaya göre, dünya nüfusunun 2050 yılında 9,7 milyar,
2100 yılında ise 11,2 milyar olması bekleniyor.
Bitkisel üretime uygun verimli toprakların son sınırına gelinmiş olması nedeniyle, artan nüfusla birlikte kişi
başına düşen tarımsal alan miktarı azalıyor. Topraklarda
tuzlanma, alkalileşme, asitleşme, mineral besin elementi
eksikliği, kirlenme, erozyon, sıkışma ve organik madde
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Derneğin isminden de anlaşılabileceği
gibi derneğin çatısı altında değirmencilik
endüstrisi, yani hububat ve bakliyat sektörünün işlemesi, teknolojisi, depolaması
ve analiz sistemleri bulunuyor. Özellikle
hububat ve bakliyat, dünyanın ve Türkiye’nin en büyük gıda kolunu temsil ediyor.
Bu sebeple, TABADER stratejik olarak
bu sektörlerin mihenk taşı olan teknolojiyi
derneğin amacı olarak belirledi.

kaybı gibi kimyasal ve fiziksel problemler bulunuyor. Yapılan tahminlere göre, bitkisel üretim altındaki 1,47 milyar hektar toprağın yüzde 38’i bozulma sürecindedir. Bu
süreç, nüfus baskısı nedeniyle tarım alanı açmak için tropik yağmur ormanlarının yakılması ve su kaynaklarının
kirletilmesi ile daha da olumsuz bir eksene oturmuştur.
Önümüzdeki 6 yıl içinde, bitkisel üretimin yanında
hayvansal üretimde de artış bekleniyor. 2020 yılında et
ihtiyacının 2003 yılına oranla yüzde 58’lik bir artışla 327
milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle, yem
hammaddesi olarak üretimine en fazla gereksinim duyulacak tahılın mısır olması bekleniyor. Bununla beraber, insan gıdası olarak hububat ve bakliyatta da ciddi
bir talep patlaması yaşanacak.
Türkiye’nin değirmen, tahıl ve bakliyat işleme teknolojileri konusundaki başarısının sürdürebilir olması
son derece önemli bir konu. Sizce bu sektörün başarısının sürdürülebilir olması için hangi konulara odaklanmak, hangi sorunları çözmek gerekiyor? TABADER bu
konuda sektöre neler vaat ediyor?
Şuan için zirai anlamda hububat ve bakliyatın yeterli miktarda üretilmesi en büyük risk durumunda. Zira,
gıda olarak tüketilmesinin dışında hububat ve bakliyat
enerji, hayvancılık ve diğer sanayi sektörleri için de kullanılıyor. Bir süredir, dünyada hububat ve bakliyat ürünlerindeki fiyat artışları ve miktarla ilgili sorunlar kaygı vericidir. Gelecek projeksiyonlarına göre, gelecekte hububat
ve bakliyat ürünleri hayvan ürünlerinde daha önemli bir
durum oluşturacak. Ancak, biz buna halen hazır değiliz.
Hem miktar bazında, hem teknolojik, hem de ekonomik
olarak sektörün yaşadığı problemler bulunuyor. Üretim
kayıpları halen çok fazla. Katma değerli ve yenilikçi ürün
DEĞİRMENCİ DERGİSİ

portföyü yeterli değil. İnsanların en temel ürünü olan
hububat-bakliyat ürünlerinin zenginleştirilmesi özel bir
önem taşıyor. Bu bağlamda TABADER misyonu önemli; özellikle teknoloji geliştirme, üretme ve katma değerli
ÜR-GE için derneğimiz bir adres durumundadır.
2016 yılında gerçekleştirdiğiniz çalıştayda gerek dernek üyelerine, gerekse üyelerin çalışanlarına periyodik
olarak eğitimler organize edeceğinizi duyurmuştunuz.
Bu konuda herhangi bir çalışmanız olacak mı yakın zamanda?
Ankara’da yapacağımız bir çalıştaya öncelik vermek
istiyoruz. Özellikle sektörü ilgilendiren konularda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve diğer bakanlık bürokratlarının seminer vermeleri konusunda çalışmalarımız
devam ediyor.
Hedef kitlenizin çok büyük bir bölümü 04-07 Mayıs
tarihleri arasında İDMA Fuarı’nda yer alacak. Sizin
de TABADER olarak fuarda standınız bulunacak. İDMA’nın size önemli bir kazanım getireceğini düşünüyor musunuz? Bu fuara katılım amacınızı ve beklentinizi bizimle paylaşır mısınız?
İDMA, Türkiye’de değirmencilik sektörünün en
önemli ve prestijli fuarı haline geldi. Dünyada da değirmencilik sektörünün ajandasında yer alıyor. Fuar, Türkiye fuarcılığı için özellikle sektörel fuarcılık için büyük
bir başarıdır. Her fuarda olduğu gibi İDMA, yurtiçi ve
yurtdışı paydaşları bu sayede bir araya getiriyor. Sektörel
ticarette yeni bağlantılar oluşturulması için önemli bir
argüman. TABADER olarak fuar süresince toplantılarda, ikili görüşmelerde ve eğitim kısmında aktif olarak
IDMA fuarında yer alacağız. Fuarda, TABADER’e katılmak isteyen yeni üyelerimiz için stant açacağız. TABADER Yönetim Kurulu üyeleri ile bu fuarda sahada
olacağız ve herkesi mutlaka bekliyoruz.
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Nişasta Hasarının Fırıncılık
Ürünleri Üzerindeki Etkisi
“Nişasta hasarı, hamur ve fırınlama prosesleri üzerinde güçlü
bir etkiye sahiptir. Bu nedenle çoğu zaman bitmiş ürün kalitesini
etkiler. Unun ve besleme hatlarının daha iyi takip edilmesi için
undaki hasarlı nişasta seviyesi hakkında daha fazla bilgi sahibi
olmak gereklidir.”
GİRİŞ
Buğdayın işlenmesi sırasında un bileşenlerinin geri kazanımı zararlı etkiler
yaratmaktadır. Yüksek hızlı vals topları
ve buğday çekirdeğinin mekanik olarak
bozulması, nişasta granüllerinde hasara
neden olur. Öğütme prosedürleri, nişastanın maksimum düzeyde geri kazanılması
ve minimum düzeyde kepek içermesi için
tasarlanmış olsa da, bunlar nişastada küçük fakat önemli miktarda hasara yol açar.
Kullanılan değirmen tipinden bağımsız
olarak nişasta granüllerinin yüzde 12’si
hasar görür (Viot 1992). Bu da, hamurun
karıştırılması ve ekmeğin pişirilmesi esnasında unun özelliklerini değiştirir. Bu olgu
aynı zamanda nişastanın kimyasındaki
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küçük değişikliklere duyarlı olan erişte ve
tortilla üretimi için de geçerlidir.
Nişasta, bitkilerdeki karbonhidratın başlıca depolama şeklidir ve insan beslenmesinde en önemli karbonhidrat kaynağıdır.
Nişasta molekülü, basit şeker glikozundan
oluşan bir polisakkarittir; kimyasal olarak
nişasta, iki farklı molekülden, amiloz ve
amilopektinden oluşur.
HASARLI NİŞASTA NEDİR?
Hasarlı nişasta, parçalara ayrılmış nişasta granülüdür. Bu, su emilimini arttırmakla ve hamur reolojisini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda mayalara yapılan gıda
tedarikini artırır ve mantar alfa amilazına

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Mayıs 2017

MAKALE

daha duyarlıdır. Nişasta, tam buğdayın yüzde 67-68’ini
ve öğütmeden elde edilen unun yüzde 78-82’sini temsil eder. Tahıl çekirdeğindeki nişasta granülünün yarı
kristal yapısı, mekanik işlemlerle, özellikle de öğütme
işlemiyle hasar görebilir. Hasarlı nişasta (HN) ekmek
yapımında önemlidir: doğal nişastada 0,4’e kıyasla ağırlığının 4 katı su emer.
Hasarlı nişasta granülleri ayrıca belirli enzimler (α- ve
β-amilazlar) tarafından öncelikli saldırılara maruz kalır.
Bu enzimlerin bazıları, granüllerin üzerindeki koruyucu kaplama nedeniyle bozulmamış bir granüle saldıramazlar. “Hasarlı nişasta” terimi yanlış bir adlandırmadır, zira “hasarlı” sözcüğü, kaçınılması gereken şeyleri
ima eden negatif bir çağrışıma sahiptir.
HASARLI NİŞASTANIN ÖNEMİ
Hasarlı nişasta, su emilimini artırır ve maya için ilave besin sağlar. Yüksek düzeyde hasarlı nişasta, zayıf
bir yan duvar ve yapışkan kırıntı üreten yapışkan bir
hamur elde edilmesiyle sonuçlanacaktır (yeterli amilolitik enzimler varsa). Nişasta hasarının seviyesi, unun su
emilimini ve hamur karıştırma özelliklerini doğrudan
etkiler ve teknolojik açıdan önemlidir. Hasarlı nişasta,
normal nişasta granüllerine kıyasla 2 ila 4 kat daha fazla
su emer. Yapışkan hamur, yüksek su emilimi, daha uzun
son fermantasyon süreleri ve ekmek kabuğunun kırmızı renkte olması, hasarlı nişastanın etkilerinden sadece
bir kısmıdır. Hasarlı nişasta granülleri, yerli nişastalara
göre enzimatik bozulmaya duyarlıdır.
Nişasta hasarı, hamur ve fırınlama prosesleri üzerinde
güçlü bir etkiye sahiptir. Bu nedenle çoğu zaman bitmiş
ürün kalitesini etkiler. Unun ve besleme hatlarının daha
iyi takip edilmesi için undaki hasarlı nişasta seviyesi
hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak gereklidir.
EKMEK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Aslında, hasarlı nişasta (HN) ekmek kalitesi üzerinde olumlu ve olumsuz etkilere sahiptir ve bu nedenle
optimize edilmelidir.
Hasarlı nişastanın arttırılması unun su tutma
kapasitesini arttırır; bununla birlikte, çok fazla
HN, hamurun yapışkan
olmasına, güçlü son fermantasyona ve kabuğun
istenmeyen şekilde kahverengileşmesine neden
olur. Optimum HN değeri, unun kullanımına
göre değişir ve büyük
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ölçüde unun protein içeriğine, alfa amilaz etkinliğine
ve undan yapılacak ekmeğin türüne bağlıdır. Dünyadaki çoğu fırıncılık ürünü için unun kalitesi ve işlevselliği
açısından spesifikasyonlar vardır ve HN bu spesifikasyonlardan biridir. Yüksek HN’ye sahip un, düşük HN
içeriğine sahip unla aynı amaç için kullanılamaz.
Un değirmeninde hasarlı nişasta miktarını etkileyen
faktörler:
1. Buğdayın türü
2. Tavlamada eklenen su miktarı
3. Silindirlerin yüzeyi ve hızı
4. Silindirlerin spirali ve diferansiyeli
5. Silindirlerde öğütme derecesi
6. Silindirlerin sıcaklığı
Değirmenciler, buğday seçimi, tahılın hazırlanması ve
değirmen kurulumu ve
ayarlamaları sayesinde
undaki hasarlı nişasta
(HN) içeriğini değiştirebilir. Buğdayın seçilmesi,
tahılın sertliğinin etkisine dayanmaktadır: buğday öğütmeye ne kadar
dirençliyse, HN o kadar
fazla olur. Bu “sertlik”
kısmen buğdayın öğütmeye hazırlanması sırasında değiştirilebilir.
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Öğütmede, öğütülecek tahılın nem koşullandırmasına ve
tavlama süresine özellikle dikkat edilmektedir. Buğdayın
doğru şekilde koşullandırılması veya seçilmesiyle, değirmende HN’yi artırmak veya azaltmak mümkündür. Üstelik, protein içeriği arttığında sertlik artar; dolayısıyla protein içeriğiyle HN arasında doğrudan korelasyon vardır. Yine
de, değirmenin kurulumu ve ayarlamaları, bitmiş undaki
HN’yi etkilemenin başlıca yollarıdır. Bu çalışmada, bu hususlara odaklanılmaktadır.
DEĞİRMEN AKIŞLARINDA ÜRETİLEN
HASARLI NİŞASTA MİKTARI
Değirmen diagramının ve kodlamanın ayrıntılarına giremiyoruz, ancak 4 kırma (BK), 1 boyutlandırma
(SIZ) ve 7 ortalama ve ikinci kalite (dönüştürme/inceltme) (MID) ile yardımcı ekipmanları olan 150 ton/gün
kapasitesine sahip çok amaçlı bir un (ABD Derecesi,
Fransız tipi 55) değirmenine bakalım. Bu öğütme diagramında üretilen hasarlı nişastanın yüzde 51’i, yani yaklaşık yarısı 1. ve 2. ortalamalarda (1M ve 2M), 1. boyutlandırma (1S) ve 3. ortalamada meydana gelir. Bunlar,
dikkatimizi odaklamamız gereken ana akışlardır.
Modern un değirmenlerinin tümü bilgisayarlardan,
öğütme boşluğu ayarı gibi özelliklerden yararlanmaktadır ve görüldüğü gibi, kafa düşürme akışlarına uygulandığında, hasar gören nişasta oluşumu açısından özellikle
verimli olabilir (1. ve 2. Ortalama (1M ve 2M) ), 1. Boyutlandırma (S1) ve 3. Ortalama (3M),
üretilen HN’nin yüzde 50’sini eder). Bu
akışlar, unun son kalitesi için merkezi
olarak kabul edilmelidir ve bunlardaki
değişiklikler, HN’nin öngörülme şeklini
daha fazla etkileyebilir.

şirme özelliklerini kritik bir seviyeye
kadar etkileyebilir ancak bu seviyenin
üzerinde unun özellikleri olumsuz
etkilenir. Hidrasyonda belirlenmiş
olan etkinin yanı sıra, nişasta hasarı hamurun plastik özelliklerini, son
fermantasyonunu ve Ekmek kabuğunun rengini etkiler. Son fermantasyon
özellikleri üzerindeki etkiler, amilazların doğal bir nişasta granülüne saldıramadığı düşünülürse, gösterilebilir. Daha fazla hasar olursa, daha fazla
saldırı olabilir. Granül molekülleri
kırıldığında su serbest kalır, basit şeker oluşur ve şunları oluşturur: Yoğun
maya aktivitesi (çok miktarda CO2) Renklenme muhtemelen daha yüksek.
Daha fazla su girişi, somunun daha uzun süre taze
kalmasını sağlar. Ancak basit şekerin serbest kalması,
kabuğun çok kırmızı olmasına neden olur. Yoğun olarak bulunduğunda hasarlı nişasta aşağıdakilere yol açabilir: Yapışkan kırıntılar, hacimsiz ekmek ve çok kırmızı ekmek.
Değirmende hasarlı nişasta miktarını kontrol etmek
için prosedürler: Yeterli nişasta hasarı olmazsa, değirmeni farklı şekilde ayarlayabilir, daha sert tipte buğday
seçebilir veya her ikisini birlikte yapabilirim. Nişasta hasarı çok fazlaysa, amilaz içeriğini değiştirebilir (düşen
sayı) ve reolojik özellikleri artırmak için glüten ekleyebilirim. Değirmeni farklı şekilde ayarlarken daha yumuşak bir buğday tipine de geçebiliriz.
Nişasta hasarının hamurdaki
reolojik davranış üzerindeki etkisi:
Hasarlı nişastanın, alveo grafiği eğrisi ve reolojik
özellikler üzerinde etkisi vardır. Un üzerinde yapılan Mixolab® analizleri, hasarlı nişasta içeriğindeki
artışın, su emme kapasitesinde artışa neden olduğunu (her ek UCD için yaklaşık % 0.5 hidrasyon); jelatinleştirme işlemi sırasında elde edilen nişasta patının viskozitesinde düşüşe ve ısı altında stabilitenin

HASARLI NİŞASTANIN BİTMİŞ
ÜRÜN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Hasar gören nişastanın su emilimi, pi-
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azalmasına (artmış sıvılaşma); neden
olduğunu göstermektedir ve bu daha
yüksek amilazik etkinliğin işaretidir.
Nişasta retrogradasyonunun azalması,
daha iyi raf ömrünün işaretidir.
Bunun net bir açıklaması vardır. Hasarlı nişastanın su emme kapasitesi,
doğal nişastadan 10 kat daha fazladır
ve enzimlere duyarlılığı (özelliklere
amilazlara) daha fazladır. Amilazların etkisi daha hızlı ve daha yoğun bir
şekilde gerçekleşir. Hasarlı nişastanın
etkisi, bütün ekmek yapım prosesini etkiler. Hasarlı nişasta içeriğini, istenen
son kullanıma göre ayarlamak ve kantifiye etmek gerekir. SDmatic / Mixolab® çifti, bu sorunu
çözmek için mükemmeldir.
Kaliteli ekmek elde etmek için, yoğurma sırasında
kullanılan su miktarları, unun protein içeriği, hasarlı
nişasta miktarı ve α-amilaz etkinliği arasında bir denge
olmalıdır. Bu değerler, farklı ekmek yapma yöntemlerinde de değişiklik gösterir. Hızlı ekmek proseslerinde,
dinlendirme süresi kısa olduğundan, hasarlı nişastanın
subtrat sağlama etkisi azdır, ancak uzun fermantasyon
prosesleri ile etki çok fazladır. Hasarlı nişasta seviyesinin tam buğday ekmeğinde, beyaz ekmeğe göre daha
az olduğu tespit edilmiştir. Bazı bisküvi ve kek türleri
dışında, düşük HN’li buğday, pasta yapımında tercih
edilir (POMERANZ 1988).
HN, protein içeriği ve bitmiş ürün için istenen tole-

ranslar arasındaki ilişki: Son sürünler, HN ve protein
içeriğine göre sınıflandırılır. Bu bilgiye sahip bir un değirmeni laboratuvarı, HN’yi unun amacına uygun olarak kullanabilir, örneğin: Pişirme hedefi:
• Fransız tipi (Baget): 16 – 20 UCD
• Tava ekmeği: 19 – 23 UCD
• Bisküvi/kurabiye hedefi: 14 – 16 UCD
SONUÇLAR:
• Hasarlı nişasta, öğütme prosesinde engellenemez.
• Değirmen seviyesinde kontrol edilebilir.
• Su emilimi üzerinde olumlu etkisi olabilir.
• Ekmek yapımı sırasında felaket sonuçlara yol açabilir.
• Enzimatik yöntemler basit değildir.
• Ancak optimum düzeyin bulunması gereklidir.
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Mühlenchemie –
90. yıldönümümüzde
de sizlerleyiz

Dünya Değirmenleri için Una İnce Ayar.
Mühlenchemie, un mamüllerinin verimli üretimi için yenilikçi un geliştiricileri ve ön karışımları
geliştirmekte ve pazara sunmaktadır. Merkezi Almanya olan Mühlenchemie, Meksika, Brezilya,
Rusya, Hindistan, Çin, Singapur ve Türkiye’deki iştirakleri ile, 90 yıldır dünya çapında un
endüstrisinin temel taşlarındandır.
Un Geliştiricileri, Un Zenginleştiricileri • enzim sistemleri • vitamin ve mineral ön karışımları •
c vitamini • bromat yerine geçen sistemler • oksidanlar • hamur yumuşatıcıları • asitlik
düzenleyiciler • lesitin tozları • gerekli buğday gluteni • gluten güçlendirici / ikamesi • malt unu
Hamur Geliştiricileri ve Unlu Mamül Katkıları • bisküvi, kraker, gofret, makarna ve buharda
pişirilmiş ekmek enzimleri • emülgatörler • koruyucular • kurutulmuş hamur • kalsiyum
propiyonat • unlu mamüller için ön karışımlar
Teknik Hizmetler • özel hazırlanan geliştiriciler • hazır karışım unları • uygulamalar üzerinde
öneriler • ürün geliştirme • fason imalat • un analizi • özel eğitimler • dozaj ekipmanları •
laboratuar ekipmanları
German Quality made by Mühlenchemie.

Bir Stern-Wywiol Gruppe kuruluşudur

www.muehlenchemie.de

info@sterningredients.com.tr

www.sterningredients.com.tr

Vasilis SOTIROUDAS
Gıda Bilimi Uzmanı
Control Union Greece

Un fabrikası denetimi
“Unun kalitesi, unu belirli ürünlerde kullanılabilme yeteneği
veren özelliklerin birleşimidir. Bu yeteneğin arkasındaki sanat
ve bilim, her değirmencinin gücüdür. Güçlü bir kalite yönetimi
sistemi, hataları en aza indirgemek ve izlenebilirliği sağlamak
için yardımcı olacaktır.”
Denetime gitmek, savaşmaya gitmek gibidir. Ancak birçok insanın düşündüğünün
aksine bu savaş, değirmen kalite ekibine karşı değildir! Denetim, binanın zayıf yönlerine,
makinedeki hatalara, potansiyel olarak zayıf
tasarlanmış prosedürlere karşı ve bazen de
işçilerin yanlış düşüncelerine karşı bir mücadeledir. Denetim bir mücadele olmasına
rağmen, ortada herhangi bir düşman yoktur!
Kalite güvencesi ekibi, çalışanlar, yöneticiler ve denetçiler aynı taraftadır. Durum
bu şekilde kabul edildiğinde, zafer için
daha fazla şans var demektir.
NEYİ ARAMALIYIZ?
Un ile ilgili olan sorunlar çok spesifiktir:
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• Unun kalitesi, gereksinimleri karşılamamaktadır,
• Unda haşereler bulunmaktadır,
• Unda yabancı maddeler bulunmaktadır,
• Unda patojenler bulunmaktadır.
Her bir sorunun potansiyel kaynağına
daha derinlemesine bakalım:
Unun kalitesi, unu belirli ürünlerde
kullanılabilme yeteneği veren özelliklerin
birleşimidir. Bu yeteneğin arkasındaki sanat ve bilim, her değirmencinin gücüdür.
Güçlü bir kalite yönetimi sistemi, hataları
en aza indirgemek ve izlenebilirliği sağlamak için yardımcı olacaktır. Bir denetçinin
görevi bu sanatı ve bilimi değerlendirmek
değildir. Denetçinin görevi, sorunların sis-
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tem tarafından iyi takip edip edilip edilmediğini ve buna
bağlı olarak müşterilerin memnun olup olmadıklarını
test etmektir.
Un ile ilgili en yaygın sorun haşerelerdir. Genellikle
paketlenmiş ya da dökme unlarda bulunanlar depolanmış ürün zararlılarıdır. Depolanmış ürün zararlıları
tahıl elevatörleri, silolar, tahıl ambarları ve un değirmenlerinde yaşamaktadırlar. Haşerelerin nihai ürünü
istila etmesi çok kolaydır; ürünlerin ve üretim hatlarının istila edilmemesi için iyi tasarlanmış ve etkin prosedürler gereklidir.
Denetmenlerin şu konulara bakması gerekmektedir:
• haşere geçirmeyen binalar
• gelen ürünün denetimi
• iyi personel uygulamaları
• haşerelerden etkilenen ürünlerin uygun yöntemlerle
imhası
• yeterli izleme planları
HAŞERE GEÇİRMEYEN BİNALAR
Depolanmış ürün zararlıları arasında uçan haşerelere
rastlanmaktadır. Bunlar genelde güvelerdir (Lepidoptera), ancak bazı sürünen haşereler (Coleoptera) bile sıcak mevsimlerde uçabilmektedirler. Uçan haşereler, açık
kapı ve pencereler vasıtasıyla kolayca gıda endüstrisine
girebilmektedir. Bunlardan bazıları hayatta kalabilir ve
hatta dışarıda gelişip olgunlaşabilirler.
GELEN ÜRÜN DENETİMİ
Haşere olup olmadığını anlamak üzere gelen her tahıl ya da diğer ürünler denetlenmektedir. Örnekleme,
verilen protokollere göre yapılmalı ve iyi eğitilmiş bir
çalışan görsel denetimi yapmalıdır. Tüm istila edilen
ürünler, prosedürlere göre işlemden geçirilmelidir.
Tüm prosedürlere yüzde 100 oranında uyulduğu takdirde bile, sadece üründe haşere yumurtalarının mevcut olması durumunda, haşerelerden etkilenmiş olan
ürünün tesise girmesi mümkündür. Kötü fümigasyon
genellikle yetişkin haşereleri ve bazı larva-pupaları öldürür, ancak yumurtalar hayatta kalabilir. Yumurtalar
kolayca tespit edilemez ve bazen larvalar ve pupalar
çekirdeklerin içinde gelişebilir. Bazı vakalarda, istila
durumunun tespit edilmesi neredeyse imkânsız hale
gelir. Dolayısıyla, gelen ürünlerin denetimi, doğru tedarikçilerin seçimi ve kalite yönetiminin doğru şekilde
uygulanmasıyla başlar.
İYİ PERSONEL UYGULAMALARI
Bir pencereyi açık unutmak, bir alanı yeterince temizlemeden bırakmak ve bir hattın yeterince denetlenmemesi ciddi haşere istilalarına yol açabilir. Bir un fabri-
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“Un ile ilgili en yaygın sorun haşerelerdir.
Genellikle paketlenmiş ya da dökme unlarda bulunan depolanmış ürün zararlılarıdır. Depolanmış ürün zararlıları tahıl
elavatörleri, silolar, tahıl ambarları ve un
değirmenlerinde yaşamaktadırlar.”
kasının personeli, çalışanların yetersiz performansının
tehlikelerinden ve etkilerinden haberdar olmak zorundadır. İşbaşı eğitimi rutin olarak planlanmalı ve haşerelerin fotoğrafları tüm çalışanlara gösterilmelidir.
HAŞERELERİN İSTİLASINA UĞRAMIŞ
ÜRÜNLERİN DURUMU
Haşerelerin istilasına uğramış ürünler olabilir ve
bunlar sıkı bir prosedüre uygun olarak ele alınmalıdır.
Haşerelerin istilasına uğramış bir ürün piyasadan geri
çağrılabilir. Haşerelerden etkilenen hammadde ya da
paketlenmiş ürünle karşılaşabilir ya da fabrika içerisinde
gelişen bir haşere istilasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Her
türlü durumda, olay kayıt altına alınacak, olaya çözüm
bulunacak, olayın nedeni tespit edilecek ve bu çözümün
etkinliği değerlendirilecektir.
İZLEME PLANI
Her bir un fabrikası, haşere istilasını erken tespit et-
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“Unun içerisinde yer alan patojenler
arasında Escherichia coli (E.Coli) ve
Salmonella bulunmaktadır. 2016’da
ABD’nin ünlü bir un markası kontaminasyon nedeniyle milyonlarca kilo unu
geri çağırmak zorunda kaldı.”
mek için bir izleme planına sahip olacak. Plan, her bölgeye yerleştirilen feromon ve UV tuzakları içerecektir
ve haşereleri tanıyan bir bilim adamı tarafından periyodik olarak (ideal olarak her 2 haftada bir ya da en geç
her 4 haftada bir) denetlenecek ve konuma göre sayıları
kaydedilecektir.
Undaki yabancı maddeler bir sorun olabilir, ancak
teknoloji bu soruna çözümler sunmaktadır. Savunma hattı olarak elekler, metal dedektörleri ve röntgen
(X-ray) makineleri kullanılmalıdır. Bu noktalar HACCP sisteminin Kritik Kontrol Noktaları olarak değerlendirilirken, savunma hattının performansı, iç denetçilerin
denetlenmesine tabi olmalıdır.
Unda bulunan patojenler arasında Escherichia coli
(E.Coli) ve Salmonella bulunur. 2016’da ABD’nin ünlü
bir un markası kontaminasyon nedeniyle milyonlarca
kilo unu geri çağırmak zorunda kaldı. Unun su aktivi-
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tesi düşük olmasına ve mikrobiyolojik açıdan riskli bir
gıda olarak görülmemesine rağmen, dikkate alınması
gereken bazı hususlar vardır:
• Tahıllar, bu patojen bakterilerin bulunduğu yere silolar ve elevatörle taşınır.
• Az pişmiş hamur yemeyi seven tüketiciler bulunur.
Bu geri çağırmadan önce, 21 eyalette 42 kişi hastalanmış ve 11 hasta hastaneye kaldırılmıştır. Bu ciddi olay,
tüm hatlardaki ve silolardaki hijyen koşullarının izlenmesinin ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
Yukarıda bahsedilen hususlar, bir un fabrikasında
kapsamlı bir denetimin hedeflerini belirlemektedir.
Denetim çoğunlukla üretim ve depolama alanlarının
denetimini kapsayacak ve denetim ofiste kısa sürede bitecektir. Kayıtlar da bir saatten fazla sürmeyecek rasgele
örnekleme ile incelenmelidir. Denetim gününün geri
kalan kısmı, tüm alanları ziyaret etmek, hatları açmak,
çıkmaz noktaları kontrol etmek, haşere istilasını kontrol
etmek, önleyici tedbirleri değerlendirmek ve çalışanların
verimliliğini değerlendirmek için ayrılacaktır.
Başarılı bir denetim, kalite kontrol ekibinin zayıf yönleri denetçiye bildirmesi ve tavsiye istemesiyle başlar ve
iyileştirilecek noktaların bir listesiyle son bulur. İyi bir
denetim asla sıfır bulguya sahip olmayacaktır. İyi bir
denetimde kaybedenler olmayacak. Sadece kazananlar
olacaktır!
DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Dr. Halil SÜREK
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Çeltik Bölüm Başkanı

2016’da Dünyada ve
Türkiye’de Çeltik Sektörü
“Dünya çeltik ekim alanı son yıllarda 160 milyon hektarın
üzerine çıkmıştır. Çeltik üretimi ise 740 milyon ton civarındadır.
Çeltik verimi dekara 450 kg civarındadır. Çeltik üretiminin
artmasında, hem ekim alanında hem de verimdeki artışlar
etkili olmuştur.”
2016 YILINDA DÜNYADA
ÇELTİK ÜRETİMİ
Asya Kıtasında
Fazla yağıştan dolayı, Çin’in çeltik üretiminde 2015 yılına kıyasla, 2016 yılında
bir azalma söz konusu olmuştur. Aynı zamanda, Güney Kore, Malezya, Endonezya, Sri Lanka ve Vietnam’da da ürün kaybı
söz konusu olmuştur.
Ancak, söz konusu bu ülkelerdeki ürün
kaybını, Filipinler, Tayland, Hindistan,
Kamboçya, Tayvan, İran, Irak, Japonya, Ku-
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zey Kore, Laos, Myanmar, Nepal ve Pakistan’da elde edilen ürün artışları telafi etmiştir.
Afrika Kıtasında
Uzun zaman sonra, Afrika kıtasında,
2016 yılında en yüksek ürün miktarı elde
edilmiştir. Bu değer 30,2 milyon tondur.
Bölgede, Gine, Mali, Nijerya, Tanzanya
ve Mısır’da elde edilen ürün artışları, Fildişi Sahili, Malavi, Moritanya ve Zambiya’da yağışların geç gelmesi ve zayıf düşmesi sonucu meydana gelen ürün azalışını
telafi etmiştir.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Mayıs
Nisan 2017

MAKALE

Amerika’da
Güney Amerika’da uygun olmayan hava koşulları ve
fiyatların düşük olması nedeniyle, Arjantin, Bolivya,
Brezilya, Ekvator, Guyana, Paraguay, Uruguay ve Venezüella’da çeltik üretiminde azalma meydana gelmiştir.
Bunun sonucu olarak, bu kıtada son altı yılın en düşük
rekoltesi 26,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.
Kuzey Amerika’da Ağustos ayında meydana gelen

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

su baskınlarına rağmen, üründe azalma meydana gelmemiş ve 10,6 milyon ton gibi rekor seviyede ürün elde
edilmiştir.
Avrupa Kıtasında
Avrupa’da 2016 yılında elde edilen ürün miktarında
2015 yılına göre bir değişme gözlenmemiştir. Ancak,
Rusya’da bir miktar artış olmuştur. İtalya’da yüksek verim elde edilmiştir. Ancak, İspanya ve Portekiz’de uy-
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Grafik 1. Önemli beş pirinç ihracatçısı ülkenin, ihracat miktarları

“Dünyada üretilen pirincin 390 milyon
tonluk kısmı insan beslenmesinde kullanılmaktadır. 18 milyon tonu hayvan
beslenmesinde, 79 milyon tonu ise diğer
amaçlar için kullanılmaktadır. 40 milyon
tonluk kısmı ise ticarete konu olmaktadır.
170 milyon tonluk kısmı ise stok olarak
tutulmaktadır.”
gun olmayan hava koşulları nedeniyle üründe azalmalar
meydana gelmiştir. Aynı zamanda, Bulgaristan, Romanya, Fransa ve Yunanistan gibi diğer Avrupa Birliği ülkelerinde de üründe azalışlar gözlenmiştir.
DÜNYA ÇELTİK EKİM ALANI,
ÜRETİMİ VE VERİMİ
Dünya çeltik ekim alanı son yıllarda 160 milyon hektarın üzerine çıkmıştır. Çeltik üretimi ise 740 milyon ton
civarındadır. Çeltik verimi dekar başına 450 kg civarındadır. Çeltik üretiminin artmasında, hem ekim alanında
hem de verimdeki artışlar etkili olmuştur. Tablo-1’de
son yıllardaki dünya çeltik ekim alanı, üretimi ve verimleri görülmektedir.
DÜNYA PİRİNÇ TÜKETİM PARAMETRELERİ
Dünya genelinde üretilen pirinç miktarının kullanım
parametreleri Tablo-2’de görülmektedir. Dünya çapında
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üretilen çeltiğin 390 milyon tonluk kısmı insan beslenmesinde kullanılmaktadır. 18 milyon tonu hayvan beslenmesinde, 79 milyon tonu ise diğer amaçlar için kullanılmaktadır. 40 milyon tonluk kısmı ise ticarete konu olmaktadır.
170 milyon tonluk kısmı ise stok olarak tutulmaktadır.
ÖNEMLİ PİRİNÇ İHRACATÇISI ÜLKELER
Dünyada en fazla ihracat gerçekleştiren beş ülkenin
ihracat miktarları Grafik-1’de verilmiştir. 2011 yılına
kadar dünyanın en çok pirinç ihracat eden ülkesi Tayland’dı; dünyada ticarete konu olan pirincin üçte biri
Tayland tarafından sağlanıyordu. Ancak son yıllarda
Hindistan onu geçerek birinci sıraya yerleşmiştir. Bu
durum grafikte daha iyi görülmektedir.
BAZI ÖNEMLİ PİRİNÇ İHRACATÇISI
ÜLKELERİN İHRACAT FİYATLARI
Tablo-3’de önemli pirinç ihracatçısı ülkelerin son yıllardaki pirinç ihracat fiyatları verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi, 2008 yılından bu yana dünya pirinç fiyatlarında devamlı bir düşüş görülmektedir. Türkiye’de en fazla
ekim alanına sahip Osmancık pirincinin fiyatını, onun
piyasada en önemli rakibi olan, orta taneli Kaliforniya
pirinci ile karşılaştırdığımızda, her ikisinin fiyatında
düşme söz konusu olmuştur. 2016 yılında Kaliforniya
pirincinin fiyatı 650 Amerikan doları civarındayken, Osmancık pirincin fiyatı ise 930 dolar civarındadır. Amerikan Kaliforniya pirincinin fiyatına yüzde 45 gümrük
vergisini ilave ettiğimizde, o da 940 dolar civarına gelmektedir, ancak buna nakliye ve diğer masraflar ilave
edilmemiştir. Bu şekilde, uygulanan gümrük vergisi ile
yerli üretim Osmancık pirinci korunmuş olmaktadır.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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“Son yıllarda Türkiye’de çeltik ekim alanı 100 milyon hektarın üzerine çıkmıştır. Çeltik üretimi ise 800 - 900 bin ton
arasında gerçekleşmiştir. Dekar başına
çeltik verimi ise 800 kg civarındadır.”
Önemli Pirinç İthalatçısı Ülkelerin İthalat Miktarları
Dünyada son yıllarda, önemli pirinç ithalatçısı ülke-

ler olarak, Çin, Filipinler, Suudi Arabistan, Endonezya,
Malezya, İran, Irak ve Bangladeş ilk sıraları almışlardır.
Bu durum Grafik-2’de görülmektedir.
TÜRKİYE’DE 2016 YILI ÇELTİK ÜRETİMİ,
İTHALATI VE İHRACATI
Çeltik Üretimi
Türkiye’de son yıllarda kayıt edilen çeltik ekim alanı,
üretimi ve verim değerleri Tablo-4’de verilmiştir. Son
yıllarda Türkiye’nin çeltik ekim alanı 100 milyon hektarın üzerine çıkmıştır. Çeltik üretimi ise 800-900 bin ton
arasında gerçekleşmiştir. Dekar başına çeltik verimi ise

Grafik 2. Önemli pirinç ithalatçısı ülkeler
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800 kg civarındadır.
Türkiye Pirinç İthalat ve İhracat Miktarları
Türkiye’nin son yıllarda ithal ettiği pirinç
miktarı ile ithalata ödenen döviz miktarları Tablo-5’de görülmektedir. Tabloda de görüldüğü gibi
Türkiye halen pirinç ithalatına önemli miktarda
para ödemektedir. Tablo-6’da verilen Türkiye
pirinç tüketim değerleri incelendiğinde, Türkiye’de üretilen pirinç miktarının, iç tüketimimizi
karşılama oranı, son yıllarda ortalama yüzde 80
civarında gerçekleşmiştir. Bu nedenle, Türkiye
yıllık 100-150 bin ton civarında pirinç ithal etmek
zorundadır.
Türkiye’de 2016 Yılı Çeltik
Sezonunun Değerlendirilmesi
2016 yılında, Türkiye çeltik ekim sezonunda,
yağışsız, kurak ve güneşli geçen hava koşulları
yaşanmıştır. Uzun boylu ve yapraklı çeşitler, yağışsız hava koşullarında, daha fazla kuru madde
üretimi yaparak, önceki yıllara nazaran daha yüksek verim vermişlerdir
Havaların sıcak gitmesine rağmen, yağış olmaması nedeniyle, nispi rutubet değerleri düşük
olmuştur. Bu durum, yanıklık hastalığı riskini
azaltmıştır. Dane dolum dönemi, önceki yılla-
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ra göre havaların daha sıcak ve güneşli gitmesi
nedeniyle, daha kısa olmuştur. Bu da 1000 tane
ağırlığı değerini düşürmüştür.
2016 yılı çeltik yetişme sezonunda, ürününe
normal yetiştirme tekniği yöntemlerini uygulayan çiftçiler, Türkiye ortalama veriminin üstünde verim değerlerine ulaşmışlardır. Ancak, bazı
kırmızı çeltik ve ot yoğunluğunun fazla olduğu
sahalarda, kısa boylu çeşitler, kırmızı çeltik ve yabancı otlar ile iyi rekabet edememelerinden dolayı, düşük verim vermişlerdir.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Mine ATAMAN
Unlu Mamuller Danışmanı ve Ekmek Uzmanı

Gelenekten geleceğe
coğrafi işaretli buğday
“Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin
bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş
bir ürünü gösteren ad veya işaretlere “coğrafi işaret” denir.
Ayırt edici özelliği ile ön plana çıkan ve bulunduğu bölge ile
özdeşleşen doğal ürünler, tarım maden ve el sanatları ile
sanayi ürünlerine verilen işaretlerdir.”
Geleneğin izdüşümüdür ekmek tarihe.
Her bir sofra on binlerce yılın emeğini ve
hevesini barındırır. Eşsiz örtüleriyle hazırlanmış, çeyiz sandığından çıkan tabaklarla
renklendirilmiş bir mirastır ülkeler için.
Yeniçağın mirası ve zenginliği tarihtir,
hikâyedir, zamana dokunan kültürel yaratımlardır. İnsan zamanın ruhudur. Geleceğe uzanan coşkulu bir hikâyedir insanın
varlığı, kazanımları. İnsan kazanımlarını,
yarattıklarını, bazen bir büyük tencerede
kaynattıklarıyla bazen de küçücük bir ekmek dilimiyle aktarır geleceğe. İnsan baş-
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yapıttır doğada. Tüm renkler insana çıkar.
İnsan buğdaya dokundu ve bir kadının
elinden geleceğe kök saldı.
Urfa Göbeklitepe, bir kadının elinden
toprakla buluşma anıdır buğday için. On
binlerce yıllık hikâyenin kahramanıdır
artık Göbeklitepe. O insanoğlunun geleceğini değiştirmemiştir aslında, geleceğini
ona hediye emiştir. Cennetteki Aden Bahçesi’nin burada olduğu rivayet edilir. Yasak elma ile cennetten ayrılmak zorunda
kalan Âdem ile Havva’nın yeniden yaşama
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tutunduğu yerdir. Bilge kadın Havva ilk buğdayı toprakla buluşturmuştur. O gün Anadolu’da toprağa sunulan
en büyük hediye olan buğday ile toprak artık ana olarak
tarihe not düşülürken, toprak da kadın da o günden sonra bereketin, bolluğun ve zenginliğin simgesi olmuştur.
Bilge kadının kulağına buğdayın sırrını Herut ve Merut
melekleri fısıldamıştır. Onlar yeryüzünde mucizenin
imgesidir mitolojide.
Anadolu eşsiz bir coğrafyadır, burada öyküler ırmakların sularıyla tarihe karışır, yol bulur ve on binlerce yıl
uzağa akar. Anadolu’da kurulan sofralarda lokmalar
hikâyeleriyle can bulur. Anadolu’da tohum kök salar,
insan kök salar ve tarihe ilmek ilmek not düşer büyük
hikâyelerle günü geldiğinde anlatılmak üzere. Bir parça
ekmek, doğanın hikâye anlatıcısıdır. Yaşama, insanlığa
Anadolu’nun hikâyesini aktarır, yüzlerce zanaatkârın
ustalığını paylaşır dünya sofralarında.
Neden bu hikâyeleri bizimle paylaşıyorsunuz dediğinizi duyar gibiyim. Coğrafi işaretler terimini pek çoğunuzun duyduğunu tahmin ediyorum. Uzun yıllardır
Hindistan, Hollanda gibi ülkeler, yaşadıkları coğrafyaya
ait coğrafi işaretler kapsamındaki tüm değerlerini tescil altına alıp sınırları ortadan kalkmış dünya köyünde
gerçek bir farklılık, anlamlı bir ayrıştırmaya gidiyorlar.
Bu konuda da çok başarılılar. Bahsettiğim ülkelerde
binlerce coğrafi işaretli ürün hem o bölgede yaşayan
halka hem de söz konusu ürünleri üreten üreticiye ticari bir kazanç sağlamakta olup en önemlisi de ülkeler
tanıtımlarını şimdi güçlü, tarihten beslenen hikâyelerle
yapıyorlar. Bir dilim ekmek unutulur ama bir tutam aşk
hikâyesi asla unutulmaz. Aşkın hikâyesinin anlatıldığı Panettone senede bir ay hikâyesiyle sofralara konuk
olur. İtalyan Toni’nin başrolde olduğu aşk ve sadakatin
öyküsü uğradığı tüm sofralarda ve damaklarda umut ve
heves yaratır. İtalya’nın gastronomi turizmindeki yeri bu
ve benzeri hikâyelerle daha da sağlamlaşır. Sadece İtalya
mı? Fransız peynirleri, İsviçre çikolataları coğrafi işaretler kapsamına alındığından hem kalitesiyle koruma altına alınmış olur hem de dilden dile destan olur ülkeyi de,
kültürü de geleceğe taşır.
COĞRAFİ İŞARETLER NEDİR?
Bu kadar bahsetmişken dilerseniz coğrafi işaretlerin
ne olduğuna bakalım kısaca. Belirgin bir niteliği, ünü
veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir
yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretlere “coğrafi işaret” denir. Ayırt edici
özelliği ile ön plana çıkan ve bulunduğu bölge ile özdeşleşen doğal ürünler, tarım maden ve el sanatları ile sanayi ürünlerine verilen işaretlerdir. Kısaca tanımladığımız
coğrafi işaretlerin birçok yönü bulunmaktadır.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ

“İnsan kazanımlarını, yarattıklarını bazen bir büyük tencerede kaynattıklarıyla bazen de küçücük bir ekmek dilimiyle aktarır geleceğe. İnsan buğdaya
dokundu ve bir kadının elinden geleceğe kök saldı.”
Coğrafi işaretler, Türkiye için de büyük büyük bir
şanstır. Buğday ihracatçılarının 2023 hedefi olan 2,5
milyar dolar için katma değerli ürünler piyasaya sürülmeli, ihracata konu olmalı. Artık sadece un değil hikâyesi olan ürünler dünya pazarında anlam kazanmakta.
Almanya’nın Pumpernickel ekmeği dünyanın dört bir
tarafına ihraç edilmekte olup hem buğday tüccarlarına
hem de sözkonusu ekmek üreticilerine gelir sağlamaktadır. Almanya’da Soest kilisesindeki İsa ve Havarileri’nin son yemeği çalışması kilisenin camını süslerken,
tüm dünyadan gezginler bu çalışmayı görmek ve ekmeğin hikâyesini dinlemek için binlerce dolar harcamaya
razılar. Ekmeğin hikâyesi sosyal medyada milyonlarca
beğeni alırken, her yıl onlarca yazıya konuk olarak dünyanın bambaşka köşelerinde birçok insanın yeni turizm
destinasyonu olmaya devam etmektedir.
Toprak, tohum, insan, yağmur, doğa değişir, yaşam
değişir. Rüzgâr değişir, toprak da tohum da canlıdır her
gün değişir. Bu nedenledir ki yarına ulaşan bugünün
tohumu değil, bugünün el izidir. Yarına öyküler kalır.
Ekmeğin bir dilimi tarihtir, coğrafyadır, edebiyattır, sosyal hayattır geçmişin izi, mirasıdır, öğütüdür geleceğe
toprağın.
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MİTOLOJİDE BİR DİLİM EKMEK
Anadolu’nun on binlerce yıllık öyküsü mitolojiye
konu olur bir dilim ekmek ile. Güzeller güzeli Persephone’nin hazin kaçırılış öyküsünde Anadolu’nun yokluğu, kuraklığıdır. Ekinler başak vermez Hades’in Persephone’yi kaçırmasıyla. Onun gidişiyle yeryüzünde kıtlık
baş gösterir, ekinler küser, buğdaylar başak vermez.
Hades yeryüzünün en güzel kızı bereket tanrısı Persephone’ye nar yedirmiştir. Aşkın sembolü olan narı yiyen
Persephone Hades’e âşık olmuş ve yeryüzüne gelmek
istememiştir. Olimpos’tan ayrılan annesi Demeter tüm
dünyayı dolaşmış adaklar adamıştır. En sonunda Hades
ile anlaşan Zeus onun ekin ve hasat zamanı yeryüzünde
kalan zamanlarda da yeraltında kalmasını sağlamışlardır. O günden sonra Anadolu’ya bereket ve bolluk gelmiştir yeniden.
Coğrafi işaretlerin birçok faydası vardır. Bunlardan en
önemlilerinden biri insana çocukluğunu sunmasıdır. Bir
dilim ekmek parçası insanın çocukluğu, hayali, umudu

“Coğrafi işaretler, Türkiye için de büyük
büyük bir şanstır. Buğday ihracatçılarının 2023 hedefi olan 2,5 milyar dolar
için katma değerli ürünler piyasaya sürülmeli, ihracata konu olmalı. Artık sadece un değil hikâyesi olan ürünler dünya pazarında anlam kazanmakta.”

ve mahallesidir. Bir dilim yöredir, gelenektir. O dilimi
nerede görseniz ayırt eder, görür görmez tanırsınız. O
koku uzaktan bile hissedilir, farklıdır, çok uzaklardan
gelen akrabalar gibidir. Dünyanın neresine giderseniz
gidin bir tanıdıkla karşılaşmaktır. Geleneğin geleceğe
taşınması, yerelin dünyaya hediyesidir.
Tarımsal üretim sadece ekonomik bir faaliyet değildir.
Toplumların sürdürülebilir gelişiminin sağlanması, doğal kaynakların korunması ve geleceğe taşınması konunun temel 2 çerçevesidir. Ve toplumlar varlıklarını, gelecek umutlarıyla beslerler. Gelecek geçmişten beslenen,
geçmişle güçlenen büyük bir heves ve ideal ister. Ortak
hedef için ortak geçmişte, kültür tetikleyici ve motive
edici en önemli güçtür. Bir olmak, birlik olmak bugün
ve gelecek için olmazsa olmazıdır toplumların.
Bu sebepledir ki yöresel ürünler, lezzetler, yöresel üretim koşulları, yerel üretim yöntemleri, yöresel kaynaklar, yöresel geleneklere sahip çıkmak onları korumak çok
önemlidir. Tüm bu değer ve kültür unsurları toplumu
bir arada tutan temel yapı taşları ve motivasyon araçlarıdır. Bu anlamda yerelin korunması, desteklenmesi, geleceğe taşınması, yerelden ticari kazanım elde edilmesi,
yerelde yaşayanın geleceğe taşınması tüm bu değerlerin
korunması ve tescillenmesiyle mümkündür.
COĞRAFİ KEŞİFLERİN ÇALIŞMA ALANLARI
Global dünyanın, yeryüzü köyünde kültürlerin bir
damla da olsa kendini iyi hissedeceği alan coğrafi işaretlerdir. Artık savaşlar top ve tüfekle değil kültür ile yapılmaktadır. Kültürlerin korunması, aynı zamanda yerel
halkın da sürdürülebilir bir yaşam ile desteklenmesi anlamına gelir. Coğrafi işaretlerin en önemli çalışma alanı
turizmdir.
Coğrafi işaretler tohumu, insanı, kültürü, geleneği koruyan, geleceğe taşıyan bir yapılanmadır. Geleneksel bilginin, yöntemin sınırlı üretimden çıkarılıp geleceğe taşınabilmesidir. Bu anlamda coğrafi işaretler Türk tarımı,
Türk çiftçisi ve yerel kalkınma için önemli bir fırsattır.
Coğrafi işaretler hem kırsal kalkınma için, hem de
geleneksel buğday türlerinin ekonomiye kazandırılması
için bir fırsattır. Aynı zamanda bu türlerden yapılacak
ürünlerle de geleneksel fırıncılığa yeni bir nefes getirilebilir. Anadolu yüzlerce buğday türünün gen merkezidir. Harvard Üniversitesi, bu anlamda Diyarbakır’da
araştırmalar yapmaktadır. Gacer buğdayı, kavlıca, siyes
buğdayı ve köylerde üretimi çok az olan birçok buğday
türü ekonomiye kazandırılabilir ve kültür geleceğe taşınabilir. Buğday türleri menşe olarak coğrafi işaret kapsamına dâhildir.
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COĞRAFİ İŞARETLERİN FAYDALARI
Sadece buğday türleri değil, birçok ilimize özgü geleneksel ekmek türleri de mahreç olarak coğrafi işaret
kapsamına dâhil olabilir. Coğrafi işaret çalışmalarının
en yoğun yapıldığı ülkeler Hindistan, Hollanda bu konuda çok önemli aşamalar kazanmıştır. Anadolu’nun
buğday ve ekmek zenginliği coğrafi işaretler kapsamında ülkemize birçok fayda sağlayacaktır. Buğday ekimi
ile çiftçiler desteklenerek yerel kalkınmaya destek sağlanmış olurken, ekmek üretimi ile de fırıncı desteklenmiş olacaktır. Bunlar coğrafi işaretlerin faydalarının
sadece bir kısmını oluşturmaktadır. Geleneğin geleceğe taşınması, kültürümüzün tüm dünya ile paylaşılması da diğer önemli faydalardandır. Turizm açısından da
çok önemli bir çalışma olan coğrafi işaretler, geleneksel
Türk kültürünün dünya turizmine açılmasıyla yerel
kalkınmaya bu anlamda da destek sağlanmış olacaktır.
Siyez buğdayını ya da Trabzon ekmeğini sadece buğday ya da ekmek olarak düşünmemek lazım, bunlar aynı
zamanda bir kültürün parçası olarak kurgulanmalı ve
bölgelerle ilgili yeni turizm destinasyonları yaratılmalıdır. Daha sonra bu konuyla ilgili başka bir yazı yazacağım. Şimdilik sadece coğrafi işaretlerin turizmle çok
bağlantılı olduğunu bilmelisiniz.
Coğrafi işaretlerin tüketici açısından da önemi büyüktür. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki tüketiciler coğrafi
işaretli ürünleri almayı tercih ederken, coğrafi işaretli
ürünlere ikame ürünlerin yüzde 25’i ölçüsünde daha
fazla para vermeye de razıdır.
Coğrafi işaretin diğer bir faydası söz konusu ürünün
kalite standardının korunmasıdır. Diğer faydaları arasında ise ekolojik dengenin korunması ile tüketicinin
sağlıklı beslenme tercihini destekleyen ürünlerin çoğalmasının teşvik edilmesi yer alıyor. Bu anlamda organik
ürün konusu ülkemizde maalesef suistimale açık bir
alan olup coğrafi işaretli ürünlerin de aynı talihsizliği
yaşamaması için doğru tanıtım stratejisi çok önemlidir.
Özellikle de sağlıklı ve yerel, mevsiminde hammadde ile
beslenmek isteyen tüketicilerin desteklenmesi önemli
bir sosyal devlet anlayışını oluşturmaktadır. Bu günümüzde modern devletlerin halkına sunduğu önemli
avantajlardan biridir. Coğrafi işaretli ürünler “Doğru
gıda” kapsamında değerlendirilip tüm çalışmalarda bu
kriter unutulmamalıdır.
Bana göre, coğrafi işaretli ürünler konusundaki en
önemli çalışmalardan biri, söz konusu ürün hakkında
inovatif çalışmalar yürütülmesidir ve ürünün öncelikle
ülke pazarı sonra da dünya pazarı için sağlam bir ticari
ürüne dönüştürülerek pazarlanması çok önemlidir. Bu
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anlamda devlet, özellikle coğrafi işaretli ürün konusunda çalışma yürüten firmalara yönetim, ürün geliştirme
ve pazarlama konularında danışmanlık vermeli, bu konularla ilgili kalkınma ajanslarına bağlı kurullar oluşturulmalıdır. Coğrafi işaretler, “Milli Tarım Politikası”
içerisinde değerlendirilmeli ve konunun ülke tanıtımı
yönüyle de Turizm Bakanlığı ile paralel çalışmalar yürütülmeli.
ÜLKEMİZDE COĞRAFİ KEŞİFLER KAVRAMI
Coğrafi işaretlerin faydalarından kısaca bahsetmişken ülkemizdeki duruma da biraz değinelim isterseniz. Şu anda 200 adet ürün, coğrafi işaret kapsamında
tescillenmiştir. Coğrafi işaret günümüzde daha çok bir
arşiv çalışması olarak düşünülmekte ve iller arası ya
da ülkeler arası rekabet aracı olarak kullanılmaktadır.
Hâlbuki konunun ticari ve kültürel boyutu çok daha
önemlidir. Bu anlamda etkin bir strateji belirlenip konunun yerel kalkınmayı canlandıracak ve turizmi hareketlendirecek boyutu ivedilikle ele alınarak bir iş planı
hazırlanmalıdır.
Coğrafi işaretli ürünlerin diğer ürünlere oranla fiyat
farkı özellikle de yerel üreticiyi desteklemekle beraber,
maalesef ülkemizde konunun tüketiciler tarafından
bilinmemesi nedeniyle coğrafi işaretli ürünler henüz
market raflarında yerini alamamaktadır. Tüketiciler bir
yana konu hakkında perakende bile yeteri kadar bilgi sahibi değildir. Bu anlamda ülke çapında bir farkındalık
çalışması acil olarak planlanmalıdır. Tanıtım çalışması
yapılırken de “yerli malı” haftası çalışmaları gibi yanlış
bir algı yaratmadan “coğrafi işaretli ürün” algısını doğru
oluşturmalıyız.
Özetle coğrafi işaret çalışmasına;
Yerel kalkınmanın desteklenmesi, geleneğin geleceğe
taşınması, coğrafi işaretli ürünler kapsamında turizmin
canlandırılması, bilinçli ve sağlıklı beslenmenin desteklenmesi, en önemlisi buğday ve unlu mamuller ticareti
yapanların rekabet üstü konuma gelmelerinin sağlanması diyebiliriz.
Daha da ileri gidersek değişen satın alma alışkanlıklarımız içerisinde; gıda satın alması en önemli yeri kapsamaktadır. Artık bireyler daha fazla duyuya hitap eden,
hikâyesi olan ürünleri tercih etmektedirler. Bu anlamda coğrafi işaretli ürünler, kültür temelli olup geleneği,
hikâyeyi, hevesi barındırır. Bu bakımdan 5 duyuya hitap
ederek kültürün geleceğe taşınmasına destek olur. Buradan yola çıkarak doğru bir strateji ile Anadolu kültürünü
geleceğe taşımalı ve tüm bu değerleri dünya ile buluşturmalıyız. Buğday ve un tüccarları tüm dünyaya artık unu
değil hikâyeyi pazarlamalı.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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DÜNYA TAHIL
VE BAKLİYAT
PAZARI
Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), dünya tahıl
pazarıyla ilgili en son raporunu 27 Nisan’da
yayınladı. IGC’nin raporuna göre, dünyadaki toplam tahıl üretimi, artışını sürdürüyor.
Rapora göre; 2015/16 sezonunda 2.008
milyon ton olan dünya toplam tahıl üretiminin 2016/17 sezonunda 2.111 milyon tona
yükseleceği öngörülüyor. 2017/18 projeksiyonunda ise toplam üretimin 2.054 milyon
tona gerilemesi bekleniyor.
Dünyanın her yerinde bulunan ve yaygın olarak tüketilen tahıllar, ekmek ve un gibi insan beslenmesinde son derece önemli temel gıda maddelerinin yapımında kullanılmaktadır. Genel olarak buğday, mısır, pirinç, arpa, yulaf,
çavdar, sorgum gibi ürünlerden oluşan tahıl grubu aynı zamanda en çok tüketilen gıda ürünlerindendir. Uluslararası
Tahıl Konseyi (IGC), dünya tahıl pazarıyla ilgili en son
raporunu 27 Nisan’da yayınladı. IGC’nin raporuna göre
dünyadaki toplam tahıl üretimi, artışını sürdürüyor. Rapora göre; 2015/16 sezonunda 2.008 milyon ton olan dünya
toplam tahıl üretiminin 2016/17 sezonunda 2.111 milyon
tona yükseleceği öngörülüyor. 2017/18 projeksiyonunda ise
toplam üretimin 2.054 milyon tona gerilemesi bekleniyor.
Rapora göre, dünya tahıl tüketiminin de üretim miktaDEĞİRMENCİ DERGİSİ
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rıyla doğru orantılı olarak artması bekleniyor. 2015/16
sezonunda 1.984 milyon ton olan dünya toplam tahıl tüketiminin 2016/17 sezonunda 2.075 milyon tona yükseleceği öngörülüyor. 2017/18 projeksiyonunda ise toplam
tüketimin üretimden daha fazla gerçekleşmesi ve 2.079
milyon tona yükselmesi bekleniyor.

IGC’nin raporuna göre dünyadaki buğday üretimi,
artışını sürdürüyor. Rapora göre; 2015/16 sezonunda 736 milyon ton olan dünya buğday üretimi 2016/17
sezonunda 753 milyon tona yükseleceği öngörülüyor.
2017/18 projeksiyonunda ise üretimin 736 milyon tona
gerilemesi bekleniyor.

Dünyadaki toplam tahıl üretiminin 322-346 milyon
tonu dünya ticaretine konu olmaktadır. Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC)’nin raporuna göre, 2015/16 sezonunda 346 milyon ton olan toplam tahıl ticaretinin 2016/17
sezonunda 345 milyon tona gerilemesi bekleniyor.
2017/18 projeksiyonunda ise tahıl ticaretinin 342 milyon
tona düşeceği öngörülüyor.

ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA
FAS) Nisan ayı raporunda yer alan veriler de IGC verileriyle hemen hemen aynı seviyelerde. USDA verilerine
göre; 2014/15 sezonunda 728 milyon ton olan buğday
üretimi, 2015/16 sezonunda yükselerek 735 milyon tona
ulaştı. 2016/17 sezonu için USDA’nın öngördüğü miktar ise 751 milyon ton.

Dünya tahıl stokları verilerine göre, 2015/16 sezonunda 480 milyon ton olan toplam tahıl stoğu, 2016/17
sezonunda 516 tona ulaşması bekleniyor. Bu rakamın
2017/18 projeksiyonunda ise 491 milyon tona gerileyeceği düşünülüyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün
verilerine göre, 2012 yılında üretilen buğday miktarı 672
milyon olarak gerçekleşti. 2013 yılında ise rekor yükselişle 710 milyon tona yükselen buğday üretimi, 2014 yılında
yükselişini sürdürerek 729 milyon ton olarak gerçekleşti.

DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİ VE
BAŞLICA ÜRETİCİ ÜLKELER
Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), dünya tahıl pazarıyla ilgili en son raporunu 27 Nisan’da yayınladı.

USDA FAS verilerine göre, 2015/16 sezonunda dünya
buğday üretiminde ilk sırayı 160 milyon tonla Avrupa
Birliği ülkeleri alıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin buğday
üretiminin 2016/17 sezonunda bir miktar gerileyeceği ve
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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144,6 milyon ton seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Tek ülke bazında en büyük üretici Çin. 2015/16 sezonunda, 130 milyon tonluk buğday üretimi gerçekleştiren Çin’in, 2016/17 sezonunda 128,8 milyon ton üretim
gerçekleştireceği öngörülüyor. Çin’i 2015/16 sezonunda
86,5 milyon tonla Hindistan takip etmektedir.

laşık 129 milyon ton tüketimle yine ilk sırada yer alması bekleniyor. Ancak tek ülke bazında Çin, 112 milyon
tonla tüketimde ilk sırada yer alıyor. Aynı sezonda Çin’i
88,5 milyon tonla Hindistan, 37 milyon tonla Rusya, 32
milyon tonla ABD, 24,4 milyon tonla Pakistan, 19,2 milyon tonla Mısır ve 18 milyon tonla İran takip ediyor.

USDA’nın buğday tüketimine dair verilerine bakıldığında, içerisinde bulunduğumuz 2016/17 sezonu
hariç, son iki sezondaki miktarın IGC verilerinden 10
milyon ton daha düşük olduğu görülüyor. USDA’ya
göre 2014/15 sezonunda 705,3 milyon ton olan tüketim,
2015/16 sezonunda 711 milyon tona ulaştı. USDA’nın
2016/17 öngörüsü ise 740 milyon tonla IGC’nin öngörüsüyle (737) örtüşüyor.

DÜNYA BUĞDAY TİCARETİ
Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC)’nin raporuna göre,
2014/15 sezonunda 153, 2015/16 sezonunda 166 milyon
ton olan dünya buğday ticaretinin, 2016/17 sezonunda
171 milyon ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak tüketimdeki artış beklentisinin aksine, 2017/18 sezonunda ticarette bir artış beklenmiyor. Hatta IGC’ye
göre dünya buğday ticaretinde 3 milyon tonluk bir düşüş
(166) yaşanacak.

USDA verilerine göre; üretimde olduğu gibi dünya
buğday tüketiminde de en büyük pay Avrupa Birliği ülkelerine ait. AB ülkelerinin 2016/17 sezonunda da yak-
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milyon tona ulaşacağını gösteriyor. USDA’nın verileri,
IGC verilerinden 6-7 milyon daha fazla. USDA verilerinin daha yüksek olma nedeni ise un ticaretinin de bu
verilerde yer almasıdır.
USDA verilerine göre; 2015/16 sezonunda 172 milyon ton olan dünya buğday ve un ihracatının 34,6 milyon tonunu Avrupa Birliği ülkeleri tek başına gerçekleştirdi. AB ülkelerini 25,5 milyon tonla Rusya takip
ediyor. Kanada ise 22 milyon tonluk ihracat miktarıyla
Rusya’nın hemen ardından geliyor. USDA’nın 2016/17
sezonuna dair öngörüsüne bakıldığında; Rusya 28,5
milyon tonla ilk sırada, ABD 27,5 tonla ikinci sırada ve
Avrupa Birliği ülkeleri 25,5 milyon tonla üçüncü sırada
yer alacak.
Dünya buğday ithalatında ise Mısır uzun yıllardır ilk
sırada yer almaya devam ediyor. USDA verilerine göre;
2014/15 sezonunda 11,3 milyon ton buğday ithal eden
Mısır, 2015/16 sezonunda ithalat miktarını 11,9 milyon
tona çıkardı. Mısır’dan sonra 2. sırada yer alan Endonezya, 2014/15 sezonunda 7,4 milyon ton ithalat gerçekleştirirken, 2015/16 sezonunda ise 2,5 milyon tonluk
artışla 10,1 milyon ton ithalat miktarına ulaştı. Dünya
buğday ithalatında Endonezya’yı 8,1 milyon tonluk ithalatla Cezayir; 6,9 milyon tonluk ithalatla AB ülkeleri;
5,9 milyon tonluk ithalatla Brezilya ve 5,7 milyon tonla Japonya takip ediyor. 2016/17 sezonunda Endonezya’nın buğday ithalatının yaklaşık 1 milyon ton gerileyeceği ancak diğer ülkelerin, 2015/16 sezonuyla hemen
hemen aynı seviyelerde ithalat gerçekleştireceği tahmin
ediliyor.
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DÜNYA MISIR ÜRETİMİ VE
BAŞLICA ÜRETİCİ ÜLKELER
Dünyada tahıllar içerisinde üretim açısından buğdaydan sonra ikinci sırada yer alan mısır, son 10 yıldır birinci
sıraya yerleşti. Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA)’nın
Nisan ayında yayınlanan raporuna göre; 2014/15 sezonunda 1 milyar tonluk üretimle rekor kıran mısır üretimi, 2015/16 sezonunda 962 milyon tona geriledi. Ancak
üretiminin 2016/17 sezonunda yeniden 1,04 milyar ton
olması öngörülüyor.
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC)’nin 27 Nisan
tarihinde yayınlanan raporuna göre, 2015/16 sezonunda
ise 974 milyon ton olan dünya mısır üretiminin 2016/17
sezonunda 1,05 milyar tona yükseleceği tahmin edilmektedir. Öngörülere bakıldığında, USDA’nın verileri
ile IGC’nin verileri arasında çok fazla fark bulunmuyor.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün
verilerine göre, 2012 yılında üretilen mısır miktarı 875,4
milyon olarak gerçekleşti. 2013 yılında ise rekor yükselişle 1 milyar 17 milyon tona yükselen mısır üretimi,
2014 yılında yükselişini sürdürerek 1 milyar 38 milyon
ton olarak gerçekleşti.
Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA)’nın raporuna
göre, 2015/16 sezonunda 960,6 milyon ton olacağı tahmin edilen mısır tüketiminin 2016/17 sezonunda ise 1
milyar 39 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor.
Dünya mısır tüketiminde USDA’nın tahminleri ile
IGC’nin verileri arasında bir miktar fark olduğu göze
DEĞİRMENCİ DERGİSİ

çarpıyor. IGC’nin raporlarına göre, 2015/16 sezonunda
971 milyon ton olan mısır tüketiminin, 2016/17 sezonunda ise tekrar yükselişe geçerek 1 milyar 44 milyon
tona ulaşacağı öngörülüyor. Maalesef FAO’nun verileri
günümüze ait değil, en son 2014 yılını kapsamaktadır.

ülkelerinin 2014/15 sezonunda tüketim miktarı 77,8
milyon tondur. 2015/16 sezonunda ise tüketim miktarını
73,2 milyon tona düşürmesi tahmin edilen AB ülkelerinin 2016/17 sezonunda 73 milyon ton mısır tüketeceği
öngörülmektedir.

Dünya mısır üretiminde ülkeler itibariyle en yüksek
üretim miktarı ABD’ye aittir. Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine göre; 2014/15 sezonunda 1,01 milyar ton olan dünya mısır üretiminin 361 milyon tonunu
ABD karşılamaktadır. ABD’nin 2015/16 sezonu üretim
miktarının ise 16 milyon tonluk düşüşle 345.5 milyon
tona gerileyeceği tahmin ediliyor. ABD’nin 2016/17 sezonunda ise 384,7 milyon ton mısır üretimi yapacağı
öngörülmektedir. Mısır üretiminde ABD’nin ardından
ikinci sırada yer alan Çin’in 2014/15 sezonunda 215,6
milyon ton olan mısır üretiminin, 2015/16 sezonunda
224,6 milyon tona yükseleceği tahmin ediliyor. 2016/17
sezonunda ise 5 milyon tonluk düşüşle yaklaşık 219,5
milyon tona gerileyeceği öngörülüyor. Bu iki ülkeyi 67
milyon tonluk üretimle Brezilya takip etmektedir.

DÜNYA MISIR TİCARETİ
Dünyadaki mısır üretiminin yaklaşık 130-145 milyon
tonu, uluslararası ticarete konu olmaktadır. USDA verilerine göre; 2014/15 sezonu dünya mısır ihracatında en
büyük pay, 46,8 milyon ton ile ABD’ye aittir. ABD mısır
ihracatı, 2015/16 sezonunda yaklaşık 5 milyon ton artışla
51 milyon tona ulaşmıştır. ABD’nin mısır ihracatının,
2016/17 sezonunda ise 56,5 milyon tona çıkacağı tahmin
edilmektedir.

DÜNYA MISIR TÜKETİMİ VE
BAŞLICA TÜKETİCİ ÜLKELER
Günümüzde üretimde olduğu gibi mısırın en çok tüketildiği ülke ABD’dir. 2014/15 sezonunda 301,7 milyon
ton mısır tüketilen ABD’de 2015/16 sezonunda yaklaşık
3 milyon tonluk düşüşle tüketimin, 298,8 milyon tona
gerileyeceği tahmin edilmektedir. ABD’nin mısır tüketim miktarının 2016/17 sezonunda 314,8 milyon tona
ulaşacağı öngörülmektedir.
ABD’den sonra en yüksek tüketim miktarı ise Çin’e
aittir. Çin’in 2014/15 sezonunda mısır tüketim miktarı
202 milyon tona ulaşmıştır. 2015/16 sezonunda ise 15
milyon tonluk rekor bir artışla Çin’in mısır tüketim miktarının 217,5 milyon tona yükseleceği tahmin ediliyor.
2016/17 sezonunda Çin için öngörülen tüketim miktarının yaklaşık 231 milyon ton olduğu görülmektedir.
Dünya mısır tüketiminde, üçüncü sırada yer alan AB

ABD’nin ardından ikinci en büyük ihracatçı ülke Brezilya’dır. 2014/15 sezonunda, yaklaşık 22 milyon ton
mısır ihracatı gerçekleştiren Brezilya’nın, 2015/16 sezonunda rekor bir artışla 35 milyon tona ulaşması bekleniyor. Brezilya’nın 2016/17 sezonunda ihracat miktarının
21 milyon tona gerileyeceği öngörülmektedir.
2015/16 verilerine göre dünya mısır ihracatında üçüncü ülke Arjantin’dir. 2014/15 sezonunda 18 milyon ton
mısır ihracatı gerçekleştiren Arjantin’in, 2015/16 sezonunda ihracatını 21,6 milyon tona çıkaracağı tahmin
edilmektedir. 2016/17 sezonunda ülke için öngörülen
ihracat miktarının 26 milyon ton olduğu görülmektedir.
Mısır ithalatında ise en büyük pay Japonya’ya aittir.
USDA verilerine göre, 2014/15 sezonunda 14,6 milyon
ton mısır ithal eden Japonya’nın, 2015/16 yılında ise 15
milyon ton mısır ithalatı gerçekleştireceği tahmin ediliyor. 2016/17 sezonunda Japonya için öngörülen ithalat
miktarı 15 milyon tondur. İkinci sırada yer alan Meksika
ise 2014/15 sezonunda 11 milyon ton ithalat gerçekleştirdi ve Meksika’nın 2015/16 sezonunda ise 14 milyon
ton ithalat gerçekleştirmesi bekleniyor. 2016/17 sezonunda ise Meksika’nın ithalat miktarının aynı kalacağı
öngörülmektedir.
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DÜNYA PİRİNÇ ÜRETİMİ VE
BAŞLICA ÜRETİCİ ÜLKELER
Dünyada tahıllar içerisinde üretim açısından mısır
ve buğdaydan sonra üçüncü sırada gelen pirinç üretimi
2015/16 sezonunda 473 milyon tona olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Dünyadaki pirinç üretiminin yaklaşık
40 milyon tonu, uluslararası ticarete konu olmaktadır.
Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA)’nın Nisan ayında
yayınlanan raporuna göre; 2015/16 sezonunda 472 milyon ton olarak gerçekleşen dünya pirinç üretimi 2016/17
sezonunda yükselişe geçerek Nisan ayında 480 milyon
tona ulaşacağı öngörülmektedir.

Dünya pirinç tüketiminde USDA ile IGC’nin tahminleri arasında bir miktar fark olduğu göze çarpıyor.
IGC’nin raporlarına göre, 2015/16 sezonunda 475 milyon ton olan pirinç tüketim miktarının 2016/17 sezonunda 482 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. FAO’nun
raporuna göre ise yiyecek, yem ve diğer amaçlarla pirinç kullanımının 2015/16 sezonunda ise tahmini olarak 397,3 milyon ton olarak gerçekleşeceği belirtiliyor.
FAO’nun 2016/17 yılı için öngördüğü pirinç kullanım
miktarı ise 402,5 milyon tondur.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun
Aralık 2016 tarihli raporuna göre, 2014/15 sezonunda üretilen pirinç miktarı 497,7 milyon olarak gerçekleşti. 2015/16
sezonunda ise bu rakamın 491,3 milyon tona gerileyeceği
tahmin ediliyor. FAO’nun 2016/17 sezonu için öngördüğü
dünya pirinç üretim miktarı ise 496,7 milyon ton.

Dünya pirinç üretiminde ülkeler itibariyle en yüksek
üretim miktarı Çin’e aittir. Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine göre; 2014/15 sezonunda 478,5
milyon ton olan dünya pirinç üretiminin 144,5 milyon
tonunu Çin karşılamaktadır. Çin’in 2015/16 sezonu
üretim miktarının ise 145,7 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor. Çin’in 2016/17 sezonunda ise 144,8 milyon ton pirinç üretimi yapacağı öngörülmektedir. Pirinç
üretiminde Çin’in ardından ikinci sırada yer alan Hindistan’ın 2014/15 sezonunda 105 milyon ton olan pirinç
üretiminin, 2015/16 sezonunda 104 milyon tona düşeceği tahmin ediliyor. 2016/17 sezonunda ise 2 milyon tonluk artışla yaklaşık 106,5 milyon ton üretime yükseleceği
öngörülüyor. Bu iki ülkeyi 36 milyon tonluk üretimle
Endonezya takip etmektedir.

Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA)’nın verilerine
göre, 2015/16 sezonunda 471 milyon ton olan pirinç
tüketim miktarının 2016/17 sezonunda tekrar yükselişe

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

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC)’nin 27 Nisan
2017 tarihinde yayınlanan raporuna göre, 2015/16 sezonunda ise 473 milyon ton olacağı tahmin edilen pirinç
üretiminin 2016/17 sezonunda 483 milyon tona yükseleceği öngörülüyor. IGC’nin 2017/18 yılı projeksiyon rakamlarında ise dünya pirinç üretiminin 487 milyon ton
olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

S. 126

geçerek 479 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor.
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tüketildiği ülke Çin’dir. 2014/15 sezonunda 144,5 milyon ton pirinç tüketilen Çin’de 2015/16 sezonunda yaklaşık 500 bin tonluk düşüşle tüketimin, 144 milyon tona
gerileyeceği tahmin edilmektedir. Çin’in pirinç tüketim
miktarının 2016/17 sezonunda 144 milyon tonda kalacağı öngörülmektedir.

Hindistan’ın ardından ikinci en büyük ihracatçı ülke
Tayland’dır. 2014/15 sezonunda, yaklaşık 9,7 milyon ton
pirinç ihracatı gerçekleştiren Tayland’ın, 2015/16 sezonunda 9,8 milyon tona ihracat yapması bekleniyor. Tayland’ın 2016/17 sezonunda ihracat miktarının tekrar 10
milyon tona yükseleceği öngörülmektedir.

Çin’den sonra en yüksek tüketim miktarı ise Hindistan’a aittir. Hindistan’ın 2014/15 sezonunda pirinç tüketim miktarı 98 milyon tondur. 2015/16 sezonunda ise
yaklaşık 5 milyon tonluk düşüşle Hindistan’ın pirinç tüketim miktarının 93,5 milyon tona düşeceği tahmin ediliyor. 2016/17 sezonunda Hindistan için öngörülen tüketim miktarının 97 milyon ton olduğu görülmektedir.

2015/16 verilerine göre dünya pirinç ihracatında üçüncü ülke Vietnam’dır. 2014/15 sezonunda 6,6 milyon ton
pirinç ihracatı gerçekleştiren Vietnam’ın, 2015/16 sezonunda ihracatını 5,1 milyon tona düşüreceği tahmin
edilmektedir. 2016/17 sezonunda ülke için öngörülen
ihracat miktarının 5,6 milyon ton olduğu görülmektedir.

Dünya pirinç tüketiminde, Çin ve Hindistan’ın ardından üçüncü sırada yer alan Endonezya’nın 2014/15
sezonunda tüketim miktarı 38,3 milyon tondur. 2015/16
sezonunda ise tüketim miktarını 37,8 milyon tona düşürmesi tahmin edilen Endonezya’nın 2016/17 sezonunda 37,3 milyon ton pirinç tüketeceği öngörülmektedir.
DÜNYA PİRİNÇ TİCARETİ
Dünyadaki pirinç üretiminin yaklaşık 40 milyon tonu,
uluslararası ticarete konu olmaktadır. USDA verilerine
göre; 2014/15 sezonu dünya pirinç ihracatında en büyük pay, 11 milyon ton ile Hindistan’a aittir. Hindistan
pirinç ihracatı, 2015/16 sezonunda 10 milyon ton olarak
gerçekleşmiştir. Hindistan’ın pirinç ihracatının, 2016/17
sezonunda ise aynı kalacağı öngörülmektedir.
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Pirinç ithalatında ise en büyük pay Çin’e aittir. USDA
verilerine göre, 2014/15 sezonunda 5,1 milyon ton pirinç
ithal eden Çin’in, 2015/16 yılında ise 4,6 milyon ton pirinç ithalatı gerçekleştireceği tahmin ediliyor. 2016/17 sezonunda Çin için öngörülen ithalat miktarı 5 milyon tondur. İkinci sırada yer alan Nijerya ise 2014/15 sezonunda
2 milyon ton ithalat gerçekleştirdi ve Nijerya’nın 2015/16
sezonunda da aynı miktarda ithalat gerçekleştirmesi bekleniyor. 2016/17 sezonunda ise Nijerya’nın ithalat miktarının 1,9 milyon ton olacağı öngörülmektedir. Pirinç
ithalatında 1,8 milyon tonla AB ülkeleri üçüncü sıradadır.
DÜNYA BAKLİYAT PAZARI VE
SON GELİŞMELER
Bakliyat ürünlerinin beslenme ve vücut sağlığı açısından taşıdığı besleyici değer, özellikle son zamanlar-
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da dünyanın birçok ülkesindeki sağlık ve gıda ile ilgili
beslenme uzmanları tarafından çok daha yoğun bir şekilde vurgulanıyor. Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler,
2016 yılını “Dünya Bakliyat Yılı” olarak ilan etmişti ve
bakliyatın tüm dünyada tüketimini artırmak için çeşitli
paneller, konferanslar ve sempozyumlar düzenlenmişti. Aynı şekilde tarım uzmanları da, bakliyatın toprak
sağlığı açısından değerini öne çıkarıyor. Bütün bunlara
rağmen dünya bakliyat üretimi, taleple kıyaslandığında
yeterli düzeyde değil. Halihazırda dünya, bakliyat üretiminin arttırılması için önemli bir çaba içerisinde.
Ayrıca, geçtiğimiz aylarda Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu da (GPC) her yıl Ocak ayının üçüncü Çarşamba gününün tüm dünyada ‘Bakliyat Günü’ olarak
kutlanmasına karar verdi.
DÜNYA BAKLİYAT ÜRETİMİ VE
BAŞLICA ÜRETİCİ ÜLKELER
Bilindiği üzere tahıl ürünlerinde, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği üretime dair veriler hızlı bir şekilde güncellenmektedir. Hatta içerisinde yer aldığımızın sezonun güncel
verilerinin yanı sıra bir sonraki sezona dair de tahminler
yayınlanmaktadır. Ancak bakliyat ürünlerinin üretimi için
bu henüz söz konusu değildir. Bugün itibariyle dünya bakliyat üretimine dair en güncel veriler, Birleşmiş Milletler
Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) tarafından açıklanmaktadır
ve bu veriler de en son 2014 yılını kapsamaktadır.
FAO verilerine göre; 2005, 2006 ve 2007 yıllarında
ortalama 61 milyon olarak gerçekleşen dünya bakliyat
üretimi, 2008 yılında 62,7 milyon tona, 2009 yılında 64,2
milyon tona, 2010 yılında ise 70,9 milyon tona ulaşmıştır. 2011 yılında 69,3 milyon ton seviyelerine gerileyen
üretim, 2012 yılında tekrar 74,1 milyon tona yükselmiştir. Bakliyat üretiminde artış trendi sonraki yıllarda da
devam etmiş, 2013 yılında 77,6 milyon tona, 2014 yılında
da 77,4 milyon tona gerilemiştir.
2014 verileri bazında ülkelerin bakliyat üretimine bakıldığında, Hindistan’ın her zamanki gibi dünya üretiminde ilk sırada olduğu görülmektedir. 2012 yılında
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16,7 milyon ton bakliyat üreten Hindistan, 2013 yılında
ise üretimini 18,3 milyon tona yükseltmiştir. Artış 2014
yılında da devam etmiş, üretim miktarı 19,9 milyon tonu
bulmuştur. Hindistan’ın hemen ardından gelen Kanada, her yıl ortalama 5 milyon ton olan bakliyat üretimini,
2013 yılında 6,5 milyon tona yükseltmiştir. Ancak 2014
yılında ülkenin üretimi yenide 5,8 milyon ton seviyesine
gerilemiştir. Dünyanın üçüncü büyük bakliyat üreticisi
Myanmar ise 2013 ve 2014 yıllarında yaklaşık 5,6 ila 5,9
milyon ton arasında bakliyat üretimi gerçekleştirmiştir.
Bakliyatlar genel olarak tüm dünyada yetiştirilmektedir. Kıta bazında bakliyat üretimine bakılacak olursa
2014 yılında en yüksek bakliyat üretiminin 35,4 milyon
ton ile Asya kıtasında gerçekleştiği görülmektedir. Afrika
kıtası ise 17 milyon ton ile Asya kıtasının hemen ardından gelmektedir. Üçüncü sırada yer alan Amerika kıtası,
2014 yılında 15,5 milyon ton üretim gerçekleştirmiştir.
Avrupa kıtası 7 milyon ton, Okyanusya ise 2,2 milyon
ton civarında bakliyat üretmiştir.
ÜRÜN BAZINDA DÜNYA BAKLİYAT ÜRETİMİ
Ülkeler, bakliyat üretiminde bir ya da iki ürüne odaklanmışlardır. Genel hatlarıyla, dünya üzerinde en çok
üretilen bakliyat kuru fasulyedir. 2010 yılında yaklaşık 24
milyon ton olarak gerçekleşen dünya kuru fasulye üretimi, 2011 yılında 23 milyon tona gerilemiş, 2014 yılında
ise üretim yeniden artışa geçmiş ve son 6 yılın en yüksek
seviyesi olan 26,5 milyon tona ulaşmıştır. Dünya kuru fasulye üretiminde, Asya kıtası ilk sırayı almaktadır. 2014
yılında 11,6 milyon ton kuru fasulye üretimi gerçekleştiren Asya kıtasını, aynı yıl 7,9 milyon tonla Amerika kıtası; 6,1 milyon tonla Afrika kıtası takip etmektedir.
Nohut, dünya bakliyat üretiminde kuru fasulyenin
ardından ikinci sırada yer almaktadır. 2010 yılında 10,9
milyon ton olan dünya nohut üretimi, 2010-2011 ve
2012 yıllarında 11 milyon ton civarında gerçekleşmiştir.
FAO verilerine göre dünya nohut üretimi, 2013 yılında 13,3 milyon tona; 2014 yılında da 13,7 milyon tona
ulaşmıştır. Dünya nohut üretiminde, kuru fasulyede olduğu Asya kıtası ön plandadır. Hatta nohut üretiminin
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tamamına yakının Asya kıtasında üretildiğini söylemek
mümkündür. Çünkü 2014 yılı verilerine göre 13,7 milyon ton olan dünya nohut üretiminin 11,7 milyon tonu
Asya kıtasında gerçekleştirilmiştir. Asya kıtasını 629 bin
tonluk üretimle Okyanusya, 757 bin tonluk üretimle Afrika, 479 bin tonluk üretimle Amerika ve 164 bin tonluk
üretimle Avrupa takip etmektedir.
Kuru fasulye ve nohudun ardından dünyada en fazla
üretilen bakliyat çeşidi bezelyedir. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında 10,3 ile 10,6 milyon ton arasında seyreden dünya
bezelye üretimi, 2013 yılında 11,2 milyon tona ulaşmış,
2014 yılında 11,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.
2014 verilerine göre dünya bezelye üretiminde en büyük pay 4,4 milyon tonla Amerika kıtasına ait. Aynı yıl
Amerika’yı 3,3 milyon tonla Avrupa, 2,3 milyon tonla
Asya, 662 bin tonla Afrika takip etmektedir.
DÜNYA BAKLİYAT TİCARETİ
Dünya genelinde üretilen bakliyatın yaklaşık yüzde
84’ü ülkelerin iç talebini karşılamaya yöneliktir. Geriye
kalan yüzde 16’lık kısım ise dünya ticaretine dâhil olmaktadır. FAO’nun dünya bakliyat ticaretine yönelik
2013 verilerine göre Kanada, yaklaşık 5 milyon tonluk
ihracatıyla dünya bakliyat ihracatında ilk sırada yer almaktadır. Aynı dönemde ihracatta Kanada’yı 1,4 milyon
tonla Avusturalya, 1,3 milyon tonla Myanmar, 1,1 milyon tonla ABD ve 843 bin tonla Çin takip etmektedir.
Bakliyat ithalatında ise Hindistan ilk sırada yer almaktadır. 2013 yılı verilerine göre dünya bakliyat ithalatının
yüzde 28,4’ü, yani 3,8 milyon tonu Hindistan tarafından
gerçekleştirilmektedir. Hindistan’ı 1,1 milyon tonla Çin,
816 bin tonla Bangladeş, 433 biner tonla Pakistan ve Mısır, 391 bin tonla Birleşik Arap Emirlikleri ve 373 bin
tonla Brezilya takip etmektedir.
Bakliyatta, miktar bakımından en çok ihraç edilen
ürün bezelyedir. 2013 yılında dünya genelinde 4,6 milyon ton bezelye ihracatı gerçekleştirilmiştir. Bu ihracat
miktarının değer karşılığı ise 2,1 milyon dolardır. Bezelyeden sonra en çok ihraç edilen ürün ise kuru fasulyedir.
Miktar bazında kuru fasulye ihracatı bezelye ihracatından az olmasına rağmen, değer karşılığı daha yüksektir.
2013 yılında ihraç edilen kuru fasulye miktarı 4 milyon
ton, bunun değer karşılığı ise 3,8 milyon dolardır. Kuru
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fasulyenin ardından 2,6 milyon ton ile mercimek ve 1,6
milyon ton ile nohut, dünya ihracat sıralamasında 3. ve
4. sıralarda yer almaktadır.
Amerika kıtası özellikle bezelye ve mercimek ihracatında üst sıralara yerleşmektedir. 2013 yılında Amerika
kıtası 3,3 milyon ton bezelye ihracatı gerçekleştirmiştir.
Bu miktar ise dünya bezelye ihracatının yüzde 71,6’sına
tekabül etmektedir. Amerika kıtasının ihraç ettiği ürünler arasında bezelyenin hemen ardından mercimek gelmektedir. 2013 yılında 2 milyon ton mercimek ihraç
eden Amerika kıtası, 1 milyon ton kuru fasulye ve 287
bin ton nohut ihraç etmiştir.
Dünya bakliyat ihracatında Amerika kıtasını Asya
kıtası takip etmektedir. Asya kıtasında ağırlıklı olarak
ihracatı gerçekleştirilen bakliyat ürünü ise kuru fasulyedir. 2013 yılında 2,2 milyon ton kuru fasulye ihraç eden
Asya, kuru fasulyeden sonra sırasıyla 477 bin ton nohut,
286 bin ton mercimek ve 65 bin ton bezelye ihracatı gerçekleştirmiştir. 2013 yılında üçüncü büyük ihracatçı bölge ise Okyanusya’dır. Okyanusya ağırlıklı olarak nohut
ihracatı (550 bin ton) gerçekleştirmektedir. Nohudun
ardından en çok ihraç edilen ürünlerin mercimek (316
bin ton), bezelye (189 bin ton) ve kuru fasulye (63 bin
ton) olduğu belirtilmektedir.
Dördüncü sırada yer alan Avrupa’da, 2013 yılında 873
bin ton bezelye ihracatı gerçekleştirilmiştir. Bezelyeyi
200 bin tonla nohut, 124 bin tonla kuru fasulye ve 35
bin tonla mercimek izlemektedir. Afrika kıtası ise 2013
yılında toplam 850 bin ton bakliyat ihracatı gerçekleştirmiştir. Ağırlıklı olarak ihraç edilen ürünler sırasıyla
kuru fasulye, bezelye, nohut ve mercimektir.
En çok bakliyat ithal eden kıta ise Asya’dır. Buna göre
2013 yılında 3,1 milyon ton bezelye ithal eden Asya kıtası, 1,7 milyon ton mercimek, 1,5 milyon ton kuru fasulye
ve 1,1 milyon ton nohut ithal etmiştir. İthalatta Asya kıtasını Avrupa takip etmektedir. Avrupa kıtası tarafından
2013 yılında 613 bin ton bezelye ve 587 bin ton kuru fasulye ithal edilmiştir. Amerika kıtasında en çok ithal edilen ürün ise kuru fasulyedir. Kıtada 2013 yılında 937 bin
ton kuru fasulye ithal edilmiştir. Kuru fasulye Afrika ve
Okyanusya’da da en çok ithal edilen üründür. Afrika’da
2013 yılı kuru fasulye ithalatı 351 bin ton, Okyanusya’da
ise 15 bin ton olarak gerçekleşmiştir.
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