






















İDMA 2017’nin ardından… 

Sevgili Okuyucular,

Değirmenci Dergisi’nin doksanıncı sayısında siz-
lerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi değirmen makineleri 
sektörünün uluslararası ölçekteki tek buluşma plat-
formu olan İDMA 2017 Fuarı, 04-07 Mayıs 2017 
tarihleri arasında İstanbul’da 7. kez kapılarını aç-
mıştı. Dünyanın bu sektörde önde gelen 218 mar-
kasının 101 ülkeden gelen yatırımcılarla buluştuğu 
İDMA 2017, son zamanlarda hem Türkiye’de hem 
de dünyada yaşanan karmaşa, terör ve ekonomik 
daralmaya rağmen oldukça verimli geçti. Değir-
menci Dergisi olarak, bizler de standımızda dünya-
nın çeşitli ülkelerinden gelen okurlarımızla buluşma 
fırsatı yakaladık ve İDMA 2017’nin yoğun ziyaretçi 
katılımından faydalanarak da dergimizi dünya ge-

nelindeki yeni okuyucularımıza ulaştırma imkânı 
bulduk. 

Bu sayımızda da sizler için İDMA 2017 boyunca 
standında dünyanın çeşitli ülkelerinden ziyaretçi-
lerini ağırlayan katılımcı firmalardan aldığımız fuar 
yorumlarını derledik. Sektörün önde gelen firmala-
rından aldığımız İDMA 2017 yorumlarını ve fuara 
dair diğer detayları dergimizin İDMA ÖZEL bölü-
münde bulabilirsiniz. 

editör

Değirmenci Dergisi’nin 89’uncu (Mayıs 2017) 
sayısında, Kapak Dosyası içerisinde (sayfa 56) 
“Some Blue yeni Sortex makinesini tanıtıyor” 
başlığıyla yayımlanan metinde “Sorter” olarak 
yazılması gereken sözcük sehven “Sortex” olarak 
yazılmıştır. Haberin taraflarından ve tüm okuyu-
cularımızdan söz konusu hata için özür dileriz. 
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başyazı

İDMA, 2017’de hedefine ulaştı

Değerli Dostlar,

Öncelikle içerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan 
ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bildiğiniz gibi sektör olarak bir İDMA Fuarı’nı daha ge-
ride bıraktık. 7 Mayıs’ta sona eren 7. İDMA Fuarı, hem 
katılımcılarını hem ziyaretçilerini büyük oranda memnun 
etmeyi başararak hedefine ulaştı. 

Herkesin bildiği gibi İDMA 2017 Fuarı’nın hazırlıkla-
rı, özellikle son bir yıldır hem Türkiye’de yaşanan terör 
saldırıları, hem ekonomik sorunlar hem de dünya ülkeleri 
arasında yaşanan siyasi krizler ve savaş ortamı nedeniyle 
son derece zorlu bir süreçte gerçekleştirildi. Bütün bunla-
ra rağmen İDMA, 2017’de sektöre umut oldu. Herkesin 
beklentisi yüksekti ve nihayetinde 7 Mayıs’ta fuar sona 
erdiğinde hemen hemen tüm katılımcılarımızın beklenti-
sine ulaştığını görmek bizler açısından son derece gurur 
verici. Özellikle ekonomik sorunların yoğunlaştığı şu dö-
nemde, İDMA’nın 100’ü aşkın ülkeden gelen ve ağırlıkla 
yatırımcılardan oluşan ziyaretçisiyle sektörümüze hareket 
kazandırmasından, yeni ticari anlaşmalarının önünü aç-
masından mutluyuz.

Ancak; bu fuarın başarıya ulaşmasında elbette ki katı-
lımcılarımızın ve ziyaretçilerimizin katkısı çok büyük. Tüm 
katılımcı ve ziyaretçilerimize İDMA’ya verdikleri destek, 

değer ve katılımları için çok teşekkür ediyoruz. Dergimi-
zin bu sayısını tamamen onlara ayırdık. Katılımcı firmala-
rımızın önemli bir kısmının fuarla ilgili görüşlerini ilerleyen 
sayfalarda bulabilirsiniz.

Elbette ki tüm katılımcılarımızın yüzde 100 memnun ol-
duğunu iddia etmek anlamsız olur. Bazı katılımcılarımızın 
istedikleri sonuçları alamadıklarını tahmin edebiliyorum. 
Umuyorum ki bir sonraki fuarda onlar da hedeflerine 
ulaşma imkanı bulabilirler. Biz bunun için elimizden geleni 
yapmaya devam edeceğiz.

Artık yeni hedefimiz bir sonraki İDMA Fuarı. 2019’un 
Nisan ayında gerçekleştirilecek fuar için halihazırda alt-
yapı hazırlıklarımıza başladık. Her fuar olduğu gibi 2017 
fuarının da değerlendirmesini kendi içimizde yaparak, 
artıları-eksileri tespit etmeye, sorunları minimize etme-
nin yollarını aramaya, kısaca bir sonraki fuarın nasıl daha 
başarılı ve etkili olabileceğine dair planlarımızı yapmaya 
devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili de-
tayları siz değerli sektör temsilcilerimizle paylaşacağız. 

Umuyoruz ki 2019’da, daha da başarılı bir fuarda yeni-
den sizlerle birlikte oluruz.

Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle. 

Saygılarımla…

Zübeyde KAVRAZ





İçindekiler

Dünya değirmencilik 
endüstrisi İDMA’da buluştu40

Dünya
Yağlı Tohumlar Pazarı

108
Kırgızistan ve 

Moğolistan’da 
Tahıl ve Un Pazarı 

102



Reklam İndeksi

Haberler

Bühler, Uzwil’de inovasyon yerleşkesi kuruyor

İspanya Değirmenciler Derneği Temsilcileri,
Omas Ofisinde

“Hasat Öncesi, Buğdayın Geleceği” tartışıldı

18

19

30

Alapala’dan Bağdat’ta büyük atılım26

Genç Değirmen’den Yeşil Enerji Atağı36
Endosperm Saflık Profilini 

Çıkarma82

Değirmenlerde ısıl işlem
ne kadar etkili?94

Vasilis Sotiroudas

Elevatör Kovalarında
İddialı Yenilik: Millpart98

Murat Aksoy

ALAPALA MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. ..................................................Ö.K.
ENTİL ENDÜSTRİ YATIRIMLARI VE TİC A.Ş. ....................................Ö.K.İ.
SELİS MAKİNA END. TİC. LTD. ŞTİ.......................................................... 3
YENAR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş............................................... 4
İMAŞ MAKİNE ........................................................................................... 5
ALTUNTAŞ HAVALANDIRMA .................................................................. 6
MEKO MİKRO BİLGİSAYAR ELEKTRONİK KONTROL ............................. 7
ALTINBİLEK MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ...........................................8-9
TANIŞ DEĞİRMEN MAK. SAN. TİC. A.Ş. ...........................................10-11
TAPCO INC ........................................................................................... 13
CHOYAL - SHRI VISHVAKARMA  ........................................................... 15
INFOTECH GROUP ............................................................................... 21
OR-TAŞ DEĞİRMENCİLİK OTOM. ........................................................ 23
İDMA FUARI ........................................................................................... 25
ABP GIDA SAN. ÖLÇÜ KONT. SİS. İTH. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ................ 27
ÖZENİR DEĞİRMEN MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  ............................. 29
AYBAKAR DIŞ TİCARET .......................................................................... 31
GENÇ DEĞİRMEN MILLING MACHINERY ........................................... 33
UĞUR MAKİNA ...................................................................................... 35
STERN INGREDIENTS TURKEY ............................................................. 37
ALPSAN MAKİNE .................................................................................... 39
BÜHLER AG.......................................................................................48-49
MYSİLO TAHIL DEPOLAMA SİSTEMLERİ ..........................................64-65
3M KAYIS DIŞ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ....................................................... 81
ADA KURUTMA ..................................................................................... 85
DEĞİRMEN A.Ş....................................................................................... 87
DOĞUŞ MAKİNA ................................................................................... 89
YEMSA MAKİNA...................................................................................... 91
BM BAKER MAGNETİK ........................................................................... 93
WAM EURASIA MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  .................................. 97
HOCA ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ................................................. 101
HASAN KAYA ÇELİK KONSTRÜKSİYON ............................................. 107
ERKAYA LABORATUVAR CİHAZLARI  ................................................. 113
PERTEN ................................................................................................ 115
MILLPART ............................................................................................. 116
ERF GRUP ............................................................................................. 117
TEKNİK DEĞİRMEN MAKİNALARI .............................................118 - A.K.İ
UNORMAK DEĞİRMEN MAK. .............................................................A.K.



S.

HABER
Haziran 2017

18 DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Bühler, Uzwil’de 
inovasyon yerleşkesi 
kuruyor

Bühler, inovasyon vizyonunu daha hızlı uygu-
lamak ve dijital çağın faydalarını müşterilerine 
sunmak amacıyla, İsviçre’nin Uzwil kentinde 
bir inovasyon yerleşkesi kuruyor.

150 yıldan fazladır daha iyi bir dünya için gerçek-
leştirdiği inovasyonlarla büyüyen Bühler, dijital çağın 
faydalarını müşterilerine sunmak amacıyla İsviçre’nin 
Uzwill kentinde inovasyon yerleşkesi kuruyor. Yakla-
şık 50 milyon İsviçre frankı değerinde olması beklenen 
yatırım, şirketin inovasyon ve teknoloji kapasitesini 
güçlendirecek. İnşası 2017 yılının üçüncü çeyreğinde 
başlayacak olan yerleşkenin 2019’un başında tamam-
lanması bekleniyor. Bühler CEO’su Stefan Scheibe, 
bu yatırımla birlikte, gelecek nesiller için daha iyi bir 
geleceğe katkı yapan inovasyonlarla büyümeyi amaç-
ladıklarını belirtti.

İNOVASYONUN MERKEZİNDE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VAR
İnovasyonlarının odak noktasının sürdürülebilirlik 

kavramı olduğunu ve bu yatırımla da sürdürülebilir 
çözümler sunma yönündeki iş odaklarını daha da 
güçlendireceklerini ifade eden Bühler’in Baş Tekno-
loji Sorumlusu Ian Roberts şunları aktardı: ”Dijital-
leşmeyle birlikte gelen radikal değişiklikler ve sür-
dürülebilirliğin yarattığı zorluklar, bugün Bühler’in 

desteklediği sektörleri dönüştürüyor. Bühler, bu dö-
nüşümün getirdiği fırsatları yakalamak için sektör-
deki en iyi inovasyon yerleşkesini kuruyor ve kendi 
müşterileri, yeni şirketler, akademisyenler, stajyerler 
ve tedarikçiler de dâhil olmak üzere tüm ekosistemi 
bunun bir parçası haline getiriyor. Ayrıca farklı ve ye-
nilikçi ürün ve servislerin de sürekli olarak üretimini 
gerçekleştirecek”.

MODERNLEŞMEDE BİR SONRAKİ ADIM
Yeni inovasyon yerleşkesi, Bühler’in Uzwil tesisinde 

sürdürdüğü modernleşmedeki bir sonraki adım olarak 
kabul ediliyor. Söz konusu proje, en iyi inovasyonu, 
araştırmayı, eğitim ve öğretimi, üretim ve lojistiği ger-
çekleştirmeyi amaçlıyor. Bühler aynı zamanda, işbir-
liği merkezi ve teknoloji laboratuvarlarını içeren bir 
inovasyon merkezi kurma kararıyla şirket tarihinde 
yeni bir sayfa açıyor. Scheiber, “Müşterilerimizle, yeni 
şirketlerle, akademisyenlerle, mühendislerle ve bilim 
insanlarıyla yakın ortaklık kurarak geleceğin teknolo-
jilerini ve dijital iş modellerini geliştirmek için ilham 
verici bir ortam yaratacağız” dedi.
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İspanya Değirmenciler Derneği, değirmencilik sektörünü değiştiren, sıra dışı ve devrim yaratan 
Leonardo valsli değirmen hakkında daha fazla bilgi almak için Omas’ın Padova’daki merkez 
ofisini ziyaret etti.

İspanya Değirmenciler Derneği Temsilcileri,
Omas Ofisinde

Omas’ın Padova’daki merkez ofisini ziyaret eden İs-
panya Değirmenciler Derneği temsilcileri, değirmencilik 
sektörünü değiştiren, sıra dışı ve devrim yaratan Leonar-
do valsli değirmen hakkında daha fazla bilgi aldılar. Der-
nek temsilcileri, İtalya’ya yaptıkları ziyaret kapsamında, 
İtalya’nın en büyük un değirmenlerinden Grandi Mo-
lini Italiani’nin Marghera tesisinde Leonardo’yu çalışır-
ken izleme şansı yakaladı. Burada, bu valsli değirmenin 
gerçek sıra dışı niteliklerini birinci elden görme, hızını 
değiştirme, hızlı ve yavaş silindirleri sadece bir saniyede 
çevirme ve aynı zamanda bu öğütme teknolojisinin bit-

miş ürün üzerinde yarattığı farkı test etme fırsatı yakala-
dılar. İspanyol heyet, bu adımlarda kullanılan elektriğin 
yüzde 60’ını üreten ve ana şebekeden güç miktarını aynı 
oranda azaltan KERS teknolojisini de çalışırken izledi.  

Ziyaretin ikinci kısmı Omas şirketinde gerçekleşti 
ve heyet, Omas Başkanı ve Omas’ın kurucusu Adriano 
Nalon tarafından karşılandı. Nalon, Leonardo, Gali-
leo ve Michelangelo’nun üretim süreçlerini,  teknik ve 
yapım özelliklerini üretim aşamasında gösterdi. Zi-
yaretçiler, Giotto sterilizasyon cihazının kullanıldığı 
buğday temizleme sürecine büyük ilgi gösterdi.

4B Braime Components Ltd., kovalı elevatörleri ve konveyörleri izlemek için yeni dördüncü 
nesil Watchdog™ kontrol ünitesini piyasaya sundu.

4B Braime’den yeni Watchdog™ İzleme Sistemi

Dünyanın önde malzeme taşıma ve elektronik bile-
şenleri üreticilerinden 4B Braime Components Ltd., ku-
rulumu ve çalıştırması oldukça kolay olan yeni dördün-
cü nesil Watchdog™ kontrol ünitesini piyasaya sundu. 
Yeni sistem, kovalı elevatörlerde ve konveyörlerde kayış 
hızı, kayış hizasının bozulması, sürekli taşıma sıcaklığı, 
makara hizasının sapması ve fiş koşulları için 15 sensör-
lük sinyali işleme alabiliyor; bir alarm 
durumu tespit edildiğinde, ayrıntıları 
kaydediyor, alarm sesi veriyor ve ele-
vatör/konveyör ve besleme sisteminin 
kontrollü olarak kapatılmasını sağlıyor. 

Yeni 3.5 inç renkli grafik LCD ekran-
da, bütün sistemin durumu bir arada 
gösteriliyor.  WDC4 modeli artık değiş-
ken frekans tahrikleri (VFD) için kayış 
hızının izlenmesini ve kontak, nabız 
ve sıcaklık (pirinç sürtünme bloğu) 
sensörleri için kayış hizasının kayma 
girdilerini destekliyor. WDC4’te ayrıca, ilk çalıştırma 
sırasında herhangi bir ekipman sorununu tespit etmek 

için yavaş ilerleme ve hızlandırma takibi de yer alıyor.  

AKILLI CİHAZLARDAN TÜM VERİLERİ
ALABİLİRSİNİZ
Kontrolör ayarları parolayla korunuyor ve doğrudan 

LCD ekrandan ayarlanabiliyor ya da ücretsiz PC ya-
zılımı uygulamasıyla ayarlanarak SD kart ile WDC4’e 

aktarılabiliyor. Watchdog™ Super Elite, 
Modbus TCP/IP protokolü üzerinden 
bir PLC’ye doğrudan bağlanabiliyor veya 
HazardMon.com®’a entegre edilebiliyor. 
HazardMon.com, web özelliği etkinleşti-
rilmiş her tür cihazda (akıllı telefon, tablet, 
masaüstü PC) görülebilen canlı sistem du-
rumunu, grafikleri ve tarihsel verileri sağ-
layan, güvenli, bulut tabanlı bir çözümdür.

Watchdog sistemi, aşağıdaki patlayıcı or-
tam standartlarında kullanım için onaylan-
mıştır: ATEX (AB), CSA (ABD), IECEx 

(Güneydoğu Asya ve Avustralya), InMetro (Brezilya) ve 
Nepsi (Çin).
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Louis Dreyfus Company Vostok LLC, Rusya’nın Rostov bölgesinde yeni bir tahıl terminali 
açtı. Terminalin başlangıçta 800 bin ton olan yıllık ihracat kapasitesinin zaman içinde 1 mil-
yon tonu geçmesi hedefleniyor.

Louis Dreyfus yeni tahıl 
terminalini açtı

Önde gelen tahıl işleyici firmalardan Louis Dreyfus 
Company Vostok LLC, Avrupa Yeniden Yapılanma ve 
Gelişim Bankası (EBRD) ile işbirliği kurarak Rusya’nın 
Rostov bölgesinde bir tahıl terminali açtı. Terminal, 
Don nehri kıyısındaki Azov bölgesinde 20 hektarlık bir 
arazi üzerinde bulunuyor ve terminalde iki rıhtım ile 
50 bin tonluk toplam kapasiteye sahip 10 silo yer alıyor. 
Terminalin başlangıçta 800 bin ton olan yıllık ihracat 
kapasitesinin zaman içinde 1 milyon tonu geçmesi he-
defleniyor. LDC, Louis Dreyfus Holding B.V. Başkanı 

Margarita Louis-Dreyfus, “Tarihsel olarak Rusya, bu-
rada 1864’ten bu yana faaliyet yürüten grubumuz için 
özellikle önemli bir ülke oldu. Bugün Rusya yıllık 100 
milyon tondan fazla tahıl üretimiyle, buğday ve arpanın 
küresel ölçekte önde gelen üreticileri ve ihracatçıları ara-
sında yer alıyor ve daha fazla büyüme için mükemmel 
potansiyele sahip. Bu ülkenin küresel tarım pazarların-
da baskın bir oyuncu olmaya devam edeceğini düşünü-
yoruz ve son 10 yıldır farklı tahıl işletmelerine sürekli 
yatırımlarla buradaki varlığımızı güçlendiriyoruz” dedi.

Dördüncü bağımsız, yüksek kapasiteli hububat ter-
minalinin yerini açıklayan GrainsConnect, gerekli 
onaylara bağlı olarak terminali, Alberta eyaletinin 120 
km kuzeydoğusunda Huxley’de inşa etmeyi planlıyor. 
Daha önce açılan tesisler doğrultusunda, 14 saatte 134 
vagon yükleme kapasiteli son teknoloji 35 bin tonluk 
hububat terminali olan GrainsConnect Kanada Hux-
ley, bölgedeki yetiştiriciler için verimliliği ve güveni-
lirliği artıran bölgedeki ilk tesis olacak. Yeni tesislere 
yatırım yapmaya devam ettikçe ve Kanadalı yetiştiri-
cilere rekabet üstünlüğü sağladıkça, ağlarına güçlü bir 
destek verildiğini gördüklerini belirten GrainsConnect 
Kanada Başkanı Warren Stow, şunları aktardı:

“Saskatchewan ve Alberta’da Batı Yakası’na en ve-
rimli tedarik zincirleri için seçenek ve erişim sunan 
iki tesisimiz olacak. Huxley tesisi, bu yılki ikinci tesis 
duyurusudur ve Kanada bölgesinde yatırım yapacak 

olmaktan dolayı heyecanlıyız. Bu bölgeye karşı güçlü, 
büyüyen bir ilgi var ve bölgeye son teknoloji tesis ka-
zandırmaktan dolayı heyecanlıyız. Projeye sağladıkları 
katkılardan dolayı ortağımız CN’ye ve Alberta Eyalet 
Hükümeti’ne teşekkür etmek istiyorum”.

TERMİNAL 2019’UN ORTALARINDA AÇILACAK
CN Kanada Satış Yöneticisi Jay Roberts ise, CN’nin 

kilit ihracat kapılarına hububat getirerek terminale 
hizmet vereceğini söyleyerek, “GrainsConnect Kana-
da’nın çiftçilere yeni fırsatlar oluşturacak gayretleri-
mizle bizimle işbirliği yapmaya devam ediyor olmasın-
dan dolayı mutluyuz. Yenilik ve yatırımın Kanada’nın 
ihracat hububat tedarik zincirinin geleceğine yönelik 
bir bütün olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Gerekli onaylara tabi olarak, inşaatın 2019 yılının 
ortalarında bitmesi ve işletmeye açılması bekleniyor.

GrainsConnect Kanada, dördüncü bağımsız ve 
yüksek kapasiteli hububat terminalini, Alberta 
eyaletinde inşa etmeyi planlıyor.

GrainsConnect Kanada 
dördüncü terminalini inşa 
edecek



Infotech Group

www. infotechgroup.com.tr    |    www.itg.bg



S.

HABER
Haziran 2017

22 DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Bühler’den 20 yeni ürün

Stratejisini gıda sektöründe inovasyon ve 
teknoloji liderliğini sürdürmek olarak belirle-
yen Bühler, her yıl cirosunun yüzde 5’ini Ar-
Ge’ye yatırıyor. Bühler, Interpack fuarında 
20 yeni ürünü ve süreci tanıttı.

Ar-Ge ile pazardaki konumunu genişleten Bühler’in 
en son inovasyonları, Düsseldorf’taki 2017 Interpack 
Ambalaj ve Paketleme Fuarı’nda tanıtıldı. Ayrıca Büh-
ler’in etkinlik sayfasında gösterilen inovasyonlar ara-
sında aşağıdakiler ön plana çıktı:

“AKILLI ÇİKOLATA FABRİKASI”NDA
İLK ADIM
Endüstriyel çikolata üretiminde yüksek verimlilik 

ve tutarlı ürün kalitesi çok önemlidir. Sensörlerin, 
aktüatörlerin ve IoT teknolojilerinin kullanımı, daha 
da verimli bir üretim için imkân yarattı. Bühler, Inter-
pack’te seri çikolata üretiminin gelecekte nasıl değişe-
ceğini gösterdi ve DoMiReCo üretim hatlarının süreç 
takibi ve kontrolü için daha akıllı bir süreç sundu. 

AKILLI ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME PLATFORMU: 
ChocoGenius
Bühler, Interpack’te, yeni çevrimiçi öğrenme plat-

formu ChocoGenius’u sundu. Proses hatlarını çalış-
tıran insanlara odaklanan platform, çeşitli öğrenme 
videoları, özel dersler, interaktif eğitim modülleri ve 
sorun giderme kılavuzlarıyla harmanlanmış öğrenme-
yi içeriyor. ChocoGenius, Bühler’in, uygulama ve eği-
tim merkezlerini ve müşterinin tesislerinde uygulanan 
eğitimleri içeren mevcut eğitim teklifini tamamlıyor.

ChocoBotic ile ÇİKOLATA KALIPLAMA TESİSİ
Dahili bir inovasyon mücadelesi sırasında Bühler’in 

çalışanları, entegre robot teknolojisi olan “ChocoBo-
tic” ile yeni bir çikolata kalıplama tesisi geliştirdi. Bu 
teknoloji, Interpack’te dünya prömiyerini yaptı.

DİJİTAL PORTAL myBühler
Yeni myBühler servis portalıyla, müşteriler çeşitli 

çevrimiçi bilgilere ve servislere doğrudan erişebiliyor, 
kurulu ekipmanların genel açıklamalarına ve kılavuz-
lara ulaşabiliyorlar. Ayrıca müşteriler, bir tıkla yedek 
parça siparişi verebiliyor. 

FISTIK İŞLEMEDE MAKSİMUM
GÜVENLİK VE HİJYEN
Bühler, Sortex F BioVision sayesinde, F ayıklama 

platformunun hijyenik tasarımını ilk defa BioVision 
tanıma teknolojisiyle birleştiriyor. BioVision, spektral 
farklılıkları kullanarak en küçük sapmaları bile tespit 
ediyor. 

EN YÜKSEK KALİTE VE HİJYEN
SEVİYESİNDE ÖN HAMUR ÜRETME
Ön hamur ve ekşi hamur giderek daha popüler hale 

geliyor. Sürekli ön hamur prosesi JetMix, EHEDG 
(Avrupa Hijyenik Mühendislik ve Tasarım Grubu) ile 
birlikte geliştirilen yüksek hijyen gerekliliklerini, sıra-
dışı karıştırma kalitesiyle birleştiriyor. 

ET TADINDA SAĞLIKLI KATKI MADDELERİ:
 DOKULU BİTKİ PROTEİNLERİ
Giderek artan dünya nüfusuna sürdürülebilir şekil-

de yüksek kaliteli proteinler tedarik etmek için, eks-
trüzyonlu pişirme işlemiyle, (örnek olarak bezelye 
ve baklagillerden üretilen) dokulu bitkisel proteinler 
(TVP) elde edildi. Bühler, Interpack’te çeşitli bitkisel 
protein kaynakları kullanarak TVP üretmek için en-
tegre üretim çözümleri hakkında bilgi verdi.
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Perten Instruments, Bioo Scientific ile işbirliğine girişti. PerkinElmer’in gıda biriminin birer 
parçası olan firmalar, tahıl ve yem alanında işlevsel ve güvenilir reolojik ve fiziksel testler 
sunacak.

Perten Instruments, Bioo 
Scientific Corporation ile 
ortaklık kuruyor

Tarım ve gıda sektörüne yönelik analitik cihazlar 
üreticisi Perten Instruments, 2003 yılından bu yana 
gıda ve yem güvenliği testleri geliştiren ABD’li firma 
Bioo Scientific ile işbirliğine girişti. Her iki firma da 
PerkinElmer’ın gıda biriminin bir parçası. Bioo Scien-
tific Satış Lideri John Van Arsdale, “PerkinElmer Food 
iş biriminin bir parçası olmaktan ve kardeş şirketleri-
miz Perten ile işbirliği yapmaktan büyük heyecan du-
yuyoruz. Perten’in tahıl, yem ve gıdadaki güçlü yönleri 

sayesinde, Bioo ürünleri, her iki tarafın müşterilerine 
daha fazla çözüm sunmamızı sağlayacak.”dedi. Per-
ten’in İş Geliştirme Müdürü Wes Shadow ise konuyla 
ilgili şunları dile getirdi: “Bioo, gıda ve yem test setleri, 
analizleri bulmacasında yeni birer parça. Her zaman 
yakın kızılötesi cihazlarımızla reoloji ve fiziksel test 
cihazları ve kompozisyonu hattımızda işlevsel analiz 
sunmaktan bahsettik. Bioo ile birlikte artık, bu listeye 
güvenliği de ekleyebiliriz”.

Alapala, Mardin Kızıltepe Organize Sanayi 
Bölgesi’nde anahtar teslim Akcan buğday fab-
rikasını devreye aldı. Fabrika günlük 500 ton 
kapasiteli öğütme tesisi ile her biri 3 bin ton 
kapasiteli 4 çelik silodan oluşuyor. Alapala’nın 
inovasyonu, son teknoloji makinelerle donatılan 
bu projede sunuldu. Yüksek hijyen kalitesi stan-
dartlarıyla tamamlanan Akcan buğday fabrikası, 
Mardin ve çevresindeki illerin un ihtiyacını kar-
şılayacak. 

Alapala, Akcan buğday fabrikasını işletmeye 
alarak Mardin’deki ikinci anahtar teslim projesi-
ni tamamlamış oldu. Daha önce Mardin Organi-
ze Sanayi Bölgesi’nde kurulan ve günlük 600 ton 
buğday işleme kapasitesine sahip Karaboğalar Un 
Fabrikası’nın yapımı, yaklaşık 5 ay gibi rekor bir 
sürede tamamlanarak Temmuz 2015’te faaliyete 
geçmişti.

Alapala, Mardin’de anahtar teslim Akcan buğday fabrikasını devreye aldı. Fabrika günlük 500 
ton kapasiteli öğütme tesisi ile her biri 3 bin ton kapasiteli dört çelik silodan oluşuyor. 

Alapala’nın Mardin’deki ikinci anahtar
teslimi projesi
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Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER)’nin 
16-17 Mayıs 2017 tarihinde Ankara Crown Plaza Ho-
tel’de gerçekleştirdiği “HUBUDER 4. Hasat Kon-
feransı”na 200’ün üzerinde sektör temsilcisi katıldı. 

HUBUDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Eren, 
yaptığı açılış konuşmasında, Rusya’dan yapılan tahıl 
ithalatıyla ilgili kısıtlamalara ve lisanslı depoculukla 
ilgili sektörün taleplerine değindi.

Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER), 
16-17 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da “HU-
BUDER 4. Hasat Konferansı”nı düzenledi. 
Konferansta, sektörü temsil eden 200’ün üze-
rinde katılımcı bir araya geldi.

HUBUDER’den 4. Hasat 
Konferansı

Alapala, Bağdat’ta 6 bin metrekarelik alan 
üzerinde anahtar teslim un fabrikası açtı. 250 
ton/gün kapasiteli 2 hattı bünyesinde bulun-
duran tesis, günde 500 ton sert ve yarı sert 
buğday öğütme kapasitesine sahip.

Alapala, Irak’ın başkenti Bağdat’ta 6 bin metrekarelik 
alan üzerinde, günlük 250 ton kapasiteli 2 hatta sahip 
anahtar teslimi un fabrikası kurdu. Tesis, günlük 500 
ton sert ve yarı sert buğday öğütme kapasitesine sahip. 
6 katlı beton fabrika, en yüksek hijyen standartlarına 
uygun olarak inşa edildi. El değmeden üretim yapan ve 
içerisinde tam otomatik bir ambalajlama bölümü bu-
lunan tesis, bölgedeki sınırlı sayıdaki buğday öğütme 

fabrikasından biri. Tam otomatik PLC kontrollü tesis, 
uzaktan yönetim ve yönetim bilgilendirme sistemi gibi 
son teknoloji imkanlara sahip.

Alapala Grubu’nun üretimini gerçekleştirdiği maki-
neler, dünya çapında 5 binden fazla fabrikada kulla-
nılıyor. Bu tesisle Orta Doğu’daki referans projelerine 
bir yenisini daha ekleyen Alapala, bölgedeki pazarda 
bulunduğu konumu daha da yükseğe taşımış oldu.

Alapala’dan Bağdat’ta 
büyük atılım
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Daha sonra söz alan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 
Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu ise, 2015/16 sezo-
nunda TMO’nun hububat satışları, mevcut TMO stok-
ları ve lisanslı depoculuk uygulamalarıyla ilgili 2018 
yılında piyasalarda gerçekleşecek değişiklikleri anlat-
tı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki Sağlık 
Tarım Havzaları Şube Müdürü Nejdet Çaylan, Milli 
Tarım Projesi ve havza bazlı üretim modelinin tahıl 
üretimine etkisini anlatan bir sunum gerçekleştirdi. 

TÜRKİYE’DE HUBUBAT HASATI
DEĞERLENDİRİLDİ
Kahve arasından sonra, Ikar Genel Müdürü Dimitri 

Rylko Rusya, Ukrayna ve Kazakistan; Strategie Gra-
ins Başkanı Andreé Defois ise Avrupa ve Amerika’da 
global tahıl piyasalarını değerlendirdi ve yeni sezona 
yönelik beklentilerini paylaştı.

Her yıl finans piyasaları ve kur hareketleriyle ilgi-
li tahminlere yer verilen HUBUDER konferansında, 
DNG Danışmanlık, Eğitim ve Araştırma şirketinin 
kurucusu Fatih Keresteci “Dünyada Değişen Siyasal 
İklim, Türkiye’de ise Referandum Sonrası Ortamın 
Gölgesinde Türkiye Ekonomisi ve Finansal Piyasaları-

na Yönelik Stratejik Bir Bakış” başlıklı bir sunum yaptı. 
“Bölgelere Göre Türkiye Hasat Değerlendirmesi” 

başlıklı bölümde Rint Akyüz moderatörlüğünde Tür-
kiye’de hasat değerlendirilmesi yapıldı. TMO’nun 
Türkiye hububat üretimine ait öngörülerini içeren son 
sunumu ise TMO Ticaret Daire Başkanı Cihan Soyalp 
gerçekleştirdi. 

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TU-
SAF) üyeleri, unun iyileştirilmesi ve zenginleş-
tirilmesi konularında uzman olan Alman Müh-
lenchemie’nin davetine katıldı. 

Un sektöründe hizmet veren kuruluşları bir çatı 
altında toplayan Türkiye Un Sanayicileri Federas-
yonu (TUSAF) Yönetim Kurulu’nun 13 üyesi, unun 
iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi konularında 
uzman olan Alman Mühlenchemie’nin davetine 
katıldı. Üyeler, Ahrensburg’da bulunan Stern Tek-
noloji Merkezi’ni, Wittenburg’daki üretimi, Flour 
World Müzesi ve yine Wolfsburg yakınlarındaki 
Flechtdorfer Mühle değirmenini ziyaret etti. Üre-
tim tesislerinin görülmesinin yanı sıra olanaklara ve 
teknolojilere dair karşılıklı bilgi alışverişinin teşvik 

edilmesi için gerçekleştirilen ziyaret, 4 gün sürdü. 
Mühlenchemie’nin Türkiye’ye ve Türk değirmen-
cilik sanayiine yönelik derin bağlılığını vurgulayan 
Mühlenchemie Genel Müdürü Lennart Kutschins-
ki, “Türkiye’deki değirmenciliğe uzun yıllardır de-
rin kökler saldık ve İzmir’deki “Stern Ingredients 
Turkey” şirketiyle bunun yeni bir emaresini daha 
meydana getirdik” dedi. 

TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı E. Günhan Ulu-
soy da, davetten dolayı yönetim kurulunun tamamı 
adına teşekkür etti. 

TUSAF Yönetim Kurulu, 
Mühlenchemie’yi
ziyaret etti
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Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği (GUSAD)’nin ev 
sahipliğinde 19-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Mardin’de 
Hilton Garden Inn Hotel’de yapılan 2017-2018 Bölgesel 
“Hasat Öncesi, Buğdayın Geleceği” temalı sektör toplantı-
sı gerçekleştirildi. Sektörün önemli temsilcilerinin katıldığı 
toplantının açılış konuşmalarını GUSAD Başkanı Erhan 
Özmen, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Tirya-
kioğlu, Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü 
İsmail Kemaloğlu ile Mardin Valisi Mustafa Yaman yaptı.

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İs-
mail Kemaloğlu, 2015/16 döneminde rekor düzeyde 

satış yapıldığını, piyasaların ihtiyacının karşılanması 
amacıyla mevcut stokların yanında bir miktar da it-
halat gerçekleştirildiğini belirterek, “Önümüzdeki se-
zon için piyasalar yakından takip edilecek ve her türlü 
tedbir alınacak. TMO, önümüzde dönem stoklarını 
öncelikle iç piyasa için değerlendirecek, bu nedenle sa-
nayici pozisyonunu buna göre alması gerekiyor.”dedi. 

“Hasat Öncesi, Buğdayın Geleceği” konulu bölge 
toplantısı kapsamında düzenlenen panelde ise, TMO 
Ticaret Dairesi Başkanı Cihan Soyalp, “TMO 2017-
2018 Buğday Politikaları” konulu bir sunum yaptı.

Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği (GU-
SAD) tarafından Mardin’de 19-21 Mayıs ta-
rihleri arasında “Hasat Öncesi Buğdayın Gele-
ceği” konulu bölgesel bir toplantı düzenlendi.

“Hasat Öncesi, Buğdayın 
Geleceği” tartışıldı

ADM, ihracat terminalini 
yeniledi 

ADM, São Paulo’da bulunan ihracat termina-
lindeki bir dizi büyük gelişmeyi tamamladığını 
duyurdu. Yenileme çalışmasıyla birlikte, tesi-
sin depolama kapasitesi 172 bin tondan 194 
bin tona, yıllık işleme kapasitesi de 6 milyon-
dan 8 milyon tona çıkarılıyor.

Archer Daniels Midland Company, Brezilya’nın São 
Paulo eyaletindeki Santos’ta bulunan ihracat termina-
lindeki bir dizi büyük geliştirmeyi tamamladığını du-
yurdu. Firmanın açıklamasına göre, terminale ikinci 
bir gemi yükleme hattı ve dördüncü bir tır boşaltma 
istasyonu ekleniyor. Böylece daha etkili operasyonlara 
olanak sağlandığı belirtiliyor. Tesisin depolama kapa-
sitesi 172 bin tondan 194 bin tona, yıllık işleme kapa-
sitesi de 6 milyondan 8 milyon tona çıkarılıyor. Tahıl-
ların akışını ve depolamasını iyileştiren teknolojinin 
kullanılmasıyla toz partikülü emisyonlarını yüzde 80 

oranında azaltarak terminalin çevresel kontrollerini 
ciddi şekilde geliştiriyor. 

ADM Güney Amerika Başkanı Scott Fredericksen, 
“ADM, Brezilya’daki 20. yılını kutluyor ve bu kilomet-
re taşını büyük bir geliştirme projesini tamamlayarak 
kutlamaktan daha iyi bir şey olamazdı. Santos’taki 
geliştirilmiş terminalimiz, artan yükleme ve yük bo-
şaltma kapasitesiyle, Brezilya’nın tahıllarını dünya pa-
zarlarına daha etkili şekilde sunarken, sürdürülebilir 
operasyonlar için sektörde bir ölçüt belirlememizi ve 
bölgede istihdam yaratmamızı sağlıyor.” dedi. 
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Sektördeki gelişmeleri ve ihracat 
rakamlarını değerlendirmek için top-
lanan Güneydoğu Anadolu Hububat, 
Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamul-
leri İhracatçı Birlikleri Başkanı Mah-
sum Altunkaya, Güneydoğu’nun 
Türkiye’nin hububat, bakliyat, yağlı 
tohumlar ve mamulleri ihracatında 
söz sahibi olduğunu belirtti. Sektör 
temsilcilerinin yenilikçi yaklaşımlar-
la dünyanın farklı bölgelerine ihracat 
yaptığını söyleyen Altunkaya, Orta-
doğu’dan Avrupa’ya, Asya’dan Afri-
ka’ya ihracatı yaptıklarını ifade etti. 
2017 yılı Ocak-Nisan döneminde 721 

milyon 484 bin dolarlık ihracat yaptıkla-
rını hatırlatan Başkan Altunkaya, ihracat 
içerisinde buğday unu, bitkisel yağlar ve 
makarnanın öne çıktığını kaydetti. Bu 
ürünlerin ihracatta ilk üç sırada yer aldı-
ğını anlatan Altunkaya, 4 aylık dilimde 
182 milyon 315 bin dolarlık buğday unu, 
135 milyon 383 bin dolarlık bitkisel yağ 
ve 97 milyon 51 bin dolarlık da makarna 
ihracatı yapıldığına da dikkat çekti.

ORTADOĞU ÜLKELERİ
İHRACATI SIRTLIYOR
Dünyanın farklı noktalarına ihracat 

yaptıklarını ve bu satışların büyük bir 

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri 
Başkanı Mahsum Altunkaya, Türkiye’nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ih-
racatında söz sahibi bölgenin Güneydoğu olduğunu söyledi.

Türkiye’nin hububat ihracatı Güneydoğu’nun elinde

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, dört yıldır yü-
rüttüğü çalışmayla, buğday için büyük tehdit 
oluşturan soğuğa ve kuraklığa dayanıklı buğ-
day üretecek.  

Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksek Oku-
lu Bitki ve Hayvan Üretim Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Tolga Karaköy öncülüğünde yürütülen çalış-
mada, buğday üretiminin karşı karşıya bulunduğu en 
büyük tehditlerden biri olan soğuğa ve kuraklığa çö-
züm bulunacak. Milliyet’in haberine göre, dört yıldır 
sürdürülen çalışmalar sonucunda, soğuk ve kuraklığa 
dirençli anaçlar üzerinde yapılan melezleme çalışma-
sı sonuç verdiğinde bu etkenlerden ortaya çıkan ürün 
kaybı da ortadan kaldırılabilecek.

“YENİ BUĞDAY ÇEŞİTLERİ ELDE ETTİK”
Yürütülen çalışma hakkında bilgi veren Doç. Dr. 

Tolga Karaköy, projede önemli mesafe aldıklarını be-
lirterek, “Sivas bölgesine uygun yeni buğday çeşitleri-
nin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yaptık. Uygula-
ma alanımızda 500 ayrı buğday hattı oluşturduk. Bu 
buğday hatlarının Sivas ekolojik koşullarında uyum 
yeteneğini tespit ettik. Özellikle Sivas’ta soğuğa ve ku-
raklığa dayanıklı anaçlarla melezlemeler yaparak yeni 
ıslah hatları da oluşturuyoruz. Bu çalışmayı yaklaşık 4 
yıldır yürütüyoruz. Bu süre zarfında Sivas’a oldukça 
uygun çeşitler elde ettik. Bu çeşitler özellikle soğuk ve 
kuraklığa son derece toleranslı. İlerleyen yıllarda Sivas 
için uygun buğday çeşidi ve çeşitlerini de ilimize ka-
zandırmış olacağız” dedi.

Soğuğa ve kuraklığa 
dayanıklı buğday 
üretilecek
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kısmını Ortadoğu’ya gerçekleştirdiklerini vurgulayan 
Altunkaya, “4 ayda Ortadoğu’ya 547 milyon 711 bin 
dolarlık ihracat gerçekleştirirken Afrika ülkelerine 127 
milyon 200 bin dolarlık dış satım yaptık. Ülke olarak 
değerlendiğimiz de ise ihracatımızın yarısından fazla-
sını Irak’a yapıyoruz. 449 milyon 402 bin dolarla Irak 

ihracatımızı adeta tek başına taşıyor. Irak’ı önemsiyo-
ruz ama diğer ülkelere ihracatın artırılması için çıkar-
malarda bulunuyoruz. Sektöre ilişkin fuarları atlamı-
yoruz ve bu fuarların büyük katkısını görüyoruz” diye 
konuştu. 

Türkiye’nin pirinç ve bakliyat sektörünün önde 
gelen firmalarından Tat Bakliyat Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Veysel Memiş, tam 
kapasite çalışarak ihracatta yüzde 44, ciroda 
yüzde 20 büyüme yakaladıklarını söyledi. 

2016 yılında 100 milyon dolar ihracata ulaştıklarını 
ve ihracatta yüzde 44, ciroda yüzde 20 büyüme yaka-
ladıklarını belirten Tat Bakliyat Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Veysel Memiş, Tat Bakliyat markası ile 
yurt içinde 30’u aşkın bayi ağı, İstanbul, İzmir ve Edir-
ne’de de bölge müdürlükleri ile hizmet verdiklerini 
açıkladı. Ayrıca 82 ülkeye ihracat yaptıklarını dile ge-
tiren Memiş, “Tat Bakliyat, bünyesindeki pirinç, bul-
gur, mercimek fabrikalarının yanı sıra bakliyat eleme 
ve temizleme tesisleri, kilogramlık paket ambalajlama 
tesisleri ile Türkiye’nin en büyük üreticileri arasında 
yer alıyor” dedi. 
İstanbul Sanayi Odası’nın yapmış olduğu araştırma-

da Türkiye’nin en büyük 
500 sanayi kuruluşu ara-
sında olan Tat Bakliyat, 
aynı zamanda Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin 
ilk 1000 ihracatçı firması 
arasında yer alıyor. 

“YATIRIMLARIMIZ 
DEVAM EDİYOR”
Edirne Uzunköprü’de 

çeltik fabrikası kurdukla-
rını söyleyen Memiş, şun-

ları aktardı: “Fabrikayı 18 bin metrekare alan üzerine 
kurduk. Saatte 15 ton kapasiteli fabrikayı 2016 son çey-
reğinde devreye aldık. Edirne’de kurduğumuz fabrika 
sayesinde nakliye maliyetlerinde önemli bir avantaj sağ-
layacağız. İstanbul’da bir dağıtım depomuz da bulunu-
yor. Edirne’de ürettiğimiz çeltik Ege ve Marmara böl-
gesine gönderiliyor. Mersin fabrikamızdaki günlük 240 
ton olan çeltik kırma kapasitemiz, bu yatırım ile birlikte 
günlük 600 ton kırma kapasitesine ulaştı.”

“BAKLİYAT UNU PROJESİNE BAŞLIYORUZ”
Bu yıl bakliyat kullanım alanını genişletmek için 

‘Bakliyat Unu’ projesine başladıklarını dile getiren Me-
miş, “Türkiye’de çok 
yaygın olmayan bu 
kullanım ile yüksek 
lif, protein, mineral, 
karbonhidrat içeren 
ürünlerin yemekler-
de her alana girebil-
mesini hedefliyoruz. 
Özellikle çocuklar ve 
sağlıklı beslenmek 
isteyen tüm insanlar 
için bu müjdeyi de 
vermiş olalım” dedi. 

Tat Bakliyat, ihracatta 
yüzde 44 büyüdü
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Genç Değirmen, son 17 yıl içerisinde tüm 
ileri teknoloji sistemleri bünyesindeki makine-
lere entegre ederek yeni bir sürece girdi. Bu 
kapsamda Genç Değirmen, güneş enerjisin-
den elektrik elde edebilecek projelere yatırım 
kararı aldı. 

Geçmişten gelen tecrübe ve deneyimlerini temel 
değerleri kabul eden Genç Değirmen, 30 bin metre-
karelik tesislerinde AR-GE ve iyileştirme çalışmaları-
nı sürdürülebilir hale getirdi. Bu kapsamda yeni tek-
nolojik trendler ve farklı alanlarda kapasite artırımı 
faaliyetlerini de sürdürüyor. Verimli saha kullanımı 
çalışmaları sonucunda farklı alanların daha verim-
li kullanılabileceğini düşünen Genç Değirmen, hem 
İç Anadolu Bölgesi’nin hem de Türkiye’nin yıllardır 
endüstriyel ve kamusal alanda karşılaştığı enerji açığı 
problemine katkıda bulunmak amacıyla güneş ener-
jisinden elektrik elde edilebilecek projelere yatırım 
kararı aldı. 

1 MİLYON 200 BİN DOLARLIK SANTRAL 
Yeni yatırım kararı doğrultusunda, firmanın 30 bin 

metrekarelik fabrika çatısının yaklaşık 10 bin metreka-
relik bölümüne güneş enerjisi santrali kurulacak. Net 

6 bin 600 metrekarelik alana 3 bin 870 adet panel kuru-
lumu yapılması planlanıyor. Toplamda 1.044 kWp gü-
cünde olan tesisin yaklaşık yatırım maliyeti 1 milyon 
200 bin dolar civarında olacak. Firmanın temizlik, ba-
kım ve onarım konularında da problem yaşanmaması 
için AR-GE süreci tamamlanmış ürünler ve sistemler 
kullanacağı belirtildi. 

Bu yatırımla Genç Değirmen, hem kullandığı elekt-
rik ihtiyacını karşılayacak hem de kendi ihtiyacı olan 
elektrik enerjisinden daha fazla üretim yapabileceği 
için ayrı bir ticari potansiyel oluşturacak. Ayrıca, firma 
bu yatırımla mali kazancın yanı sıra temiz enerji kul-
lanımı ile çevre duyarlılığı oluşturacak. 

Firmanın gerçekleştirdiği yeni ürün çalışmaları, 
mekanik, elektronik, çalışma güvenliği ve estetik an-
lamında ilerlemeye devam ediyor. Genç Değirmen, 
hem yaptığı yatırımlarla hem de daha az enerji tüketen 
ürünlerle çevre dostu üretimleri de sürdürecek. 

Genç Değirmen’den
Yeşil Enerji Atağı

Gürün Başak Bulgurları, gelen taleplere cevap verebilmek için yeni makine ve ekipman yatı-
rımıyla altyapısını güçlendirmeyi planlıyor.

Bulgur üretimiyle faaliyet gösteren Gürün Başak 
Bulgurları, yeni makine ve ekipman yatırımıyla altya-
pısını güçlendirmeyi planlıyor. Dünya.com’da yer alan 
habere göre, gelen taleplere cevap verebilmek için ma-
kine ve ekipman yatırımı yaptıklarını söyleyen Gürün 
Başak Bulgurları Genel Müdürü Fatih Öztürk, “Böy-
lece günlük 4 ton olan bulgur üretim kapasitemizi 

50 tona çıkardık. Ayrıca ürünün çiftçiden alımından 
ambalajlanmasına kadar olan süreci de takip etmeyi ve 
hizmetlerimize organik ürün statüsündeki çiftçilerle 
yapacağımız sözleşmeli üretimle devam etmeyi hedef-
liyoruz” diye konuştu.

2016 yılında ekonomik durgunluktan bakliyat ve 
hububat piyasasının da olumsuz etkilendiğini belirten 

Gürün Başak Bulgurları, altyapısını güçlendirecek
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Yurtdışına yerli bakliyat ürünlerini ihraç eden 
Duru Bulgur ve Bakliyat, son dönemde üre-
tim kaybı yaşanan yerli kırmızı mercimeğe sa-
hip çıkıyor. 

Dünyanın en büyük bulgur üretici ve ihracatçı-
sı Duru Bulgur, yüzde 100 yerli kırmızı mercimek 
kullanarak son dönemde üretim kaybı yaşanan yerli 
kırmızı mercimeğe sahip çıkıyor. Kırmızı mercimek 
ithalatının son 6 yılda yüzde 175 oranında arttığına 
dikkat çeken Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı 
İhsan Duru, Türk çiftçisinin üretim için desteklenme-
si gerektiğini vurguladı. Yerli mercimeğin ithal mer-
cimekten daha üstün olduğunu belirten Duru Bulgur 
Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru, “Yerli kırmızı 
mercimeğin üretiminde ciddi bir üretim kaybı yaşandı. 
Devletin bakliyat ve mercimekte yeni bir düzenleme 
yapması şart. Gün geçtikçe kırmızı mercimeğin itha-
latı daha da artıyor. 2010-2016 arasında kırmızı merci-
mek ithalatında yüzde 175 artış söz konusudur. Yerli 
mercimek üretiminde ise 2016’da 2006 yılına kıyasla 

yüzde 40 üretim kaybı var” diye konuştu.

YERLİ MERCİMEK DAHA ÜSTÜN!
Çiftçiyi üretim için desteklemek gerektiğini ifade 

eden İhsan Duru, “Bu konuda yapılacak olan çalıştay-
larda firma olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya 
hazırız. Üretim düşse de biz yerli kırmızı mercimek-
ten asla vazgeçmeyeceğiz” dedi. Duru Bakliyat olarak 
yüzde 100 yerli kırmızı mercimeği kullandıklarını 
belirten Duru, şunları söyledi: “Yerli mercimek hem 
daha lezzetli hem de besinsel açıdan daha üstün. Ana-
dolu’da doğduk, Anadolu’nun bereketli topraklarında 
yetişen ürünlerle büyüyoruz. Bu ürünlere her zaman 
sahip çıkacağız. Türkiye, dünyadan mercimek ithal 
ediyor ama Duru, Anadolu ürünlerini tüm dünyaya 
ihraç ediyor.” 

Kırmızı mercimek ithalatı 
artıyor

Fatih Öztürk, hammadde fiyatları ile kurdaki dalga-
lanmaların hububat-bakliyat fiyatlarında oluşturduğu 
durgunluğa rağmen altyapılarını güçlendirme ve pazar 
paylarını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini 
açıkladı. 2016 yılında pazar paylarında önceki yıllara 
göre kayda değer oranda artış yaşadıklarını söyleyen 
Öztürk, “Faaliyet gösterdiğimiz İç Anadolu Bölgesi 
dışında diğer bölgelerin de tedarikçisi olmak adına ça-
lışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda müşterileri-

mize daha hızlı hizmet verebilmek için araç filomuzu 
genişlettik” dedi.

Bundan 30 yıl önce dünya bakliyat ihracatının yüzde 
20’sini tek başına yapan Türkiye’nin, bugün itibarıyla 
net ithalatçı konumunda bulunduğunu söyleyen Öz-
türk, Türkiye’nin üretim bakımında verimli topraklara 
sahip olduğunu, söz konusu potansiyelin kullanabil-
mesi adına bakliyat üretimi ve işlenmesi noktasında 
verilen desteklerin artırılması gerektiğinin altını çizdi.





ÖZEL



Dünyadaki toplam ticari hacmi 3 milyar doları aşan değirmen makineleri 
sektörü, bu alanda uluslararası ölçekteki tek buluşma noktası olan İDMA 
2017 Fuarı’nda, 7. kez bir araya geldi. 04-07 Mayıs 2017 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen fuarda dünyanın önde gelen 218 markası, 101 ülkeden ge-
len yatırımcılarla bir araya geldi.

Dünyadaki toplam ticari hacmi 3 milyar doları aşan 
değirmen makineleri sektöründen 218 marka, İDMA 
2017 Fuarı’nda 7. kez 101 ülkeden gelen 7 bin 69 
yatırımcıyla buluştu. Sektörün önemli tedarikçile-
rinden oluşan katılımcı markalar, 04-07 Mayıs 2017 
tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen fuarda, 
çok sayıda anahtar teslimi fabrika, üretim hattı ve 
malzeme tedarik anlaşmasına imza attı. 

SEKTÖRE CAN SUYU
Dünya genelinde 30’a yakın önemli sanayici örgü-
tünden destek alan İDMA Fuarı, 4 gün boyunca 
farklı milletlerden oluşan 8 bine yakın ziyaretçisiyle 
renkli görüntülere sahne oldu. Özellikle Ortadoğu, 
Afrika ve Asya’dan çok sayıda yatırımcıyı ağırlayan 
fuar, ekonomik daralmanın yaşandığı şu günlerde 
endüstriye can suyu oldu.

Dünya değirmencilik 
endüstrisi

İDMA’da buluştu

haziran 2017
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Fuarın 04 Mayıs’ta gerçekleştirilen açılışına 12 ülkeden 19 
sivil toplum kuruluşu ve devlet kurumu temsilcisi katılım 
gösterdi. Fuarın açılışında yer alan önemli isimlerden ba-
zıları şunlar: Afgan Nengarhar Tarımsal Eğitim Merkezi 
(NATC) Başkanı Ahmad Zaki FAZLI, Fas Ulusal Değir-
mencilik Federasyonu Başkanı Abdullatif IZEM, Güney-
doğu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Erhan ÖZMEN, 
Hububat Tedarikçileri Derneği Başkanı Gülfem EREN, 
Irak Babil Ticaret Odası temsilcisi Sadek MAMURI, Irak 
Divaniye Ticaret Odası temsilcisi Mahmoud Abduhassan 
ALLAITHY, Irak Ulusal Ticaret ve Tahıl İşleme Şirketi 

Değirmencilik Bölümü Direktörü Ali Zaer MOTEAB, İran 
Yem Endüstrisi Derneği Başkanı Majid Movafegh GHA-
DİRLY, Mali İş ve Oryantasyon Merkezi Genel Müdürü 
Moussa COULIBALY, Mısır Değirmencilik Derneği Ge-
nel Sekreteri Mahmoud RİYAD, Senegal Fırıncılar Fede-
rasyonu Başkanı Gaye AMADOU, Tahıl ve Bakliyat İşle-
me Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği 
(TABADER) Başkanı Prof. Dr. Mustafa BAYRAM, Türki-
ye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir KÜ-
LAHÇIOĞLU ve Ukrayna Değirmenciler Birliği Başkanı 
Rodion RUBINSKIY.

İDMA 2017’nin açılışında konuşan Güneydoğu Un Sa-
nayicileri Derneği (GUSAD) Başkanı Erhan Özmen, doksa-
nı aşkın ülkeden 2 binin üzerinde katılımcıyı organize edip 
Türkiye’de makine sektörünü bir çatı altında toplamanın 
kolay olmadığını belirtti ve şunaları ekledi: “Otomotivden 
sonra Türkiye’nin en dinamik ikinci sektörü makine sektö-
rü, Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 9,5’ini yani 149 mil-
yar dolar ihracatın 13,5 milyar dolarını gerçekleştiriyor” 
dedi. Türkiye makine sanayisinin kendini çok güzel bir şe-
kilde geliştirdiğini vurgulayan Erhan Özmen, “Önümüzde 
Endüstri 4.0 isimli yeni bir kavram var. Makine sanayisi de 
Endüstri 4.0 kavramına dikkat etmeli, her anlamda işleyip 
bünyesine katmalı. 2019 yılında yine canı gönülden des-
teklediğim, gurur duyarak katıldığım İDMA 2019 fuarında 
olacağız inşallah” cümlesiyle konuşmasını noktaladı.

“Türkiye’nin en dinamik ikinci sektörü makine”
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Açılış konuşmasında tahılların insanoğlunun hayatındaki 
yerine ve geçmişine değinen Tahıl ve Bakliyat İşleme Tek-
nolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABA-
DER) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, dünyada kabul 
edilen en önemli sanayi dalının değirmencilik olduğunu ifa-
de etti. Bayram, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tarım sanayisine geçtikten sonra insanoğlunun ilk öğren-
diği şey buğdayı öğütmek oldu. Binlerce yıldır atalarımızın 
geliştirdiği dönen taşlar bugün çelik valslere dönüştü. TABA-
DER’i kurarken içine inovasyonu, bilgiyi ve teknolojiyi ekle-
dik. Fuarda verdiğimiz eğitimi tüm Türkiye ve yurtdışında da 
vereceğiz. Son olarak değirmencilik sektörü yeni insan gücü 
yetiştirmekte zorlanıyor. Bu sorunu aşmak için “Genç-TA-
BADER” grubunu oluşturuyoruz. Değirmencilik alanındaki 
lise ve üniversite öğrencilerine değirmenciliği sevdirmek için 
onları eğitip Avrupa’daki tesisleri gezdirerek ve özel eğitim-
ler vererek geleceğin insan gücünü yetiştireceğiz”.

Fuarın açılışında sözlerine Türkiye makarnacı-
lık sektörünün tarihini anlatarak başlayan Türkiye 
Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Başkanı Ab-
dülkadir Külahçıoğlu, şunları aktardı: “1993 yılında 
makarna üreticileri tarafından kurulan ‘Türkiye Ma-
karna Sanayicileri Derneği’, sektörü ulusal ve ulus-
lararası platformlarda temsil ediyor. Türkiye’de 20 
makarna üreticisi üyemiz bulunuyor ve 152 ülkeye 
ihracat yapıyoruz. Bu yıl 835 bin ton makarna ihraç 
ettik. Türkiye makarna endüstrisinin kurulu kapasi-
tesi 2 milyon tondur. Kapasite kullanım oranımız ise 
yaklaşık yüzde 70”. 

2016 yılında yurtdışına yaklaşık 200 bin ton yem 
ihraç ettiklerini söyleyen İran Yem Endüstrisi Derneği 
Başkanı Majid Movafegh GHADİRLY, derneklerinin 
5 yıl önce kurulduğunu ve 2012 yılında İran’da yem 
üretiminin yaklaşık 2,5 ton olduğunu söyledi. 2017 
yılında bu rakamı 8,5 milyon tona yükselttiklerine 
dikkat çeken Ghadirly, “İhracatı arttırmak için yurtiçi 
ve dışındaki fuarlara katılacağız. Türk firmalarla an-
laşmak, işbirliği yapmak ve yemle ilgili yeni teknoloji-
lere ulaşmak için İDMA 2017’ye geldik. Şu an İran’da 
üst düzeyde üretim yapan 20 farklı firmamız var. 5 
yıl içinde bu rakamı 50’ye çıkarmak amacıyla yabancı 
yem dernekleriyle görüşmeler yapıyoruz. 

Genç-TABADER, genç değirmenciler yetiştirecek

TMSD, 152 ülkeye ihracat 
yapıyor

İran, Türk yem firmalarıyla 
anlaşacak
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İDMA 2017 Fuarı’nı düzenleyen Parantez Fuarcılık’a 
teşekkürlerini ileten Ukrayna Değirmenciler Birliği Baş-
kanı Rodion Rubinskiy, “Yıllardır değirmenciler ve de-
ğirmen makine üreticileri için muhteşem bir buluşma 
alanı ayarladığınız için size çok minnettarım.  Dünyanın 
her tarafındaki uncular için bu fuar çok önemli. Çünkü 
sadece böyle fuarlarda tecrübelerimizi paylaşabilir, yeni 
tecrübeler kazanabiliriz. Fuar, değirmencilik sektörünün 
bugün ve yarınını görebilmemiz için çok iyi bir fırsat” diye 
konuştu. Ukrayna’dan 100 kişilik bir delege grubunun 
yeni makineleri incelemek için bu fuara geldiklerini belir-
ten Rubinskiy, “Türk değirmen makineleri sayesinde son 
3 yıl içerisinde Ukrayna’da un ihracatı bin 500 tondan 4 
bin tona kadar yükseldi. Geçen yıl sadece Türk makineleri 
kullanan 2 değirmen fabrikası kuruldu. Bu yıl da 3 fabrika 
kurmayı planlıyoruz ve onlar da sadece Türk makinelerle 
çalıştırılacak” dedi.

İDMA 2017 Fuarı’na katılarak federasyonlarını 
tanıtma imkanı buldukları için Parantez Fuarcılık’a 
teşekkürlerini ileten Fas Ulusal Değirmencilik Fe-
derasyonu Başkanı Abdullatif IZEM, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Fas Ulusal Değirmencilik Federasyonu, 
1937 yılında kuruldu. 1993 yılından itibaren fede-
rasyona bağlı değirmencilik okulumuz var. Şu an 
ayrıca makarna ve kuskus için bir platform kurduk 
ve Fırıncılık Okulu açtık. Bu konularla ilgili daha 
fazla bilgi almak ve soru sormak isterseniz İDMA 
fuarındaki standımıza hepinizi bekliyoruz”.

Senegal’deki en büyük un değirmeninin yetkilile-
ri ve federasyon üyeleriyle birlikte fuara katıldığını 
söyleyen Senegal Fırıncılar Federasyonu Başkanı 
Amadou Gaye, vize sorunu olmasaydı Senegal’den 
daha çok ziyaretçi gelebileceğini vurguladı. Fede-
rasyonun yaklaşık 800 üyesi bulunduğunu belirten 
Amadou Gaye, “2015 İDMA Fuarı’na ziyaretçi ola-
rak, 2017 İDMA Fuarı’na ise katılımcı olarak geldik. 
Öncelikle Senegal’deki yerel bakliyat sektörümüzü 
tanıtmak ve un değirmeni satın almak için fuara ka-
tıldık. Bu amaçla bazı firmalarla görüşeceğiz. Bize 
böyle bir fırsat verdiği için İDMA’ya çok teşekkür 
ediyoruz” diye konuştu. 

Ukrayna, makine almak için geldi

Fas’tan değirmencilik ve 
fırıncılık okulu 

Senegal’deki değirmenciler 
yatırım yapacak
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Konuşmasına Parantez Grup’a teşekkürlerini sunarak ve 
tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Mısır Değirmencilik 
Derneği Genel Sekreteri Mahmoud Riyad, Mısır ve Türkiye 
arasındaki güçlü tarihsel bağlara değindi ve bu bağların iki 
ülkeyi birbirine yakınlaştırdığını, dost ülkeler haline getirdi-
ğini belirtti. Konuşmasının devamında Mısır Değirmencilik 
Derneği’nin sektördeki işlevinden bahseden Riyad: “Mısır 
Değirmencilik Derneği 1996 yılında Mısır’daki endüstriyel 
değirmencilerin teorik ve pratik bilgilerini eğitimlerle geliş-
tirmek amacıyla kuruldu. Mısır Değirmencilik Derneği ta-
hıl endüstrisi, değirmencilik, kalite kontrol gibi özelleşmiş 
alanlarda hizmet veriyor. Dernek, değirmencilik endüstri-
sinin problemlerini tespit edip uygun çözümler bulmanın 
yanı sıra un değirmenciliği, fırıncılık, makarna makineleri 
ve ekmek yapımı alanlarıyla da ilgileniyor, danışmanlar ve 
uzmanlar aracılığıyla teknik ve profesyonel önerilerde de 
bulunuyor” dedi.  

“Mısır ve Türkiye arasında güçlü bir bağ var”

10 MİLYAR DOLARLIK DÜNYA PAZARI
İDMA’DA BULUŞTU

İstanbul Fuar Merkezi’nin 1-2 ve 3. salonlarında 
gerçekleştirilen ve 4 gün süren İDMA Fuarı, un, yem, 
pirinç, bakliyat ve makarna sektörlerindeki makine 
üreticilerini ve mamul madde üreticilerini buluşturdu. 
Tüm bu sektörün teknoloji bazında dünyadaki toplam 
ticari hacmi yaklaşık 10 milyar dolar. İDMA, 10 milyar 
dolarlık bu pazarın uluslararası nitelikteki tek fuarı ni-

teliğine sahip. Bu yüzden fabrika ve makine yatırımı 
planlayan dünyadaki un, yem, pirinç, bakliyat ve ma-
karna üreticileri, alanlarıyla ilgili son teknolojileri tek 
çatı altında birebir görmek ve farklı alternatifleri kıyas-
layarak kendileri için en doğru yatırıma karar vermek 
için, 2 yılda bir düzenlenen İDMA Fuarı’nı ziyaret et-
meye özel bir önem veriyor.
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İDMA 2017 Fuarı’nı 4 gün bo-
yunca 7 bin 69 yerli ve yabancı 
profesyonel takip etti. Yabancı ya-
tırımcıların ağırlıkta olduğu fuarda, 
fabrika ve makine yatırımı plan-
layan dünyadaki un, yem, pirinç, 
bakliyat ve makarna üreticileri, 
çok sayıda anahtar teslimi tesis, 
makine, ekipman ve malzeme an-
laşmasına imza attı.



S.

İDMA ÖZEL

47DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Haziran 2017

Dünyadaki genel ekonomik ve 
siyasi durumla şekillenen İDMA 
Fuarı’nın ülkesel bazda ziyaretçi 
dağılımında 2017’de Ortadoğu, 
Rusya ve Doğu Avrupa ile Afrika 
ülkeleri ön plana çıktı. 101 ülke-
den katılımın belirlendiği İDMA 
2017 Fuarı’nda Türkiye hariç ziya-
retçi sayısı açısından öne çıkan ilk 
20 ülke şunlardan oluşuyor; İran, 
Ukrayna, Rusya, Irak, Cezayir, 
Bulgaristan, Filistin, Kazakistan, 
Mısır, Romanya, Tunus, Libya, 
Suudi Arabistan, Makedonya, Su-
dan, Mali, Pakistan, Fas, Moldova, 
Hindistan, Bosna Hersek.

İDMA 2017 Fuarı’na 137’si yerli, 81’i yabancı olmak 
üzere 218 marka katılım gösterdi. Yabancı firmaların 
58’i fuara doğrudan katılım gösterirken, 23 firma tem-
silcileri aracılığıyla fuarda yer aldı.

Toplam 33 bin metrekarelik alandan oluşan 3 sa-
londa stant açan 218 firma; un, yem, irmik, mısır ve 
pirinç değirmenleri ile bakliyat temizleme, ambalaj-
lama, makarna ve bisküvi tesislerinde kullanılan en 
son teknolojiler ile yem depolama siloları, dolum, 
taşıma ve tahliye sistemleri, laboratuvar cihazları, 
katkı maddeleri, ambalaj makineleri ve malzemeleri 
ile yedek parça ve yan sanayi ürünlerindeki en son 
yenilikleri ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Ürün grupları bazında ziyaretçi yoğunluğu 
incelendiğinde ise fuarın ana kategorisini 
oluşturan un, irmik ve mısır değirmenlerinin 
her zaman olduğu gibi fuara daha yoğun ilgi 
gösterdiği görülmektedir. Un, irmik ve mısır 
değirmenlerinin tüm ziyaretçiler içerisindeki 
payı yüzde 52 seviyesinde gerçekleşti. 

Ancak İDMA 2017 Fuarı’nda, önceki fu-
arlardan farklı olarak yem sektöründen 
çok önemli bir katılım artışı sağlandı. Bu 
katılım artışında, 2017 fuarıyla birlikte ha-
yata geçirilmiş olan özelleştirilmiş alanlar 
vizyonunun ve bu doğrultuda yoğunlaş-
tırılan çalışmaların etkisi büyük oldu. Bu-
nunla birlikte 2015’te yüzde 5 civarında 
olan yem üreticilerinin tüm ziyaretçi içeri-
sindeki payı, 2017 fuarında yüzde 20 gibi 
rekor bir noktaya ulaştı.

Yem üreticilerini pirinç değirmenleri ve 
bakliyat işleyen firmalar takip ediyor. Bu 
grubun fuar ziyaretçileri arasındaki payı, 
önceki fuara göre düşüş göstererek yüz-
de 12 seviyesinde kaldı. Bir önceki fuar-
da artış gösteren makarna üreticilerinden 
oluşan ziyaretçi kitlesi ise 2017 fuarında 
da hemen hemen aynı seviyelerde kaldı.



Innovations for a better world.

TUB X

High-performing 
scale technology

Reduced energyg  costs through efficient
drive

TUTUTUT B X – Highest food safety,, 95 percent less 

enenene ergy costs and a user-frienddly operation: 

the new scales generation TUUUBvX sets new v

standards in precise weighing.gg

Exactltltly whwhwhat yyyououou nnneeeeeeddd.
mimillinnng@@@bububuhllleree grgrgroooup.pp commm



Innovations for a better world.

With its innovative drive concept and its 

possibility of adjusting the drive speed on a 

product-specific basis, the small plansifter 

Seginus offers maximum flexibility with a 

footprint that is up to 70% smaller than 

common sifters in the market. State-of-

the-art design, high-grade insulation, and 

NOVAPUR sieve frames ensure top sanitation 

and thus maximum product safety.

For more information contact:  
milling@buhlergroup.com

Small Plansifter  

Seginus

For maximum 
product safety



S.

İDMA ÖZEL

50 DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Haziran 2017

Kıtalar bazında yurtdışı ziyaretçi 
dağılımına bakıldığında Rusya ve 
bazı Ortadoğu ülkelerini de kap-
sayan Asya kıtasının yüzde 45 ile 
ilk sırada yer aldığı görülmektedir. 
Asya kıtasını yüzde 30 ile Avrupa, 
yüzde 23 ile Afrika, yüzde 2 ile 
Amerika kıtası takip etmektedir. 
Bir önceki fuara kıyasla Rusya ve 
İran başta olmak üzere Asya ve 
Afrika kıtasından katılımın arttığı, 
buna karşılık Avrupa ülkelerinden 
katılımın bir miktar gerilediği gö-
rülmektedir. 

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

“Teknik Günler” adı altında düzenlenen “Sertifikalı 
Değirmencilik Eğitimi”ne de ev sahipliği yaptı. Fuarla eş 
zamanlı olarak 05-07 Mayıs 2017 tarihleri arasında dü-
zenlenen eğitime 100’ün üzerinde kişi katılım gösterdi.

Tahıl (un) değirmenciliği ve yem değirmenciliği 
olmak üzere 2 farklı alanı kapsayan eğitimin ilk gü-

nünde, her iki alanı da ilgilendiren ortak konular ele 
alındı. Eğitimin ikinci ve üçüncü gününde ise 2 fark-
lı salonda, eş zamanlı olarak, un ve yem üreticilerine 
ayrı ayrı eğitim verildi. Alanında uzman akademisyen 
ve endüstri temsilcilerinin verdiği eğitimler, beğeniyle 
karşılandı. Eğitim sonunda, eğitime iştirak eden tüm 
katılımcılara katılım sertifikaları verildi.
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Bu yıl 7.’si düzenlenen İDMA Fuarı’nın firmaları 
açısından olumlu geçtiğini belirten Alapala Makine 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Görkem ALA-
PALA dört gün boyunca birçok ziyaretçiyi ağırladık-
larını söyledi ve ekledi: “Aldığımız talepleri deneyimli 
satış ve teklif ekibimiz sayesinde fuar sonrası hızla tek-
lif aşamasına getirdik. Fuar süresince Güney Ameri-
ka, Afrika, Avrupa, Asya ve Arap Yarımadası sınırları 
dahilinde Arjantin’den Suudi Arabistan’a, Güney Af-
rika’dan Ukrayna’ya kadar yaklaşık 35 farklı ülkeden 
satışa yönelik teklif talebi aldık. Bu açıdan baktığımız-
da fuarın ziyaretçi çeşitliliği oldukça zengindi.”

EN BÜYÜK İLGİ YİNE SİMİLAGO’YA
İDMA Fuarı’nda bu yıl ilk defa, Japon Satake firma-

sı ile ortak markaları Henry Simon’ı tanıttıklarını söy-
leyen Alapala, Nisan ayında ilk lansmanı Amerika’da 
gerçekleştirilen Henry Simon markası ile Alapala Ma-
kine olarak daha önce giremedikleri ülke pazarlarını 
hedeflediklerini belirtti: “Alapala’nın tasarım ödüllü 
valsi Similago 2, yine fuarın en dikkat çekici ürünle-
rinden oldu. Geçen yıl aldığı ‘Good Design’ ödülüne 
bu yıl ‘Reddot Product Design’ ödülünü de ekleyen 
Similago 2, ziyaretçilerin büyük ilgisini topladı. Simi-
lago’nun yanı sıra Arion sasör ve Aurora elek makine-
lerimizin de tanıtıldığı fuarda pazara yeni sunulan çok 
katlı çöp sasörü, çift pasajlı kontrol eleği, yatay Vibro 
elek ve kendinden temizlemeli manyetik ayırıcı maki-
neler tanıtıldı.”

Alapala Makine Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Görkem Alapala, fuar süresince Ar-
jantinden Suudi Arabistana, Güney Afrika’dan 
Ukrayna’ya kadar yaklaşık 35 farklı ülkeden 
satışa yönelik teklif talebi aldıklarını söyledi.

“Ziyaretçi çeşitliliği
oldukça zengindi”
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Plastik ambalaj üretiminin önde gelen isimle-
rinden Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi, 
İDMA 2017 Fuarı’nda ziyaretçilerine un sektörü 
için ürettikleri Polipropilen Valfli torbalarının ta-
nıtımını gerçekleştirdi. 

Abdioğulları, İDMA 
2017’de yeni valfli 
torbalarını tanıttı 

İDMA 2017 Fuarı’nda özellikle Kazakistan, Uk-
rayna, Rusya ve Afrika ülkelerinden gelen ziya-
retçilerini ağırlayan 5S Silo, fuar süresince 6 ba-
şarılı projeye imza attı. 

5S Silo, 6 yeni projeye 
imza attı

İDMA 2017 Fuarı’nın bekledikleri gibi geçtiğini söy-
leyen 5S Silo Satış Direktörü Alper SAYINDI, bu yıl, 
İDMA 2015 Fuarı’na kıyasla daha müşteri odaklı bir 
katılım olduğunu belirtti. 5S Silo’nun standında bu yıl 
ağırlıklı olarak Kazakistan, Ukrayna, Rusya ve Afrika 
ülkelerinden gelen ziyaretçileri ağırladıklarını belirten 

Sayındı, özellikle Kazakistan’dan gelen ziyaretçiler-
le oldukça verimli görüşmeler geçirdiklerini ekledi. 
İDMA 2017 Fuarı’nda çok önemli bağlantılar kurup, 6 
başarılı projeye imza atan 5S Silo, İDMA 2019’da daha 
fazla yenilikle çok daha başarılı bir fuar geçireceği ko-
nusunda umutlu. 

1963 yılından bu yana, plastik ambalaj sektörün-
de faaliyet gösteren Abdioğulları Plastik ve Ambalaj 
Sanayi bu yıl ilk kez İDMA 2017 Fuarı’nda ziya-
retçilerini ağırladı. Fuarda ağırlıklı olarak mevcut 
müşterileriyle bir araya gelme fırsatı bulduklarını 
belirten Abdioğlulları Plastik ve Ambalaj Sanayi 

Pazarlama Şefi Engin POYRAZ, ziyaretçi profilinin 
genel olarak firma sahipleri veya satın alma yetkili-
leri olmasından dolayı verimli görüşmeler yaptıkla-
rını ifade etti. 

DEPOLAMADA ALAN KAYBINA SON 
Yurtdışından ağırlıklı olarak Ortadoğu ülkeleri, 

Balkan ülkeleri, Kuzey Afrika ve Ukrayna’dan gelen 
misafirlerini ağırlayan Abdioğulları Plastik ve Amba-
laj Sanayi, fuar süresince un sektörü için ürettikleri 
Polipropilen Valfli torbalarının tanıtımını yaptı. Suya 
ve neme dayanıklı, lamineli, hava tahliyesi için mikro 
perforasyonlu torbalar aynı zamanda otomatik dolu-
ma da uygun. Yırtılmaya ve patlamaya karşı dayanıklı 
olan torbalar ayrıca dokuma yapıları ve laminasyon-
ları nedeniyle çok özel renkli baskı yapabiliyor. Tüm 
bu özellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Polipro-
pilen Valfli torbalar, dolumdan sonra blok şeklini al-
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masıyla istifte, nakliye sırasında ve depolamada alan 
kaybına neden olmuyor. 

FUAR SONRASI SATIŞLARA ODAKLANILACAK
Sektördeki yenilikleri takip etmek, ürünlerinin tanı-

tımını yapmak, firma ve kurumsal kimliklerini ön pla-
na çıkarmak amacıyla İDMA 2017 Fuarı’na katılmayı 
tercih ettiklerini belirten Poyraz, fuar süresince pazar-
lama faaliyetleri gerçekleştirdiklerini, fuardan sonraki 
süreçte de satışlara yoğunlaşacaklarını ifade etti. 

Tahıl depolama ve taşıma sistemleri ala-
nında önde gelen isimlerden Ağaçlı Silo, 
İDMA 2017 Fuarı’nda Ukrayna, Rusya, 
İran ve Bulgaristan’dan gelen ziyaretçileri-
ne üretimini gerçekleştirdiği depolama ve 
taşıma sistemlerini tanıttı. 

“Güçlü sözleşmeler yaptık”

2015 yılında, tahıl depolama ve taşıma çözümlerine 
yatırım yaparak Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’n-
deki merkezinde hizmet vermeye başlayan Ağaçlı Silo, 
İDMA 2017 Fuarı’nda üretimini gerçekleştirdiği depo-
lama ve taşıma sistemlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. 
İDMA 2017 Fuarı’nı değerlendiren Ağaçlı Silo Kurum-
sal İletişim Müdürü Hakkı Okay SARAÇ, fuarla ilgi-
li izlenimlerini Değirmenci Dergisiyle paylaştı: “Fuar 
sonrası imzalanacak sözleşmelerimiz var. Türkiye’deki 

müşterilerden ziyade yurtdışından gelen müşterilerimiz 
daha yoğundu. Genelde Ukrayna, Rusya tarafından ge-
len ziyaretçiler ağırlıklı olmak üzere Arap ülkelerinden, 
İran ve Bulgaristan’dan da ziyaretçiler geldi. Biz tahıl 
depolama ve taşıma sistemleri üretiyoruz. Fuarda bu 
sistemlerin tanıtımını yaptık. Güçlü sözleşmeler yapıl-
dı, beklentimiz belki bir tık daha fazla olabilir ama bi-
zim açımızdan fuar iyi geçti, sözleşmelerimiz yeterliydi. 
2019 yılında fuara tekrar katılmak istiyoruz.”

İDMA 2017 Fuarı’nda fabrikalarda kullanılan 
termal kameralarını tanıtan Akyol Sanayi Malze-
meleri, fuar süresince önemli bağlantılar kurdu. 

“Yurtdışından gelen 
ziyaretçiler yoğundu”

İDMA 2017 Fuarı süresince ziyaretçilerine termal ka-
meralarını tanıtan Akyol Sanayi Malzemeleri Üretim 
Müdürü Tuncay AKYOL,  İDMA 2017 Fuarı ve tanıtı-
mını yaptıkları ürünleri ile ilgili Değirmenci Dergisi’ne 
bilgi verdi: “Fuar firmamız açısından orta şekerli geçti 
diyebiliriz. Yurtdışından gelenler ziyaretçiler daha yo-
ğundu. Fuarda fabrikalarda kullanılan termal kamera-
larımızı tanıttık. Termal kamera, görüntüleme yöntemi 

olarak gözle görülmeyen, IR enerjiyi (ısıyı) esas alan ve 
görüntünün genel yapısının IR enerjiye göre oluşmuş 
renkler ve şekiller ile belirlendiği görüntüleme sistemi-
dir. Ziyaretçilerin ürünlerimize ilgisi iyiydi, ziyaretçile-
rin fuarda deneme yaparak ürünü canlı görmesi  faydalı 
oldu. Bağlantılar kurduk, satış da yaptık, önemli olan 
bağlantı kurmaktı.”
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İDMA 2017 Fuarı’nda ilk üç günü oldukça yo-
ğun geçiren Altınbilek ve iştirakleri Bilektech ve 
BBCA, yurtdışına 3 satış işlemi gerçekleştirdi. 

Altınbilek, fuardan
mutlu ayrıldı

Silo ve taşıyıcı ekipmanları alanında önde gelen fir-
malardan biri olan Altınbilek, İDMA 2017 Fuarı’nda 
özellikle yem makineleriyle ön plana çıktı. Firmanın or-
taklarından Emrah BİLEK,  İDMA 2017 Fuarı ile ilgili 
değerlendirmelerini Değir-
menci Dergisi ile paylaştı: 
“Açıkçası İDMA 2017 Fu-
arı beklentimizi karşılaya-
cak nitelikte oldu. Sadece 
yerel değil, yurtdışından da 
iş bağlantılarımız, temasla-
rımız oldu. 3 gün boyunca 
çok yoğunduk. Bu fuarda 
özellikle yem makinele-
riyle ön plana çıktık. Ana 
işimiz olan silo ve taşıyıcı 
ekipmanlarına yeni makine portföyleri ekledik. Bizim 
açımızdan fuar verimliydi. Özellikle Ukrayna ve Rus-

ya’dan ziyaretçi vardı, Afrika’dan gelen ziyaretçi sayısı bu 
yıl biraz düşüktü. İran, Ortadoğu ve Hindistan’dan da 
çok ziyaretçi gelmişti. Bu pazarlar bizim için çok önem-
li. Bizim adımıza ziyaretçi kalitesi iyiydi. Genel olarak 

ciddi müşteriler, ziyaretçi gör-
dük, talepler aldık. Bunları 
değerlendireceğiz. Yurtdışına 
3 satışımız oldu. Yurtiçine de 
satışımız oldu, makinelerimizi 
fuarda sergileyip sattık. Özel-
likle Afrika’daki müşterilerin 
daha fazla teşvik edilmesi ge-
rekiyor çünkü en önemli pa-
zar şu an Afrika. Altınbilek, 
Bilektech ve BBCA olarak bu 
fuardan çok mutluyuz, İDMA 

2017 bizim için verimli geçti.”  

Anahtar teslimi tahıl depolama tesisleri sunan 
Başak Silo Sistemleri, İDMA 2017 Fuarı’nda 
önemli bağlantılar kurdu. 

“Bu fuarda Hindistan’ı 
yakaladık”

Değirmenci Dergisi’ne İDMA 2017’yi değer-
lendiren Başak Silo Sistemleri Genel Müdürü 

Altuğ AKDENİZ fuarın özellikle ilk iki gününü 
çok yoğun geçirdiklerini söyledi ve şunları ekledi: 
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“Fuarın Cuma ve Cumartesi günü çok 
yoğun geçti. İlk ve son gün biraz zayıf 
geçti, özellikle ilk günün zayıf geçme-
si nedeniyle moralimiz düşmüştü ama 
2 gün yoğun olunca moralimiz düzel-
di. Ziyaretçiler genelde yabancı müşteri 
ağırlıklıydı. Ülke olarak da Hindistan 
ağırlıklıydı, Hindistan’dan gelen çok 
müşterimiz oldu. İDMA 2015’te Hindis-
tan’dan müşteri görmemiştik, bu fuarda 
Hindistan’ı yakaladık. Fuar iyiydi bizim 
için; memnun olduğumuzu söyleyebili-
rim. 2-3 tane ciddi olduğuna inandığımız 
bağlantı bulduk. Ziyaretçi kalitesi iyiydi, 
her zamanki gibi işi bilen insanlar geldi.”

Aybakar Yönetim Kurulu Üyesi Sinan AYBAKAR 
İDMA 2017 Fuarı’nın beklentilerini karşıladığını söy-
ledi ve ekledi: “İDMA 2017 Fuarı fena değildi, görme-
diğimiz müşterilerimizi görme fırsatımız oldu. Yeni 
gelen yabancı müşteriler vardı. Beklentilerimizi karşı-
ladı. Kuzey ülkelerinden gelenler çoktu. Kazakistan, 
Ukrayna, Rusya, Türkmenistan vardı. Onun dışında 
diğer fuarlarda da gördüğümüz aynı ziyaretçiler vardı. 
İDMA Fuarı’nda müşterilerimizin makinelerini ge-
tirdik, fuar için yeni bir hazırlık yapmadık. Müşteriye 
fuar için bir şey yapmadığımızı göstermek istiyoruz, 
müşteriye gönderdiğimiz makineleri fuarda rahatça 
sergileyebiliyoruz. Fuarda satışa karşıyız, ancak olum-
lu görüşmelerimiz oldu.”

Tahıl işleme makinaları ve ekipmanları üreti-
cisi Aybakar, İDMA 2017’de özellikle kuzey 
ülkelerinden gelen misafirlerini ağırladı. 

“Olumlu görüşmelerimiz 
oldu” 
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İDMA 2017 Fuarı’nda gerek yurtiçinde ge-
rekse yurtdışında önemli bağlantılar elde 
eden Beyab Gıda, bu bağlantıların önemli bir 
kısmını satışa çevirdi. 

“Fuar olumlu ve hareketli
geçti”

Un enzimleri, bisküvilik enzimler, ekmek geliştirici-
ler, un katkı maddeleri, enzim miksleri, instant maya-
larla çözümler sunan Beyab Gıda, un fabrikaları, ekmek 
fabrikaları ve bisküvilik fabrikalarına mühendislik hiz-
metleri veriyor. Firmanın Gıda Mühendisi Nüket KA-
VASOĞLU, fuarla ilgili şu yorumda bulundu: “İDMA 
2017 Fuarı genel olarak iyi geçmesine rağmen, önceki 

yıllara oranla katılımcı ve ziyaretçi açısından belli bir 
düşüş olduğunu gözlemledik.  Fakat firmamız açısın-
dan fuar olumlu ve hareketli geçti. Ziyaretçi olarak yurt-
dışı misafirlerimiz ağırlıkta olup, yurt içi ziyaretçileri-
miz de bizleri yalnız bırakmadı. Standımızda Etiyopya, 
İran, Mali, Libya, Kamerun, Senegal, Katar, Suudi Ara-
bistan, Sudan, Tacikistan, Cezayir gibi ülkelerden gelen 

İDMA 2017 Fuarı’nda standında birçok ulus-
lararası ziyaretçisini ağırlayan Amandus Kahl 
ve Schule Mühlenbau, İstanbul’un dünyanın 
her yerinden gelen ziyaretçiler için bir buluş-
ma noktası olduğunu vurguladı. 

“Ziyaretçilerin çeşitliliğinden 
çok etkilendik”

Değirmenci Dergisi, İDMA 2017 Fuarı’nda Aman-
dus Kahl ve Schule Mühlenbau’nın standını ziyaret 
etti. 1876’da kurulan Amandus Kahl, en önemli pelet 
tesisi üreticilerinden biri. Schule Mühlenbau ise pirinç 
ve yulaf işleme tesislerinin yanı sıra bakliyat ve yağlı 
tohumlar için de proses makineleri sağlıyor. Amandus 
Kahl ve Schule Mühlenbau’yı aynı stantta temsil eden, 

Amandus Kahl Bölge Müdürü Tim TWESTEN ve Sc-
hule Mühlenbau Bölge Müdürü Manfred CHITTKA 
stantlarına gelen ziyaretçilerin yoğunluğunu şaşkın-
lıkla karşıladıklarını belirttiler. Dünyanın her yerin-
den birçok uluslararası ziyaretçiyi ağırladıklarını belir-
ten Tim Twesten ve Manfred Chittka şu yorumlarda 
bulundular: “İstanbul dünyanın her yerinden gelen 
ziyaretçiler için bir buluşma noktası gibi görünüyor. 
Avrupa’daki daha küçük ülkelere gittiğinizde yalnızca 
yerlilerle karşılaşıyorsunuz. Burada ise tüm dünyadan 
insanları bulabilirsiniz; bu iyi bir şey. Ziyaretçilerin 
çeşitliliğinden çok etkilendik. Yalnızca Türkiye’den 
ziyaretçilerimiz yoktu, aynı zamanda Rusça konuşan 
ülkelerden, Avrupa’dan, Afrika’dan ve tüm dünyadan 
çok sayıda ziyaretçimiz oldu. Fuar uluslararasıydı. 
Tüm fuarı düşünecek olursak Schule, Kahl’dan daha 
fazla ziyaretçi çekti diyebiliriz. Ancak toplamda iyi 
bağlantılar kurduk. Aynı zamanda Türkiye’de gördü-
ğümüz misafirperverlik çok iyiydi, bu yüzden yakında 
tekrar gelmeyi planlıyoruz.” 
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İDMA 2017 Fuarı boyunca çok ziyaretçi almamala-
rına rağmen fuarın ilgi çekici olduğunu söyleyen Bor-
ghi s.r.l. Satış Müdürü Roberta BORGHI, fuar ile il-
gili şu yorumlarda bulundu: “İDMA 2017 Fuarı iki yıl 
önce daha iyiydi. Çok fazla ziyaretçimiz olmadı ancak 
fuar oldukça ilgi çekiciydi. Afrika, Senegal, Mısır ve 

Fas’tan fazla ziyaretçimiz olmadı, bunun yerine Rus-
ya, Kazakistan ve İran’dan misafirlerimiz vardı. Fuarda 
agro-endüstriyel tesislerimizi tanıttık. Siloların kulla-
nıldığı dikey sistemleri ve yatay sistemlerin tanıtımını 
yaptık. Hepsi de otomatik sistemler. Çok satış yapma-
dık ama yine de ilgi çekiciydi. Yani, umutluyuz.” 

Değirmenci Dergisi’nin İDMA 2017’de ziyaret etti-
ği stantlardan biri de tasarımdan detaylı mühendisliğe 
kadar anahtar teslim projeler hazırlayan kısaca Choyal 
olarak bildiğimiz, Shri Vishvakarma (Emery Stones) 
Industries Private. Firma Yetkili Müdürü Yash VARD-
HAN’ dan fuarla ilgili yorumlarını aldık: “Fuar gerçek-
ten çok iyi gidiyor, aldığımız yanıtlar çok iyi. Biz chakki 
değirmenleri üretiyoruz, bu anlamda fuar beklediğimiz 

gibiydi. Farklı bölgelerden ziyaretçilerimiz oldu; Avru-
pa, Çin ve Hindistan’dan fazla ziyaretçi vardı. Bu fuarda 
makine getirmedik, ancak bir sonraki fuarda getireceğiz. 
Çünkü chakki değirmenleri hakkında pazarın nasıl ola-
cağını bilmemiz gerekiyordu. Fuarda bu ilgiyi görünce, 
2019 yılında makine ve ekipman getirmeye karar verdik. 
Organizasyon çok iyiydi, insanlar çok yardımseverdi, ge-
lecek fuarda burada olacağız.” 

“Fuar ilgi çekiciydi”

“Gelecek fuarda burada 
olacağız”
İDMA 2017’de üretimini gerçekleştirdi-
ği chakki değirmenlerinin tanıtımını yapan 
Choyal, özellikle Avrupa, Çin ve Hindis-
tan’dan gelen ziyaretçilerini ağırladı. 

Ağırlıkla Rusya, Kazakistan ve İran’dan zi-
yaretçi ağırlayan Borghi, İDMA 2017 Fua-
rı’nda sıcak satış yapmadı ama fuar sonra-
sından umutlu.

konuklarımızı ağırla-
dık. Fuarda Türkiye ve  
Rusya gibi bölgelerde 
yetişen buğdaylara uy-
gun olarak geliştirilmiş 
yeni enzimlemizi ilk 
defa tanıttık. Yeni he-
miselaz, amilazlar ve 
lipaz gibi ürünlerimiz-

le fark yaratmaya de-
vam ediyoruz. Beyab 
Gıda olarak, yurtiçi ve 
yurt dışından önemli 
bağlantılar elde ettik 
ve bu bağlantıların 
önemli bir kısmını da 
satış olarak hayata ge-
çirebildik.”
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Değirmencilik endüstrisinde sertifikalandırma, 
ürün muayenesi, haşere ile mücadele gibi hizmet-
ler sunan Control Union, İDMA 2017 Fuarı’nda 
üç inovasyonunu tanıttı. 

“Ziyaretçilerin uluslararası 
olması bizi memnun etti”

İDMA 2017 Fuarı’na katılımlarının Control Union’ın 
Türkiye, Orta Doğu, Yunanistan ve Hollanda’daki dört 
ofisi arasında ortak bir girişim  olduğunu söyleyen İş Ge-
liştirme Müdürü Peter 
de WEERT fuar ile ilgili 
izlenimlerini Değirmen-
ci Dergisi okurlarıyla 
paylaştı:          “Birçok 
meslektaşımızın katıl-
dığı böyle bir etkinliğin 
parçası olmak harika bir 
deneyimdi. İşimizin çe-
kirdeği olan değirmenci-
lik endüstrisinin fuarda 
iyi bir şekilde temsil edil-

diğini düşünüyoruz. Ziyaretçilerin uluslararası profilde ol-
ması bizi çok memnun etti. Bu sayede hizmetlerimizi yeni 
pazarlara uyarlayabilmeyi umuyoruz. Fuarda, denetim ve 

sertifikalandırma gibi kali-
te kontrol hizmetlerimizin 
yanı sıra üç yeni inovatif tek-
nolojimizi tanıttık: dünyada 
ilk ve tek olan fosfin sensör, 
üretim hatlarında fosfin fugi-
masyonuna alternatif olarak 
HEAT-Treatment ve silo ile 
çuvallarda depolanmış ürün-
lerde fosfin fugimasyonuna 
alternatif olarak Controlled 
Atmosphere.” 

İDMA 2017 Fuarı’nda Türkiye, Rusya, Ukrayna, 
Orta Doğu ve Afrika’dan gelen ziyaretçilerini 
ağırlayan Csort, fuar süresince yeni anlaşmalara 
imza attı. 

2007 yılından bu yana renk ayırıcı üretimi gerçek-
leştiren Rusya merkezli Csort’un Dış Ticaret Müdü-
rü Tsimerle STANISLAV fuarla ilgili şunları aktardı: 
“İDMA 2017’de Türkiye, Rusya, Ukrayna, Ortadoğu ve 
Afrika’dan ziyaretçilerimizi ağırladık. Standımızda zi-

yaretçilere renk ayırıcı ve optik ayırıcı makinelerimizin 
tanıtımını yaptık. Cihazlar, tahıl gibi farklı türdeki yı-
ğın ürünleri rengine göre ayırıyor. Çok fazla olmasa da 
fuar süresince bazı anlaşmalar yaptık. Birçok bayimizle 
burada görüştük. 2019 yılında belki tekrar gelebiliriz.” 

“Birçok bayimizle
burada görüştük”
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Un, irmik, mısır tesisleri, yem makineleri ve yem 
tesisleri alanında hizmet veren Çift Kartal Değirmen 
Makinalarının Satış Sorumlusu Yasemin SEYYİR-
DEN, firma olarak İDMA 2017 Fuarı ile ilgili genel 
izlenimlerinin olumlu olduğunu belirtti: “İDMA 
2017 Fuarı genel olarak olumlu geçse de önceki yıl-
lara oranla ziyaretçi sayısında genel bir düşüş yaşan-
dığı aşikârdır. Firmamız açısından ise genel beklenti 
olarak olumlu geçtiğini de belirtmek isterim. Ziyaretçi 
sayısında önceki fuara kıyasla bir düşüş olsa da, gelen 

ziyaretçilerin geneli fuarın hedef kitelesini temsil edi-
yordu. Bunun da tüm katılımcılar için fuarın iyi geç-
mesine katkı sunduğu düşüncesindeyim. gelen kişile-
rin geneli fuarın hitap ettiği kesimlerden oluşması tüm 
katılımcılar için iyi olduğu ve olacağı düşüncesinde-
yim.  Gelecek fuarda hem yurtiçi hem yurtdışı olmak 
üzere profesyonel ve sektörden daha çok misafirleri 
ağırlamak istediğimizi belirtir, başta Parantez Fuar 
olmak üzere sektördeki tüm katılımcılara işlerinde ba-
şarılar dilerim.”  

İDMA Fuarı’na ikinci kez katıldıklarını ve fuarın çok 
başarılı geçtiğini söyleyen Millpart Genel Koordinatö-
rü Murat AKSOY, dünyada yaşanan siyasi ve ekono-
mik olumsuzluklara rağmen birçok ülkeden ciddi sa-
yıda fuar ziyaretçisinin gelmesinin şaşılacak ve tebrik 
edilecek bir çalışma olduğunu vurguladı.  Güney Afri-
ka, İran, İspanya ve Ukrayna’dan gelen ziyaretçilerle iş 
bağlantıları kurduklarını söyleyen Murat Aksoy, “Fuar 
ziyaretçilerinin üst düzey yöneticiler, fabrika sahiple-
ri ve ustalarından oluşması olumlu sonuçlar yaratıyor.  
Zor dönemde bile umulmadık ülkelerden ziyaretçiler 
vardı ve fuarın ziyaretçi kalitesi oldukça yüksekti” dedi. 

Plastik elevatör kovalarında ne kadar iddialı ve yenilikçi 

olduğunu göstermek için yaptığı özel çalışmada Millpart, 
darbe dayanımı ve esneklik ile ilgili test cihazlarını stan-
dında sergiledi ve ürünlerini müşterilerin önünde test etti. 
Premium HDPE ve Exclusive Nylon kovalarının yanı sıra 
Millpart, bu yıl Smart Non-Stick markalı ürününün lans-
manını gerçekleştirdi. Bu ürünün dünyada sadece Mill-
part tarafından üretildiğini belirten Aksoy,  ürünün içeri-
ğinde melas ve diğer yağlı ürünlerin yapışmasını önleyen 
ve maksimum sağlamlık içeren özel mühendislik plastik-
ler kullanıldığını ifade etti. Bayi kanalları ve yurtdışındaki 
üreticilerle bağlantılar kurabildiklerine değinen Aksoy, 
İran, Güney Afrika, Rusya, Ukrayna, Irak, Pakistan ve 
Mısır’a sıcak satış gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Un, irmik, mısır tesisleri, yem makineleri ve 
yem tesisleri alanında hizmet veren Çift Kar-
tal Değirmen Makinaları, standında çok sayıda 
ziyaretçi ağırladı.

Güney Afrika, İran, İspanya ve Ukrayna’dan 
gelen ziyaretçilerle olumlu bağlantılar kuran 
ve sıcak satış yapan Millpart için İDMA 2017 
fuarı çok başarılı geçti. 

“Fuarın hitap ettiği 
ziyaretçiler geldi” 

Millpart, çok sayıda sıcak 
satış gerçekleştirdi
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Ev sahipliğini Türkiye’nin yapmış olduğu ulus-
lararası düzeyde olan bu tarz fuarları destek-
lediklerini söyleyen Ekin Gıda Firma Sahibi 
Turgay Kaluç, fuarın firmaları açısından verimli 
geçtiğini dile getirdi. 

“İDMA 2017 Fuarı’nı 
destekliyoruz”

Değirmencilik sektöründe önemli bir aktör olan Tür-
kiye’nin ve Türk ürünlerin prestijinin, İDMA 2017 Fuarı 
sayesinde arttığına inanan Ekin Gıda Firma Sahibi Tur-
gay KALUÇ, “Firmamız açısından verimli bir fuar oldu-
ğunu, özellikle ihracat anlamında eksi ve artılarımızı gör-
memiz açısından bir şans olduğunu düşünüyoruz” dedi. 

Ziyaretçi profilinin beklentilerinden farklı olduğunu 
belirten Kaluç, yabancı ziyaretçilerin, özellikle fuarın 
ilk günü, yerli ziyaretçilere oranla çok daha fazla oldu-
ğunu açıkladı.  Rusya ve Ukrayna’daki değirmencilerin 
fuara olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini vurgula-

yan Turgay Kaluç, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Mevcut alt yapı ve imkânlarımızın da bize getirdiği 

artıları kullanarak, piyasada Extensograf ve Farinograf 
olarak bilinen cihazlarımızı ve sonuçlarıyla bizleri ina-
nılmaz gururlandıran Amilografımızı ailemize kazan-
dırdık. Yurtiçi ve yurtdışı misafirlerimizin de özellikle 
yeni cihazlarımıza göstermiş olduğu ilgiden oldukça 
memnunuz. Fuar boyunca yurt içinde zaten kurmuş 
olduğumuz bağlantılarımızı daha da güçlendirme, 
yurtdışı için yeni bayilikler ve yeni müşteriler kazanma 
açısından bizler için verimli olduğunu düşünüyoruz.”

İDMA 2017 Fuarı boyunca farklı ülkelerden gelen 
ziyaretçilerine uzmanlığını sunan Çukurova Silo’nun 
Satış Müdürü Can DEMİREL fuarla ilgili şu yorum-
da bulundu: “İDMA 2017 Fuarı, 2015 yılına göre daha 
iyiydi, ne istediğini bilen müşteriler vardı. Beklentile-
rimizi karşılayıp karşılamadığını fuardan sonra göre-
ceğiz. Ülke çeşitliliği zayıftı, özellikle Rusya ve Arap 
ülkelerinden katılım bize zayıf geldi. Bizim Afrika, 
İran, Türk Cumhuriyetlerinden, Ortadoğu’dan ziya-
retçilerimiz oldu. Fuar boyunca olumlu bağlantıları-
mız olduğunu düşünüyoruz, fuardan sonra ne kadar 
gerçek olduğunu göreceğiz.” 

ÇSİ markasıyla çelik silo alanındaki uzmanlığını 
İDMA 2017’de ortaya koyan Çukurova Silo, 
fuar boyunca olumlu bağlantılar kurdu.  

“Ne istediğini bilen 
müşteriler vardı”
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İDMA 2017 Fuarı’nın Eva Silo için çok önemli 
bir fuar olduğunu söyleyen Eva Silo Genel Müdürü 
Bora DAĞLIOĞLU, ziyaretçi profilinin beklentileri-
ni karşıladığını ifade etti. Fuarda müşterilerine tahıl 
ve değirmencilik sektörlerindeki yeni teknolojilerini, 
çözüm teknikleri konusundaki çalışmalarını anlatma 
fırsatı bulduklarını söyleyen Dağlıoğlu, İDMA 2017 
Fuarı’nda sergiledikleri teknolojileri şöyle sıraladı: 
Tahıl Depolama Sistemleri, Tahıl Taşıma Sistemleri, 
Çelik Konstrüksiyon İmalatları, Tahıl Kurutma Ma-
kinaları, Tahıl Soğutma Makinaları, Isı Görüntüleme 
Sistemleri, Hava Topu Patlaçları, Toz tutma Sistemle-
ri, Numune  Alma Sondaları ve Laboratuvar Cihazları

DEPOLARDA KÖPRÜ OLUŞUMUNA SON
VEREN YENİ ÜRÜN
Hava topu patlaç sistemleri ile kepek, yem ve küspe 

silolarında köprü oluşumuna son verdiklerinin altını 
çizen Dağlıoğlu, “Bu sistem sayesinde ilk kez Türki-
ye’de tahıl, yem ve değirmencilik sektöründe bulunan 
firmalara çözüm sağladık.  Son olarak laboratuvar ci-
hazları konusunda da sektördeki tüm müşterilimize 
destek vermeye başladık” diye konuştu. 

Fuar süresince tahıl depolama ve taşıma sistemleri 
konusunda önemli bağlantılar kuran Eva Silo, labora-
tuvar cihazları konusunda da satış gerçekleştirdi.

1969 yılında kurulan ve 1998 yılında yem üretimin-
den yem makineleri üretimi ve komple tesis kurma işi-
ne geçen Feedtech’in Yönetim Kurulu Başkanı Rasim 
SELÇUK, fuardaki yoğunluğun çok fazla olmadığını 
ancak gelen insanların ilgili kişiler olduğunu belirterek 
şunları söyledi: “Ben daha fazla yoğunluk bekliyordum 
ama katılım az olmuş. Yurtdışından ve özellikle Rus-
ya’dan daha fazla gelen olmasını beklerdim. İran ve 
Avrupa’dan ise neredeyse ziyaretçi yoktu. En çok Uk-
rayna’dan ziyaretçi gördüm” dedi. Yem fabrikaları için 
makineler imal eden Feedtech, fuarda sektörün ana 

makinelerinin hepsini sergileme olanağı buldu.

İDMA 2017 Fuarı’nın gayet başarılı ve etkili ol-
duğunu belirten Eva Silo Genel Müdürü Bora 
Dağlıoğlu, ziyaretçilere tahıl ve değirmencilik 
sektörlerinde bulunan yeni teknolojiler ile çö-
züm teknikleri konusunda çalışmalarını anlat-
ma fırsatı bulduklarını söyledi. 

1998 yılında yem fabrikaları üretmeye başla-
yan Feedtech Yönetim Kurulu Başkanı Rasim 
Selçuk, İDMA 2017 Fuarı’nda ziyaretçi yo-
ğunluğunun fazla olmadığını ancak gelen ziya-
retçilerin ilgili insanlar olduğunu vurguladı. 

“İDMA 2017, başarılı ve 
etkili bir fuar olmuş”

Feedtech ana makinelerini 
sergileme imkanı buldu
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Değirmen makineleri üretimi, helezon konve-
yör üretimi, anahtar teslim fabrika kurulumu 
yapan GPS-ASCOM Makine’nin Genel Müdürü 
Hüseyin Kayabaş, İDMA 2017 Fuarı’nın beklen-
tilerinin üzerinde geçtiğini ve fuara katılmaktan 
çok memnun olduklarını belirtti. 

GPS-ASCOM, İDMA 2019’u 
sabırsızlıkla bekliyor

İDMA 2017 Fuarı’na gelirken bu kadar iyi bir fuar 
beklemediklerini söyleyen GPS-ASCOM Makine Ge-
nel Müdürü Hüseyin KAYABAŞ, “Parantez Fuarcılık  
çok güzel çalışmış, el-
lerinine sağlık. Yurtdı-
şından çok ziyaretçimiz 
geldi ve ciddi anlamda 
görüşmelerimiz oldu. 
Ziyaretçilerimizin çoğu 
Arjantin, Tunus, Ni-
jerya, Cezayir, Fas gibi 
ülkelerdendi. Büyük ih-
timalle bulgur ve mer-
cimekle ilgili 3 anahtar 
teslimi proje imzaladık 

diyebiliriz” diye konuştu. 
Fuarda yeni imal ettikleri bisküvi makinelerinin 

yoğun ilgi gördüğüne değinen Kayabaş, bulgurla il-
gili yaptıkları yenilikler 
sayesinde bulgur üreticisi 
firmaların eski fabrikaları-
nı bırakıp yeni teknolojiyi 
satın almak istediklerini 
vurguladı. GPS ASCOM 
olarak organizasyonu dü-
zenleyen Parantez Fuarcı-
lık ailesine teşekkür eden 
Kayabaş, İDMA 2019’u sa-
bırsızlıkla beklediğini dile 
getirdi. 

İlk fuar deneyimini İDMA 2017 ile birlikte yaşa-
yan Hasan Kaya Çelik Konstrüksiyon Finans Mü-
dürü Hüseyin Kaya, beklentilerinin çok üzerinde 
bir fuar olduğunu söyledi.

Sektörün tek temsilcisi olarak fazlasıyla ilgi çektik-
lerini belirten Hasan Kaya Çelik Konstrüksiyon Fi-
nans Müdürü Hüseyin KAYA, “Fuarın profesyonel 
ziyaretçi günlerinin ayrıca belirlenmiş olmasının fua-
rın verimli geçmesine katkı sağladığını düşünüyoruz. 

Doğrudan alıcıların olduğu bir ziyaretçi profili vardı. 
Bu durum bizim gibi diğer katılımcıların da yüzünü 
güldüren faktördü” dedi. 

Daha önceden beton bina yaptırmış olan katılım-
cıları çeliğin gücü ve kalitesiyle tanıştırdıklarını ifade 

“Beklentilerimizin çok 
üzerinde bir fuar”
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İDMA 2017 Fuarı’na Milleral ve Viteral olmak 
üzere iki markasıyla katılan İmaş Makine, Mille-
ral markasıyla un, irmik, mısır unu ve diğer tahıl 
değirmenlerinde kullanılan makine ve sistem-
leri tanıttı; Viteral markasıyla yem sanayisindeki 
mevcut ve potansiyel müşterilere hitap etti. 

Ziyaretçi profiline baktıklarında tam anlamıyla ol-
masa da hedef kitlelerine ulaştıklarını söyleyen İmaş 
Makine Genel Müdürü Mustafa ÖZDEMİR, “Ziya-
retçi sayımız ve ülke çeşitliliği 2015 İDMA Fuarı’yla 
hemen hemen aynıydı. 40 farklı ülkeden ziyaretçileri-
miz geldi ve hepsi konuyla ilgili insanlardı” dedi. 

“FARKLI ÜLKELERDEN BAĞLANTI
YAKALADIK” 
Milleral markası dâhilinde Multimilla valsi, Super-

sense irmik sasörünü ve MGSH yüksek kapasiteli çöp 
sasörünü; Viteral’de ise en yüksek kapasiteli pelet pre-
si ve çekiçli değirmeni sergilediklerini belirten Mus-
tafa Özdemir, “Bunun dışında sergilediğimiz maket 
un değirmeni ise büyük ilgi gördü. Farklı ülkelerden 
güzel bağlantılar yakaladık. Daha önceden bitirme 
noktasına geldiğimiz bir anahtar teslimi projeyle ilgili 

imzaları fuarda attık ve bunun dışında muhtelif maki-
ne satışları gerçekleştirdik” diye konuştu. 

Fuarın genel manada faydalı olduğunu düşündükle-
rini söyleyen Özdemir, bu tür fuarların doğru periyo-
dunun iki değil üç yıl olduğunu vurguladı. 

“Bağlantı yakaladık,
satış yaptık”

eden Hüseyin Kaya, firmaların büyük çoğunluğunun 
bundan sonra değirmen binalarında çeliğe yöneleceği-
ne inanıyor. Kaya, yeni tanıştıkları makine üreticileri 

ve değirmen sektörünün temsilcileriyle ciddi görüşme-
ler yaptıklarını da sözlerine ekledi. 
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İDMA 2017’ye kuru kalabalalık oluşturmayan ziya-
retçilerin katıldığını söyleyen Infotech Türkiye Satış 

Müdürü Hakan AKAL, stantlarına gelen ziyaretçile-
rin tamamına yakının amacına uygun olarak geldiğini 
belirtti. Eskisi gibi satış yapamasalar da olumlu görüş-
meler yaptıklarını, firmalardan sözler aldıklarını ifade 
eden Hakan Akal, “İlk günlerde çok çeşitli ülkelerden 
ziyaretçi gördüm. Japon, Çinli, İngiliz, Afrikalı, Su-
danlı, Mısırlı, Libyalı ve Hintli olmak üzere çok çeşitli 
ülkelerden ziyaretçiler vardı. Cumartesi günü yoğun 
Türk ziyaretçi vardı. Fuara katılan ziyaretçiler ne iste-
diğini biliyordu” dedi. 
İDMA Fuarı’nın özel bir pazara hitap etmesi nede-

niyle tüm müşterilerinin burada olduğunu söyleyen 
Akal, ITG’nin de birçok insanın müşterisi olması ne-
deniyle fuarda herkesi gördüklerini ve ilişkilerini taze-
lediklerini vurguladı. 

20 yıldır depolanmış tahılın sıcaklığını takip eden 
sistemler üreten ve Alman Frigortech firmasının 
bayiliğini yapan Infotech Group (ITG), İDMA 
2017 Fuarı’nda birçok olumlu görüşmeyle fuar-
dan ayrıldı. 

“Ziyaretçiler ne istediğini
biliyordu”

Dijital mikrodalga nem ölçüm sensörlerinin üreti-
minde önde gelen firmalardan biri olan Hydronix’in 
Satış Müdürü Neal CASS, İDMA 2017 ile ilgili şu yo-
rumda bulundu: “Fuar bizim için sessiz geçti ancak 
bu bölgeyi hala yeni bir pazar olarak görüyoruz. Bu 
yüzden sessiz geçmesi normal kabul edilebilir. 40 ziya-
retçimiz oldu; bunlardan 18’i Türkiye’dendi. Diğerleri 
ise Ukrayna, Hindistan ve Afrika ülkelerindendi. Zi-

yaretçiler arasında son kullanıcılar, potansiyel bayiler 
ve ticaretle uğraşan birkaç kişi vardı ve bu ilgi çekici 
bir durumdu. Birkaçıyla gerçekten iş yaptık. Hydronix 
olarak İDMA 2017’de iki yeni ürün tanıtımı yaptık. 
Bunun yanı sıra yem ve tahıl tesislerinde ölçüm yap-
mak için geliştirilen oluklama çözümünün sunumunu 
yaptık. Satış konusunda Türk bayilerinden umutlu-
yuz.”

Hydronix, İDMA 2017 Fuarı’nda Ukrayna, Hin-
distan ve Afrika ülkelerinden gelen ziyaretçilerini 
ağırladı. 

 “Bizim için yeni bir pazar”
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KSE Proses Technology Halkla İlişkiler ve Pazar-
lama Sorumlusu Marijke Vreugdenhil, İDMA 2017 
Fuarı ile ilgili izlenimlerini Değirmenci Dergisi oku-
yucularıyla paylaştı: “Güzel bir organizasyondu. Çok 
kalabalık değildi fakat nitelik nicelikten önce geli-
yordu. Ziyaretçi datasını bilmiyorum ancak daha çok 
Türkiye’den ziyaretçimiz oldu. Ziyaretçilerin kalitesi 

de iyiydi. İDMA 2017 Fuarında ALFRA dozajlama ve 
tartma sistemlerimizi tanıttık. Diğer geleneksel do-
zajlama sistemleri yerine ALFRA dozajlama sistemini 
kullandığımız için ziyaretçilerin çok ilgisini çekti. Sis-
temlerimizin sağladığı kesinlik ve hızdan çok etkilen-
diler. Fuarda iyi bağlantılar kurduk.” 

Fuarda ilk üç günün oldukça yoğun geçtiğini belir-
ten Fabian Pellet Yurt İçi Pazarlama Yöneticisi Yusuf 
ARSAKAY, “Fuara katıldığımız için memnunuz. Dün-
yanın önde gelen yem makineleri imalatçılarından biri 
olarak müşterilerimize son teknolojik gelişmeleri sun-
ma imkânı bulduk” dedi. Genel anlamda yerli ve ya-
bancı ziyaretçi dağılımının dengeli bir grafik çizdiğini 
ifade eden Arsakay, bilinçli, ne yapmak istediğini bilen 
ziyaretçilerin sayısının oldukça fazla olduğunu belirtti. 

Yem tesislerinin kalbinin pellet presler olduğuna 
dikkat çeken Arsakay, “Fuarda rasyona bağlı olarak sa-
atte 20 ton pellet yem üretimi yapan 660’lık pellet pre-
simizi sergiledik. Bu presin en önemli özelliği balan-
sının sıfır olması ve ön kapaktan toz kaçırmamasıdır. 
Diğer tanıttığımız pellet presimiz ise saatte 1,5-2 ton 

pellet yem üretebilen, daha çok çiftlikler, zahireciler, 
tahıl tüccarları meslek gruplarına yönelik ürünümüz-
dür” diye konuştu. Bağlantı ve satış anlamında fuarın 
güzel geçtiğini söyleyen Arsakay, İDMA 2019 Fuarı’n-
da da yer almak istediklerini ifade etti.

KSE Proses Technology, İDMA 2017’de AL-
FRA dozajlama ve tartma sistemlerini ziyaret-
çilerinin beğenisine sundu. Ziyaretçilerden 
beklediği ilgiyi yakalayan firma, fuar esnasında 
önemli bağlantılar kurdu. 

Yerli ve yabancı ziyaretçi dağılımının dengeli 
olduğunu söyleyen Fabian Pellet Yurtiçi Pa-
zarlama Yöneticisi Yusuf Arsakay, İDMA 2017 
Fuarı’nın oldukça verimli geçtiğini vurguladı. 

“Nitelik nicelikten önce 
geliyordu”

“İDMA 2019 Fuarı’na da 
katılacağız”
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İDMA 2017’nin ziyaretçilere tüm teknolojileri 
alternatifleriyle birlikte, tek çatı altında görme ve 
tedarikçilerle yüz yüze görüşebilme fırsatı sun-
duğunu belirten Mısır Değirmencilik Derneği 
Genel Sekreteri Mahmoud Riyad, fuarın hem 
ziyaretçiler hem de katılımcılar için müthiş bir 
fırsat olduğunu söyledi. 

“İDMA müthiş bir fırsattı” 

İDMA 2017’ye destek veren birliklerden biri de 
Mısır Değirmencilik Derneği’ydi. Derneğin Ge-
nel Sekreteri Mahmoud RIYAD fuarla ilgili olarak 
şunları aktardı: “IDMA 2017 Fuarı’nda yer aldığı-
mız için çok memnunuz. Fuar, hem ziyaretçiler hem 
de katılımcılar için son derece verimli geçti çünkü 
İDMA, değirmencilik endüstrisinin en büyük buluş-
ma platformu. İDMA dünya genelinde 144’ten fazla 
ülkeden ziyaretçiyi kendine çekmeyi başardı çünkü 
ziyaretçilere tüm teknolojileri alternatifleriyle birlik-
te, tek çatı altında görme ve tedarikçilerle yüz yüze 

görüşebilme fırsatı sunuyor. Her iki yılda bir İstan-
bul’da gerçekleşen bu fuar, iki yıl içinde yatırım yap-
mayı planlayan endüstri profesyonelleri için harika 
bir fırsattı çünkü dünyanın önde gelen 200 firması 
İDMA Fuarı’nda en yeni inovasyonlarını sergiliyor-
lar. IDMA Fuarı aynı zamanda Mısır Değirmenciler 
Derneği’nin tüm ziyaretçilerle kurduğu ilişkiyi kuv-
vetlendirmesi ve birçok katılımcıyla iş yapabilmesi 
için müthiş bir fırsattı. Tüm Parantez ekibine misa-
firperverliği için teşekkür ediyorum. İDMA 2019’da 
tekrar görüşmek dileğiyle”.

Değirmen tesislerinde ve silolarda zemin kap-
lama uygulamaları yapan MNK Epoksi, İDMA 
2017 Fuarı’nda tesisleri 2 günde kullanıma açma-
larını sağlayan, hızlı kuruyan kaplamalarını tanıttı. 

Fuarın MNK Epoksi açısından oldukça verimli ve 
olumlu geçtiğini söyleyen MNK Epoksi Zemin Kapla-
ma Şirket Ortağı Mehmet Nuri KARA, “Her ne kadar 
ziyaretçi sayısı fazla olmasa da ziyaretçilerin niteliği 
daha önemliydi. İş odaklı görüşmeler yaptık ve bu 
noktada 20-25 firmayla görüştüm” dedi. 

Yaklaşık 20 yıldır zemin kaplama alanında faaliyet 
gösteren MNK Epoksi Zemin Kaplama firmasının 
yeni ürünü sayesinde artık tesisler sadece 2 gün için-
de kullanıma açılıyor. Daha önceki uygulamalarda 
tesislerin metrekaresine göre 4-6 gün durdurulması 
gerektiğini belirten Kara, İDMA 2017 Fuarı’nda kısa 

sürede kuruyan ürünlerini tanıttıklarını, büyük ilgi 
gördüklerini ve numune bazında görüşmeler yaptık-
larını açıkladı. 

Yeni bağlantılar kurmadıklarını ancak numune ba-
zında bazı firmalarla görüştüklerini ve sezon sonu 
kaplama yaptırmayı düşünen firmalar olduğunu söyle-
yen Kara, “Yeni açılan ya da revizyona giren tesislerde 
zemin kaplama uygulamaları yaptığımız için işimiz 
uzun vadede sonuçlanıyor. Makine üretimi yapan ve 
teknik iş yapan firmaların tanıtımlarını dergide yapar-
sanız onlar da fuara katılmaya sıcak bakar. Firmaların 
tanıtıma ihtiyaçları var” diye konuştu. 

MNK Epoksi için 
ziyaretçilerin niteliği 
önemliydi
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Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden 
Omas, İDMA 2017 Fuarı boyunca Balkan ülke-
leri, Rusya, Ukrayna, Baltık ülkeleri, Çek Cum-
huriyeti, Hırvatistan, Ortadoğu, İran, Irak, Hin-
distan ve Kuzey Afrika gibi bölgelerden gelen 
ziyaretçileriyle başarılı bir fuar geçirdi. 

Bu yıl ilk kez İDMA 2017’nin katılımcı firmala-
rı arasında yerini alan Omas, fuar süresince birçok 
önemli bağlantı yakaladı. Firmanın Genel Müdürü 
Danilo CARLONI fuarla ilgili şu yorumda bulundu: 
“Meslektaşlarımız fuara katılmamızı tavsiye ettiler 
çünkü ziyaretçi miktarının ve kalitesinin dikkate de-
ğer olduğunu söylediler. Fuarın genel bir değerlendir-
mesini yapacak olursak, fuardan memnun kaldığımı-
zı söyleyebilirim. Eğer “tekrar gelecek misiniz?” diye 
soracak olursanız cevabım “evet gelmek isteriz” ola-
cak. Yani fuardan edindiğimiz izlenim olumlu. Fuar-
da yerli ziyaretçilerimiz oldu, aynı zamanda Balkan 
ülkelerinden, Rusya, Ukrayna, Baltık ülkeleri, Çek 
Cumhuriyeti, Hırvatistan, İtalya, İspanya, Ortadoğu, 
İran, Irak, Hindistan, Kuzey Afrika ve Cezayir’den 
de ziyaretçilerimiz geldi. Şili’den bile gelen vardı. 
Yani ziyaretçilerin uyruğunu düşünecek olursak fuar 
oldukça iyiydi. Kurduğumuz bağlantıların yüzde 

20-30’unun gerçekten ekipmanlarımız için iş yapan 
insanlar olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ticari amaç-
larla kurduğumuz bağlantıların bir değerlendirmesini 
yapıyoruz. İDMA 2019’da görüşmek üzere…” 

“İDMA 2019’da 
görüşmek üzere”

Multigrain, tümüyle yeni bir teknolojiye sa-
hip, yüksek kapasiteli ve bilgisayar kontrollü 
pirinç beyazlatma makinesi ve mısır deger-
minatör makinesiyle İDMA 2017 Fuarı’nda 
büyük ilgi topladı. 

İDMA Fuarı’nın bilinirliği arttığı için her yeni fu-
arda daha kaliteli hale gelmeye başladığını söyleyen 
Multigrain Yönetim Kurulu Başkanı Turgay YETİŞ, 

fuar tarihi belirlenirken dünya çapındaki diğer fuar ta-
rihlerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğine 
dikkat çekti. Bazı müşterilerinin Almanya’daki fuara 

“Fuar yoğun ve
verimli geçti”
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Fuarın genel itibariyle hareketli olduğunu söyleyen 
Ortaş Değirmen Şirket Ortağı Samet TAŞKIN, “İlgili 
ve potansiyel ziyaretçilerin yoğunluğu firmamızın ta-
nıtımı açısından önemliydi. Ziyaretçi profilinin genel 
itibariyle işten anlayan ve ilerde müşteri olabilecek ke-
simlerden oluştuğunu düşünüyoruz” dedi. 

Dört gün süren fuar süresince, patentini almış ol-
dukları bir sistemi, yeni gövde ve markasıyla tanıt-
tıkları Talent marka vals makinesine uyguladıklarını 
ifade eden Taşkın, vals toplarının ömrünü uzatan ve 
ürünlerin sürekli eşit oranda ezilmesi ve kırılmasını 
sağlayan bir teknolojiyi müşterilerin beğenisine sun-
duklarını vurguladı. Taşkın, fuarda önemli bağlantılar 
kurduklarını ancak satış yapamadıklarını açıkladı.  

İDMA 2017 Fuarı’nda patentini aldıkları, yeni 
gövdeye sahip Talent marka vals makinesini ta-
nıtan Ortaş Değirmen’nin Şirket Ortağı Samet 
Taşkın, fuarda satış yapamasalar da önemli bağ-
lantılar kurduklarına dikkat çekti. 

“İlgili ve potansiyel 
ziyaretçi fazlaydı”

katıldıkları için fuara gelemediğini belirten Turgay 
Yetiş, “Fuar yine de oldukça yoğun ve verimli geçti. 
Un ve tahıl grubu ziyaretçileri pirinç grubuna göre 
daha fazlaydı. Bence pirinç üreten ve işleyen ülkelere 
biraz daha ağırlık verilerek daha fazla ziyaretçi çekil-
mesi gerekiyor” dedi.  

“FUAR 5 GÜNE ÇIKARILMALI”
Multigrain, İDMA 2017 Fuarı’na tahıl kurutma ma-

kinesi, ön temizleme eleği, laboratuvar makineleri, 
pirinç ve mısır işleme makineleri gibi geniş bir ürün 
yelpazesiyle katıldı. Firma pazarda rakibi olmayan, 
tümüyle yeni bir teknolojiye sahip büyük kapasiteli 
ve bilgisayar kontrollü pirinç beyazlatma makinesi ve 
mısır degerminasyonunu günümüz teknolojisinde en 

kaliteli biçimde yapabilen degerminatör makinesi ile 
büyük ilgi çekti. Pirinç beyazlatma makinesinin kulla-
nıcı hatalarına yol açmayacak şekilde bilgisayar ile do-
natılmış ileri teknoloji bir makine olduğunu belirten 
Yetiş, mısır makinesinin de ürün çıkışında yüzde 1’in 
altında yağ oranı garantisi verdiğini ve rakip makine-
lerde bu orana ulaşılamadığının altını çizdi.

Fuar süresince güzel, verimli görüşmeler gerçek-
leştirdiklerini vurgulayan Yetiş, “Hizmet verdiğimiz 
ürünler yoğun bir programlama ve proje hazırlığı ge-
rektirdiği için sıcak satışımız olmadı. Fuar tanıtımı 
daha yoğun şekilde yapılarak daha geniş ziyaretçi pro-
filine ulaşılabilir. Ayrıca fuar için yoğun bir hazırlık ile 
maliyetli harcamalar yapıldığından fuar süresi 5 güne 
çıkarılmalı” diye konuştu. 
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Ziyaretçilerin konuya hakim olduğunu söyleyen 
Özenir Değirmen Genel Müdürü İsmail Bahrem 
ODABAŞI, genel anlamda ziyaretçi sayısının az ol-
duğunu fakat gelen ziyaretçilerin konuya hakim ve ne 
istediğini bilen kişiler olduğunu açıkladı. Ortadoğu, 
Latin Amerika ülkeleri ve özellikle Hindistan’dan ge-
len ziyaretçi sayısının oldukça fazla olduğunu söyleyen 
Bahrem Odabaşı, “Firma olarak beklentimiz, hedef kit-
lemiz olan Kuzey ve Orta Afrika ülkelerinden ziyaret-
çinin daha çok olması yönündeydi. Ancak bu bölgeler-
den katılım, beklentilerimizin çok altında kaldı” dedi. 

“OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN
VERİMLİ GEÇTİ”
Kuzey ve Orta Afrika ülkelerinden katılımın az 

olmasının iki nedeni olduğunu söyleyen Odabaşı, 
şunları söyledi: “Birincisi; fuar organizasyonunun 
yeterince tanıtılmamasından kaynaklandığını dü-

şünmekteyiz. Bu konuda, organizatörlerin katılımcı 
firmaların beklentileri doğrultusunda gerekli adım-
ları atmaları gerekiyor. İkinci nedeni ise; ülkemizin 
Afrika ülkelerine karşı uyguladığı vize politikasın-
dan kaynaklanıyor. Çünkü fuara katılmasını bekle-
diğimiz bazı müşteriler, vize alamadıklarından do-
layı gelemediler. Afrika çok büyük bir pazar ve Çin 
gibi bir güçle rekabet edebilmek için ülkemizin de 
Çin devletinin üreticilerine sağladığı kolaylıkları 
sağlaması gerekiyor. Şu anda tüm dünyada olduğu 
gibi, Afrika’da da Çin firmaları birçok noktaya ko-
laylıkla ulaşabiliyor. Bu durum, Çin ürünlerinin 
fiyat ve kalite politikasıyla ilgili olduğu kadar, Çin 
devletinin de pazar ülkeleriyle yapmış olduğu karşı-
lıklı anlaşmalarla ilgilidir.” 

Odabaşı, tüm bu olumsuzluklara rağmen fuarın 
Özenir Değirmen adına verimli geçtiğini ve İDMA 
2017 Fuarı’nda yeni müşteriler edindiklerini vurguladı. 

Özsu Makine açısından İDMA 2017 Fuarı’na katılmanın 
gerçekten çok önemli olduğunu belirten Özsu Makine Dış 
Ticaret Temsilcisi Emre Alpar, hedef pazarlar için vitrin gö-
revi gören böyle büyük ve iyi organize edilmiş bir fuar bul-

manın zorluğunu dile getirdi. Ziyaretçi profilinin genellikle 
ne istediğini bilen, hedefe yönelmiş kaliteli ve profesyonel 
insanlardan oluştuğuna dikkat çeken Alpar, “Bu da fuarın 
gerçekten verimli geçmesine büyük katkı sağlıyor” dedi.

Ortadoğu, Latin Amerika ülkeleri ile Hindis-
tan’dan çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Özenir 
Değirmen’nin Genel Müdürü İsmail Bahrem 
Odabaşı, fuarda yeni müşteriler kazandıkları-
nı söyledi.

İDMA 2017 Fuarı’nın kaliteli hedef pazarlara 
hitap ettiğini söyleyen Özsu Makine Dış Ti-
caret Temsilcisi Emre Alpar, fuar süresince 
bayilik talepleri ve makine siparişleri aldıklarını 
vurguladı. 

Özenir Değirmen, yeni 
müşteriler edindi

“İDMA, kaliteli hedef 
pazarlara hitap ediyor”
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“BAYİLİK TALEBİ VE SİPARİŞ ALDIK”
Özsu Makine’nin 25 yıllık üretimi olan dikey mo-

bil tahıl kurutma makinesi ile 3 yıllık Ar-Ge çalışması 
sonucu üretimini tamam-
ladıkları yatay mobil tahıl 
kurutma makinesini fuarda 
tanıttıklarını söyleyen Alpar, 
bu ürünleri daha önceden 
araştırıp gerçekten bu tip 
ürünlere ihtiyaç duyan zi-
yaretçilerin ilgi gösterdiğini 
belirtti. Alpar, farklı ürün 
gruplarıyla ilgilenen ziyaret-
çilerin de yeni bir ürün olan 
yatay mobil tahıl kurutma 
makinesine ilgi gösterip bilgi 

alışverişinde bulunduklarını sözlerine ekledi. 

ÖZSU MAKİNE, FUARDAN MEMNUN KALDI
İDMA 2017 Fuarı’nın ken-

dileri için çok verimli geçtiğini 
söyleyen Alpar, “Fuar süre-
since bayilik talepleri, makine 
siparişleri ve bunun gibi gö-
rüşmeler ve anlaşmalar sağlan-
mıştır. Son olarak İDMA ben-
zeri fuarların ülkemizde daha 
fazla organize edilmesini um-
maktayız. Böyle kaliteli fuarlar 
sayesinde Türk üreticiler hedef 
pazarlara daha kolay ulaşabil-
mektedir” diye konuştu. 

İDMA 2017 Fuarı’nda on-line üretim kontrol 
sistemleri ve portatif rutubet ölçme cihazı gibi 
yeni cihazlarını tanıtan Perten, satış gerçekleştir-
di ve yeni projeler geliştirdi. 

İDMA 2017 Fuarı’ndan son derece mutlu ayrıldık-
larını belirten Perten Satış Destek Mühendisi Diana 
MÜJDE, “Fuar bize çok güzel imkanlar sundu. Pa-
rantez Fuarcılık’ı yapmış olduğu bu organizasyondan 
dolayı kutluyoruz. Perten olarak açmış olduğumuz 
standımız çok yoğun ilgi gördü. Fuar bizim için çok 
önemli ve başarılıydı” dedi. 

Fuarın katılımcı ve ziyaretçi kalitesinin yüksek ol-
duğunu söyleyen Perten Satış Destek Mühendisi Dia-

na Müjde, hem yurtiçi hem de yurtdışından gelen zi-
yaretçilerden çok büyük ilgi gördüklerini ve inanılmaz 
bir talebi şu anda karşılamaya çalıştıklarını vurguladı. 
İDMA 2017 Fuarı’nda, profesyonel iş ortaklarını bir 
arada görme, ağırlama ve yeni çıkan ürünlerini tanıt-
ma olanaklarını bulduklarını dile getiren Müjde, “Fuar 
süresince sergilediğimiz DA 7300 ve DA 7440 on-line 
üretim kontrol sistemleri ve AM 5800 portatif rutubet 
ölçme cihazı gibi yeni cihazlarımız büyük ilgi gördü. 
Bunlarla ilgili teknik bilgileri ve uygulama alanlarını 
müşterilerimiz ve katılımcılarımız ile paylaştık. Ziya-
retçilerden çok güzel tepkiler aldık” diye konuştu. 

GELECEĞE YÖNELİK PROJELER BAŞLATTIK
Ticari anlamda değerlendirdiklerinde Perten açısın-

dan fuarın oldukça başarılı geçtiğini belirten Müjde, 
fuar süresince satış gerçekleştirdiklerini ve ileriye yö-
nelik projeleri harekete geçirdiklerini sözlerine ekle-
di. Müjde, İDMA’da olmaktan memnun olduklarını 
ve gelecekte de sektör yeniliklerini takip etmek, yeni 
müşteriler ve yeni ülkelerle bir araya gelmek için fuar-
da olmaya devam edeceklerini kaydetti. 

“İnanılmaz bir talebi 
karşılamaya çalışıyoruz”
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Standında elektronik valsli değirmenlerini ve 
iki temizleme ekipmanını tanıtan Pingle, fuar-
dan mutlu ayrıldı. 

İDMA 2017 Fuarı’nı oldukça başarılı bir şe-
kilde geçiren Sangati Berga, fuar süresince 
özellikle Kazakistan, Özbekistan ve Hırvatis-
tan’dan gelen ziyaretçileriyle verimli görüş-
meler gerçekleştirdi. 

Çin’in önde gelen teknoloji üreticisi Pingle Genel 
Müdürü Zuo KUN, İDMA 2017 Fuarı’nı Değirmen-
ci Dergisi okurları için değerlendirdi: “Bu fuara ikinci 
katılışımız. Sanırım İDMA 2017, bir önceki fuardan 
daha iyi geçiyor. Bu yıl yanımızda 100 kadar katalog 
getirdik ve neredeyse hepsi bitti. Ukrayna’dan, Ka-
zakistan’dan, Hindistan’dan, İran, Türkiye ve Pa-
kistan’dan ziyaretçilerimiz oldu. Standımızda yeni 
ekipmanlarımızı tanıttık; yani elektronik valsli değir-
menimizi ve iki temizleme ekipmanımızı. Bu ürünler 

firmamızın son teknoloji ürünleri. Henüz satış yap-
madık ama umutluyuz.” 

Sangati Berga Ticari Teknik Danışmanı Eduardo 
PINTO Değirmenci Dergisi için İDMA 2017 Fuarı’nı 
yorumladı: “İDMA 2017 Fuarı oldukça iyiydi. Artık 
dünyanın bize biraz uzak olan bu kısmında birçok 
bağlantımız var. Fuar çok ilginçti. Bence gelecek sefer 
fuar çok daha iyi olacak. Standımızda Türk ziyaretçi-
leri ağırladık. Bunun yanı sıra Kazakistan, Özbekis-
tan ve Hırvatistan’dan da ziyaretçilerimiz oldu. Mısır 
ve Hindistan gibi bölgelerden de bağlantılar kurmak 
istiyoruz. Yani, fuar bizim için güzeldi. Önemli bağ-
lantılar kurduk çünkü yaptığımız her bir projenin tek 
ve özelleştirilmiş olduğunu düşünürsek, bizim için iş 

satış kontratıyla değil, bağlantı kurmakla başlıyor.”

“İDMA 2015’ten daha iyi” 

“Önemli bağlantılar 
kurduk” 
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İDMA 2017 Fuarı’nda ekmek yapımında kullandık-
ları enzimleri tanıttıklarını söyleyen Stern Ingredients 
Türkiye Operasyon Müdürü Cenk ERGİN, fuarın 
çok güzel geçtiğini, ziyaretçi sayısının daha az olması-
na rağmen nitelikli ziyaretçilerin fazla olduğunu açık-
ladı. 2 yıl önceki fuara göre enternasyonelliğin yaklaşık 
aynı kaldığını belirten Cenk Ergin, “En çok ziyaretçi 
Balkan ülkeleri, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’dan geldi. 
Türkiye’den ziyaretçi sayısı daha az ama ziyaretçilerin 
niteliği iyiydi. Burada yaptığımız ekmekte kullandığı-
mız enzimler ziyaretçilerin ilgilerini çekti. Ziyaretçile-
rin çoğu bizi tanıyordu.” diye konuştu. 

Fuarda, daha sonra ziyaret edecekleri kapıların açıl-
dığını kaydeden Ergin, “Bugünden sonra belki iş bağ-
lantıları olur” dedi. 

Gıda ve yem bileşenlerinin dünya lideri teda-
rikçilerinden biri olan uluslararası Stern-Wywi-
ol Gruppe’nin bağlı kuruluşu Stern Ingredients, 
İDMA 2017 Fuarı’nda ekmek yapımında kullanılan 
enzimlerle ziyaretçilerin beğenisini kazandı. 

2007 yılında TÜBİTAK ile beraber kısa kesme 
makarna makinesini geliştiren Talia Makina, İDMA 
2017 Fuarı süresince ikisi Cezayir ve Bangladeş 
olmak üzere toplam 4 satış gerçekleştirdi. 

Stern’in ekmek enzimleri 
ilgi topladı

Talia Makina, 4 anlaşma 
imzaladı

Fuarda boş kuru kalabalık olmadığını ve ziyaretçile-
rin alım yapmaya geldiklerini söyleyen Talia Makina 
Genel Müdür Yardımcısı Said UÇAK, “Fuar gayet ve-
rimli geçti. Kazakistan ve Rusya’dan ziyaretçi gelme-

sine şaşırdık, diğer misafirler ise farklı ülkelerdendi. 
Afrika ülkelerinden katılım vardı” dedi. 

2007 yılında TÜBİTAK ile beraber kısa kesme ma-
karna makinesini geliştiren Talia Makina, 2014 yılın-
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da spagetti, uzun kesme hattını geliştirdi. Daha önce 
spagetti hatlarında asansörlü sistem kullanıldığını be-
lirten Uçak, bunun yerine tünel tipi denilen uzun bir 
kurutma hattı yaptıklarını ve böylece hem ısı maliyet-
lerinin ve enerji sarfiyatının düştüğünü hem de müşte-
rinin karlılık oranının daha fazla artığına dikkat çekti. 
Ayrıca makinenin kapladığı alan azaldığı için inşaat 
maliyetinin azaldığını ve daha çok depolama alanı 
oluştuğunu belirten Uçak, bu ürünün olumlu geri dö-
nüşlerini aldıklarını sözlerine ekledi. 

“İDMA 2017’DE 4 ANLAŞMA İMZALADIK”
İkisi Cezayir ve Bangladeş olmak üzere 4 anlaşma 

gerçekleştirdiklerine değinen Said Uçak, “Yeni bir 
kuskus hattı projemiz vardı, müşterilere onu sunduk. 

Dün akşam Cezayir ile saatte 2 tonluk kuskus hattı an-
laşması imzaladık” dedi. 

Fuara temsilcilikleriyle birlikte katıldıklarını belirten 
Tanış Değirmen İhracat ve İthalat Müdürü Tacettin 
TAN, Avrupa ülkelerinden tamamlayıcı 
ürünlerle ilgili kendileriyle örtüşen müşteri-
lerle tanıştıklarını söyledi. Latin Amerika ül-
kelerinden katılımın daha az olduğunu açık-
layan Tan, Latin Amerika pazarında boşluk 
olduğuna dikkat çekti. 

Standında daha çok bakliyat ve yağlı to-
hum temizleme ile bakliyat işlemelerinde 
kullanılan, renge göre ayırım yapan yeni 
renk ayırıcı makinelerini tanıttıklarına deği-
nen Tacettin Tan, olumlu bağlantılar kur-
duklarını ve satış yaptıklarını söyledi. 

“BAĞLANTILARDAN SONRA
İŞ BİZE DÜŞÜYOR”
Satış anlamında önemli bağlantılar kur-

duklarını vurgulayan Tan, “Bağlantılardan 

sonra iş bize düşüyor. Kalitemiz ve satış yeteneğimize 
bağlı olarak satış gerçekleştireceğiz. ” diye konuştu. 

İDMA 2017 Fuarı’nın beklediğinden daha iyi 
geçtiğini söyleyen Tanış Değirmen İhracat ve 
İthalat Müdürü Tacettin Tan, özellikle Afrika 
ülkelerinden gelen ziyaretçilerin yoğunluğuna 
dikkat çekti.

Afrika’dan gelen 
ziyaretçilerin yoğunluğu 
dikkat çekiciydi 
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Fuar süresince ziyaretçilerle doğru temas kurduk-
larına değinen TMS Satış ve Pazarlama Mühendisi 
Tuğçe Karaca, İDMA 2017’yi katılmaya değer bir 
organizasyon olarak gördüklerini söyledi. 

Farklı sanayi sektörlerindeki şirketler için ge-
lişmiş üretim hatları ve ekipmanları üreten 
Unimak, İDMA 2017 Fuarı’nda olumlu gö-
rüşmeler gerçekleştirdi. 

Ziyaretçilerle aralarında doğru ve güçlü iletişimler 
kurduklarını belirten TMS Satış ve Pazarlama Mühen-
disi Tuğçe KARACA, ziyaretçilerin yüksek oranda ne 
istediğini bilerek geldiklerini ve ihtiyaçlarının bilincinde 
olan ziyaretçi profiliyle karşılaştıklarını vurguladı. Ülke 
dağılımı olarak çoğunluğun yerli ziyaretçilerden oluş-
tuğunu belirten Karaca, “Yabancı ülkelerden Arabistan, 
İran, Pakistan, Hindistan, Afrika ülkeleri ve Doğu Avru-
pa ülkelerinden ziyaretçilerimiz oldu” dedi. 
İDMA fuarı’nda tahıl soğutma sistemleri için kendi 

imalatları TKS cihazını sergilediklerini söyleyen Ka-
raca, cihazın hava şartları ne olursa olsun tahılın uy-
gun şartlarda depolanmasını ve tahılın kalitesini mak-
simum seviyede tutmayı sağladığını açıkladı. Ayrıca 
cihazın tahılın nefes alması sebebiyle oluşan kayıpları 
azalttığını sözlerine ekleyen Karaca, cihazın parazit, 

mantar ve küflenmeleri önlediğine, tekrar depolama 
ile pahalı kimyasal işlem masraflarını ortadan kaldır-
dığına dikkat çekti. 

“OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALDIK”
Ziyaretçilerin TKS cihazını incelediklerinde yaşa-

dıkları problemlerin ortadan kalkacağını görüp olum-
lu geri dönüşler sağladıklarını belirten Karaca, “Fuar 
sürecinde TKS cihazı için alım yapacak ziyaretçileri-
miz oluştu, fuar bittikten sonra ziyaretçilerle satış ger-
çekleştireceğiz. İDMA 2017 Fuarı bizim için karşılıklı 
iyi sonuçların alındığı bir organizasyondu. Fuarda, iyi 
bir soğutma makinesi imalatçısı olan TMS’nin ve ne 
istediğini bilen bir ziyaretçi profilinin buluşması sağ-
landı. Bu buluşmayı organize eden organizasyon sa-
hiplerine teşekkür ederiz” diye konuştu. 

30 yılı aşkın süredir silo üretiminde kullanılmak 
üzere üretim bandı imilatı yapan Unimak, İDMA 2017 

Fuarı’na ikinci defa katıldı. Bir önceki organizasyona 
göre katılımcı sayısında belirgin bir düşüş gözlemle-

TMS, İDMA 2017 
Fuarı’ndan memnun ayrıldı

Unimak, önemli 
görüşmeler 
gerçekleştirdi
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Isı cihazları üretiminde söz sahibi olan ve İDMA 
2017 Fuarı’na ilk kez katılan Üniversal Kazan 
Genel Müdürü Gülcan Yalçın, fuarın beklenti-
lerini fazlasıyla karşıladığına dikkat çekti. 

1970 yılından bu yana ısı cihazları üreten, Ar-Ge faa-
liyetleriyle teknolojik yenilikleri ürünlerine uygulayan 
Universal Kazan’ın Genel Müdürü Gülcan YALÇIN, 
hem katılımcı firma profilinin hem de gelen ziyaretçi-
lerin, fuar için yapılan özenli çalışmayı yansıttığını ifa-
de etti. Gerçek alıcılar hedeflendiği için iyi bir sonuç 
ortaya çıktığını söyleyen Gülcan Yalçın, “Tüm çevre 
ülkeler ve Afrika kıtasından birçok potansiyel alıcı ka-
tıldı. Ülke dağılımlarının çok doğru şekilde yapıldığını 
ve doğru kişilere ulaşıldığını gördük. Bu da bizleri çok 
memnun etti” dedi.

 
ÖNEMLİ ANLAŞMALAR YAPTIK
Buhar kazanlarında kullandıkları armatür ve diğer 

destekleyici elemanlardan, kontrol panosuna kadar 
tüm ürünlerinde son teknolojiyi uyguladıklarına deği-
nen Yalçın, bunların insan unsurunu, doğal olarak da 
hata payını minimuma indirgediğinden ziyaretçileri 
çok cezbettiğine dikkat çekti. 

Satış aşamasına geldikleri ziyaretçi sayısının oldukça 
yüksek olduğunu vurgulayan Yalçın, “Birçok teklif ver-
dik ve önemli anlaşmalar yaptık. Fuardan sonra da ta-

kip edeceğimiz müşterilerimiz var. Onlardan da olum-
lu sonuç alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu. 

diklerini söyleyen Unimak Satın Alma Sorumlusu Fı-
rat CANIRTAY, katılımcı sayısındaki azalmanın zi-
yaretçi sayısını da etkilediğini düşündüklerini belirtti. 

Canırtay, “İDMA Fuarı’na katılım amacımız silo 
imalatı ve kurulumu konusunda hizmet veren firmalar-
la yakın ilişki kurabilmekti. Silo imalatı yapan firmala-
rın kullanacağı üretim bantlarının imalatçı firmasıyız. 
Bu üretim bantları içinde ‘’Çatı Sacı Üretim Hattı’’ en 
ilgi çeken ürünümüzdür. Çatı sacı üretim hattı imalatı 
konusunda Türkiye de yerli üretim yapan tek firma ol-
mamız dolayısıyla konu üzerine ihtiyaç sahibi firmalar 
standımıza ziyaretler gerçekleştirdi, olumlu görüşmeler 

yaptığımızı düşünüyoruz” diye konuştu. 

“GİRİŞ ÜCRETİ ZİYARETÇİ KALİTESİNİ
ARTIRABİLİR”
Fuar süresince olumlu görüşmeler yapan Uni-

mak, fuar süresince satış gerçekleştirmediklerini 
ifade etti. Yurt dışı katılımcıları çekebilmek için 
daha fazla çalışılması gerektiğini düşünen Canır-
tay, fuar katılımcı firmalarının davetlileri haricinde 
konulabilecek küçük bir giriş ücretinin fuar ziya-
retçi kalitesini olumlu etkileyeceğini düşündüğünü 
sözlerine ekledi. 

“İDMA 2017, 
beklentimizi fazlasıyla 
karşıladı”
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Değirmencilik endüstrisinin önde gelen firmaların-
dan Unormak Değirmen Makineleri Sanayi ve Tic. 
Ltd. Şti., İDMA 2017 Fuarı’na yem makineleri üretimi 
gerçekleştiren grup şirketlerinden Oryem Yem Makine-
leri A.Ş. ile birlikte katıldı. Unormak, fuarda yeni mo-

del vals makinesini, Nova çöp sasörürünü ve dejermi-
natörünü sergilerken; Oryem, karıştırıcı ve pelet presi 
makinesiyle öne çıktı. Özellikle vals makinesi ve pelet 
presi standın en yoğun ilgi çeken teknolojileri oldu. 

Fuardan son derece memnun kalan firmanın Genel 
Müdürü Mustafa ORAL, “İDMA, bir kez daha sektö-
rün en büyük ve etkili fuarı olduğunu kanıtladı.” dedi.
İDMA 2017 Fuarı’nda mükemmel bir ziyaretçi kitle-

siyle karşılaştıklarını belirten ORAL, görüşlerini şöyle 
dile getirdi: “Bu seneki fuarda, yatırım amacıyla fuara 
gelmiş önemli bir ziyaretçi kitlesiyle karşılaştık. Fuar bi-
zim için son derece güzel geçti. Yeni arz ve talepler oldu. 
Hem fuar alanında sıcağı sıcağına anlaşmalar yaptık 
hem de fuardan sonra sonuçlanacak önemli görüşmeler 
gerçekleştirdik. Anlayacağınız fuar dönüşü yoğun bir 
iş trafiğimiz olacak. Parantez Fuarcılık’ın düzenlemiş 
olduğu İDMA Fuarı’nın doğru yolda olduğunu düşü-
nüyoruz. Artık değirmencilik denildiğinde dünyada ilk 

olarak İstanbul’da yapılan bu fuar akla geliyor.”

“BEKLENTİLERİMİZİ BOŞA ÇIKARMADI”
Ziyaretçi dağılımı konusunda da değerlendirmelerde 

bulunan Mustafa ORAL, Türkiye’ye komşu ülkelerden, 
özellikle İran ve Irak gibi Ortadoğu ülkelerinden, Ku-
zey Afrika ülkelerinden, Ukrayna ve Rusya’dan yoğun 
ilgi olduğunu belirtti. Afrika ülkelerinden bu sene daha 
yoğun bir katılımın dikkatini çektiğini belirten ORAL, 
Avrupalıların ise azınlıkta olduğunu dile getirdi. Hem 
Türkiye’de hem de dünyanın birçok noktasında son 
bir yılda yaşanan terör ve ekonomik sorunlara rağmen 
İDMA’nın 2017 yılında önemli bir başarıya imza attı-
ğını ifade eden ORAL, konuşmasını şöyle noktaladı: 
“İDMA 2017 Fuarı, ekonomik sorunların yoğun oldu-
ğu şu günlerde gerçekten sektörümüze önemli bir hare-
ket kazandırdı. Birçok ticari anlaşmanın yolunu açarak 
sektöre can verdi. Fuardan önceki beklentilerimizi boşa 
çıkarmadı. Umuyorum ki İDMA 2017 herkes için de 
bizimki gibi başarılı geçmiştir. Bu fuarı gerçekleştiren 
Parantez Fuarcılık’ın sahibine ve çalışanlarına çaba-
larından ve gayretlerinden dolayı teşekkür ederiz. İki 
sene sonraki fuarda tekrar görüşmeyi ümit ederiz.”

İDMA 2017’ye grup şirketi Oryem’le birlikte ka-
tılan Unormak Değirmen Makineleri, fuardan 
yeni işbirlikleriyle ayrıldı. Fuarı son derece başa-
rılı bulan firmanın Genel Müdürü Mustafa ORAL, 
“İDMA, bir kez daha sektörün en büyük ve etkili 
fuarı olduğunu kanıtladı.” dedi.

“İDMA, birçok ticari 
anlaşmanın yolunu açarak 
sektöre can verdi”
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Fuarın çok güzel geçtiğini söyleyen Yemtar Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdullah ÇOLAK, yurtdışından ka-
tılımın gayet iyi olduğunu ve hedef kitleye ulaşıldığı-
nı belirtti. Gelen misafirlerden aldıkları yorumlardan 
bu izlenimi elde ettiklerini açıklayan Abdullah Çolak, 
“Parantez Fuarcılık’a ve Zübeyde Hanım’a teşekkür 
ediyorum. Fuarın bu kadar güzel geçeceğini beklemi-
yordum. Önceki önyargılarımdan olabilir, şüphelerim 
vardı ama onu bertaraf ettiniz” dedi. 

ZİYARETÇİ PROFİLİ KALİTELİYDİ
İran, Irak, Senegal, Arabistan, Rusya’dan gelen zi-

yaretçilerin yoğun olduğunu söyleyen Çolak, “Akşam 
toplantılarında arkadaşlardan aldığım raporlara göre 
ziyaretçi katılımı güzeldi. Bizim için önemli olan zi-
yaretçi kalitesiydi. İDMA onu başardı. Yurtiçinden ve 
dışından gelen ziyaretçilerle ilgili bir sıkıntı yaşama-
dık” diye konuştu. 

Stantlarında double kondisyoner, yeni tip pelet presi 
ile double şaft paddle mikserlerini tanıtan Yemtar’ın 
yeni makineleri ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiy-
le karşılandı. Sektördeki tek AR-GE merkezinin ku-

rulumunu gerçekleştirdiklerini ve fuarda merkezin 
lansmanını yaptıklarını vurgulayan Çolak, “Ar-Ge 
merkezimiz çok ilgi çekti, takdir topladı. Ayrıca eğitim 
salonunda da sunumumuz vardı. Orada ciddi manada 
geri dönüşler aldık. İDMA Fuarı, son 3-4 yıldır katıldı-
ğım fuarlar arasında ilk 3’e girebilecek bir fuardı” dedi. 
Yemtar, fuar süresince olumlu bağlantıların yanı sıra 
4-5 satış gerçekleştirdi. 

Yem makineleri sektöründe faaliyet gösteren 
önemli oyunculardan biri olan Yemtar, İDMA 
2017 Fuarı’nda yeni makineleriyle büyük ilgi 
topladı. 

“Önemli olan ziyaretçi 
kalitesiydi, İDMA bunu 
başardı”

Daha yüksek bir ziyaretçi sayısı olmasını bekledik-
lerini ancak katılımın düşük seviyelerde kaldığını söy-

leyen Wam Group Satış Direktörü Emrah BAĞDAT, 
“Genel olarak sakin bir fuar süresi geçirdik. Standımı-

Değirmencilik ve gıda sektörü için tozsuzlaş-
tırma filtreleri, hücre tekerlekleri, silo boşal-
tıcılar ile yeni dizayn sürgülü klapeleri stan-
dında sergileyen Wam Group, İDMA Fuarı 
süresince birkaç önemli bağlantı kurdu. 

Wam Group, önemli 
bağlantılar kurdu
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Türkiye’de 800 mm çapa, 2000 mm boya sahip pul-
lama vals silindirlerinin ve dişleme ve kumlama maki-
nelerinin imalatını yapan ilk firma olan Yenar, son ye-
niliklerini sergilediği İDMA 2017 Fuarı’ndan memnun 
ayrılanlardan. Firmanın Genel Müdür Yardımcısı Bekir 
YEĞİN, fuarın kendileri için son derece başarılı geçti-
ğini şu sözlerle ifade etti: “Yenar Döküm Sanayi olarak 
İDMA 2017 Fuarı’ndan son derece memnunuz. Fuarda 
sergilediğimiz ve Türkiye’de tek üreticisi olduğumuz 
dişleme ve kumlama 
makinelerimiz son de-
rece beğenildi. Fuarda 
bu makineler için çok 
sayıda anlaşma yapma 
şansı yakaladık. Fuar 
sonrasında da muh-
temelen satışa dönü-
şecek görüşmelerimiz 
olacak. Vals topları 
konusunda zaten iyi 
bilinen bir markayız. 
Fuarda bu yönden de 

satış anlaşmalarımız oldu.”

“YATIRIMCILAR İDMA’DAYDI”
Fuarın ziyaretçi kitlesinin son derece iyi olduğunu söy-

leyen Bekir YEĞİN, İDMA 2017’nin ziyaretçi sayısından 
ziyade kalitesiyle dikkat çektiğini ifade etti ve şunları ek-
ledi: “Rusya, Ukrayna, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri 
başta olmak üzere dünyanın birçok noktasından ziyaretçi 
vardı. Ziyaretçi sayısı önceki fuarlara kıyasla kısmen daha 

azdı ancak kalitesi son dere-
ce iyiydi. Yatırım planı olan, 
satın alma yapmak isteyenler 
fuardaydı. Fuara gelen he-
men hemen herkes gerçekten 
yatırım için İDMA’daydı. Bu 
da fuarın çok verimli geçme-
sini sağladı. İlgisiz insan ka-
labalığından ziyade nitelikli 
ziyaretçinin varlığı, bence 
İDMA’yı sektör açısından 
son derece değerli bir fuar ha-
line getiriyor.”

Türkiye’nin ve dünyanın sayılı vals topu üretici-
lerinden Yenar Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
İDMA 2017 Fuarı’nda özellikle son geliştirdiği 
dişleme ve kumlama makinesiyle ilgi odağı oldu. 
Firma bu makineler için fuar süresince çok sayıda 
yeni anlaşmaya imza attı. 

Yenar’ın dişleme ve 
kumlama makinelerine 
yoğun ilgi

zı ziyaret eden firma sayısı 50 mertebesindeydi. Ziya-
retçilerin yaklaşık yüzde 40’ı  farklı ülkelerden oluş-
muştu. Yurtdışından katılan ülkeler arasında Lübnan, 
Pakistan, Irak, Bulgaristan, Rusya, İran, Hindistan, 
Uganda bulunuyordu. Türkiye’den ise Konya, İstan-
bul, Antep, İzmir, Çorum, Samsun’dan ziyaretçiler 
gelmişti” diye konuştu. 

WAM GROUP BAĞLANTILARDAN ÜMİTLİ
Dört gün süren fuar boyunca değirmencilik ve gıda 

sektörüne uygun tozsuzlaştırma filtre üniteleri, hücre 
tekerlekleri, silo boşaltıcılar, yeni dizayn sürgülü kla-

peler gibi başlıca sektöre özel ürünlerini sergiledikleri-
ni söyleyen Emrah Bağdat, genel olarak sektöre hakim, 
sektör içinden firmaların ziyareti sayesinde yaklaşım-
ların olumlu olduğunu açıkladı.

Birkaç önemli bağlantı kurduklarını ve bununla ilgi-
li ziyaretleri gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Bağdat, 
satışa dönen henüz bir durum mevcut olmadığını, an-
cak ümitli olduklarını ifade etti. İDMA Fuarları devam 
ettiği sürece fuara katılacaklarını vurgulayan Bağdat, 
“İtalyan orjinli ve global bir firma olmamız sebebiyle 
yurt dışındaki firmalar da bu fuara önem vermektedir. 
Sadece bu fuara 5 İtalyan misafirimiz katılmıştır” dedi. 
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Aşındırıcı kepek ayırma, pirinç gibi ka-
buklu tahıllarda, dış kabuğun veya kavu-
zun çıkarılması ve örneğin, “parlatılmış” 
beyaz pirinç üretimi için yaygın olarak 
kullanılmaktadır. (2) Şu anda, buğday 
öğütmede, kırma sisteminden önce kepek 
ayırma ekipmanının kullanılması yaygın 
değildir. Donanımların artan enerji ve 
sermaye maliyetleri, genel değirmen ve-
rimliliği ve ürün saflığı hususları esasında 
ekonomik olarak gerekçelendirilmesi ge-

reken konulardır. Ancak, akış çizelgesin-
de uygun değişikliklerle mevcut değirmen 
ekipmanında anlamlı bir kapasite artışı, 
kırma öncesi kepekten ayırma kullanılarak 
enerji maliyetlerinde (kWsaat/ton buğday) 
azalma sağlayabilir. Sert buğday öğütme 
alanında, öğütme öncesi buğday tanesin-
den kepeği ayırmak için öğütme sistemi-
nin adaptasyonunun, pratik ekonomik ge-
tiriler sağladığı söylenen bir seçenektir (9). 
Sert buğday öğütmede ideal kepek ayırma 

Mark D. Boatwright

Elieser (Elie) S. Posner

Ricardo Barroso Lopes

David L. Wetzel

Biyokimya ve Moleküler Biyofizik Bölümü ve Mikro-ışınlı Moleküler Spektroskopi
Laboratuvarı, Kansas Eyalet Üniversitesi, Manhattan, KS, ABD

ESP International, Savyon, Israil

Bunge Ltd., Brezilya

Mikro-ışınlı Moleküler Spektroskopi Laboratuvarı, Kansas
Eyalet Üniversitesi, Manhattan, KS, ABD

Kantitatif Kimyasal 
Görüntüleme ile Endosperm 
Saflık Profilini Çıkarma

“Donanımların artan enerji ve sermaye maliyetleri, genel 
değirmen verimliliği ve ürün saflığı hususları esasında 
ekonomik olarak gerekçelendirilmesi gereken konulardır. 
Ancak, akış çizelgesinde uygun değişikliklerle mevcut değirmen 
ekipmanında anlamlı bir kapasite artışı, kırma öncesi kepekten 
ayırma kullanılarak enerji maliyetlerinde azalma sağlayabilir.” 
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operasyonu, herhangi bir endospermi çıkarmadan veya 
taneleri kırmadan tohum zarının dış katmanlarını eşit 
olarak çıkarır. Potansiyel faydaları arasında, tane yüze-
yinden zararlı bileşenlerin çıkarılması, un akışlarında 
“parlaklığın” daha yüksek olması ve un çıkarma ve de-
ğirmen kapasitesinde artış yer alır (3).

Tek tek değirmen akışlarının, kimyasal görüntüleme 
tekniği ile endosperm saflığının doğrudan değerlendiril-
mesi daha önce anlatılmıştır (1,11,12).  

Daha önceki çalışmalar, ayrı sasör, kırma sisteminin 
laboratuvarda tezgah üstü incelemesi veya deneysel bir 
pilot değirmen için un akış saflığının derecelendirilme-
si gibi, tek-tek ünite prosesleriyle sınırlanmıştı. Kırılma 
sonrası parçaların laboratuvarda elenmesi de bildirilmiş-
tir (4,5). Bu makalede, 204 metrik ton/24 saat kapasi-
teyle çalışan ve kırma sisteminden önce aşındırıcı kepek 
ayrıştırıcılar kullanılan ticari bir un değirmenindeki 29 
un akışının endosperm saflığını bildiriyoruz. Araştırma 
ekibimizde, her bir operasyonel parametre ayarı için so-
rumluluğu üstlenen ve tartım ve çeşitli kalite analizleri 
için her bir ürün akışının kronometreyle toplanmasını 
denetleyen sahadaki baş operatif değirmenci yer almış-
tır. Örnekler Brezilya’da sahada, rutin ticari üretim 
prosesi sırasında üretilmiş ve havayolu kargo şirketi ara-
cılığıyla Kansas Eyalet Üniversitesi Mikro-ışınlı Mole-
küler Spektroskopi Laboratuvarına gönderilmiş, burada 
endosperm saflığı, araştırma modelindeki görüntüleme 
spektrometre ile kantitatif kimyasal görüntüleme kulla-
nılarak tayin edilmiştir (7).Bize göre bu, kepek ayırma-
nın kırma sisteminden önce geldiği yaygın bir ticari buğ-
day öğütme operasyonu için buğday unu endosperminin 
bildirilen ilk saflık profilidir. Hedef, bu profili üretmek 
için buğday endospermi saflığının mümkün olan en 
iyi kimyasal tanımını kullanmaktır. Geleneksel olarak, 
değirmenciler, unun “parlaklığı” konusunda kaygılıdır 
ve düşük kül değerini iyi bir özellik olarak kabul eder. 
Ancak, unun parlaklığı, elektromanyetik spektrumda, 
sadece insan gözünün görebileceği kısmı içerir. Bunun 

aksine, kimyasal endosperm saflık profilini çıkarmak, 
nonendospermin varlığında endosperm için seçicidir ve 
dolayısıyla ikili kimyasal karışım, endosperme karşılık 
nonendosperm bakımından saflık değerlendirmesinden 
geçirilir.

Burada raporlanan vakada, endosperm saflığı, aşındı-
rıcı kepek ayırmanın ön işlem olduğu bir ticari buğday 
değirmeninde 29 farklı ürün akışı için doğrudan değer-
lendirilmiştir. Amacımız, önce en saf akışın verimiyle 
çarpılan sayısal endosperm saflık değerini objektif ola-
rak ölçmek, hesaplamak ve sunmak, ardından her bir 
ardışık, daha az saf olan değirmen akışının kümülatif 
katkısını eklemektir.

Her bir ardışık akış eklendikçe toplam verim artar ve 
kompozit endosperm saflığında hafif bir bozulma mey-
dana gelir. Sonuçta, değirmencinin, müşterisinin ihtiyaç 
duyduğu saflık özelliklerini sağlamak için hangi noktada 
kesim yapılması gerektiğini belirlemesini sağlayan bir en-
dosperm profili elde edilir. Endosperm ile nonendosper-
min kimyasal bileşimi, farklı pikselin kullanan kantitatif 
kimyasal görüntüleme esasında tayin edilir. Görüntüdeki 
her bir piksel, o pikselik kimyasal bileşimini temsil eden 
tek yakın kızılötesi spektrumundan gelmektedir (7,8).

Bu yöntem, görüş alanından 81,920 spektrumla kimya-

M. D. Boatwright R. LopesE. S. Posner D. L. Wetzel

“Ayrıntılı kantitatif kimyasal görüntüle-
me, değirmeninizin kimyasal olarak ta-
nımlanmış endosperm saflığı esasında 
objektif olarak üretim yapıp yapmadığı-
nı belirlemek için yeni bir yöntem sun-
maktadır. Un renginin aksine, kantitatif 
kimyasal görüntüleme kepeğin rengine 
bağlı değildir.”
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sal olarak tanımlanmış farklı analizlerin elde edildiği, ta-
mamen objektif bir ölçüm sağlar. Bu analizler, kimyasal 
yapı esasında un akışının objektif endosperm saflık değe-
rinin elde edilmesi için tablo haline getirilmiştir. Verili 
herhangi bir akış veya karışımdan elde edilen un “par-
laklığının” subjektif görsel görünümü, farklı görüntü 
pikselleri yerine toplu yansıtma yanıtından kaynaklan-
maktadır. Bu çalışmanın amacı, toplu renk ölçümünden 
elde edilen parlaklığında temelde saflığın paralel olarak 
değerlendirmesini vereceği beklentisiyle, endosperm saf-
lığını değerlendirmek için objektif, kimyasal olarak ta-
nımlanmış bir piksel sayma yöntemi uygulamaktır.

Kimyasal olarak tanımlandığı şekliyle saf endosperm, 
aslen nişasta ve proteinden oluşur. Bir görüş alanında 
nonendosperm bileşenlerin varlığı, kepekten buğday ta-

nesi endosperminin tamamen ayrılmadığını gösterir, kül 
ise sadece yanma sonrası inorganik (mineral) kalıntıyı 
ölçer. Endosperm saflığını kimyasal olarak tanımlamak 
için daha kesin kısmı en küçük kare (PLS) veri işleminin 
uygulanması tanımlanmıştır.

 
DENEYSEL
Ticari Buğday Değirmeni, Brezilya’da 204 metrik 

ton/24 saat kapasiteyle üç vardiya çalışan bir ticari buğ-
day değirmeni (Şekil 1), bu deneyde analiz edilen tüm un 
akışlarının kaynağıdır. Deney için kullanılan öğütülmüş 
tahıllar, Quartzo (%70) ve Supera (%30) olmak üzere iki 
Brezilyalı buğday çeşidinden elde edilmiştir. Her iki çeşit 
de, Brezilya’da düzenli olarak yetiştirilmektedir ve dola-
yısıyla analiz edilen hammadde görece yerel tüketim için 
üretilen tipik undur. İki aşındırıcı kepek ayırma ünitesi 

Şekil 1. 204 metrik ton/24 saat kapasiteli, aşındırıcı kepek ayırma teknolojisiyle donatılmış ticari buğday unu değirmeni için akış çizelgesi.
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(VTA model 10AB-L, Satake Corporation) çift yüksek 
birinci ve ikinci kırma valsinden önce kurulmuştur ve 
yaklaşık 18 ay boyunca kullanımdadır ve o dönem verim-
liliği maksimize etmek için ayarlanmıştır. Kepeği gider-
mek için gereken aşındırıcı hareket, dikey olarak monte 
edilmiş bir dizi taşla sağlanmıştır. Kepek ayırma adımı, 
gelişmiş ekstraksiyon oranında daha parlak bir ürün elde 
etmek için kırma sisteminin öncesinde konumlandırıl-
mıştır. Daha parlak bir bitmiş un genel olarak müşteriler 
için daha caziptir ve açıkça, kepeğin giderilmesi konu-
sunda yüksek saflık sağlar. Kepek ayırma olanağının ek-
lenmesi, değirmenin üretimini %13 oranında artırmıştır.

 Tipik işletme koşulları altında, gelen buğdaydan 
toplam tane ağırlığının yüzde 4-6’sı giderilmektedir. 
Aşındırma, her buğday tanesinin yanaklarına doğru-
dan uygulanmaktadır, bu da bir tanenin toplam kepek 
içeriğinin yaklaşık %80’ini temsil etmektedir. Esasen, 
aşındırıcı kepek ayırma işlemi, dış ve iç tohum zarının 

tamamının ve buğday tanesinde açıkta kalan kısımdaki 
tohum zarfının çoğunun giderilmesiyle sonuçlanır (6).

UN ÖRNEKLERİ
Değirmenin olağan üretim vardiyasındaki işletim sı-

rasında her bir ürün akışından buğday unu örnekleri 
alınmıştır. Kırma bırakımı, çift yüksek kırma valsi için, 
ilk kırmada %40, ikinci kırmada %70 olarak ayarlanmış-
tır. Toplama zamanı kronometre ile takip edilmiştir ve 
böylece her bir numune kapının içeriği belli bir zaman 
aralığı için miktarı temsil eder ve belli bir konumda akış 
hızını ve saflık tayinini yansıtacak şekilde tartılabilir. 
29 değirmen akışından numune alınarak Kansas Eya-
let Üniversitesi’nde (Manhattan, KS) analitik araştırma 
laboratuvarında daha sonra yapılan endosperm saflık 
değerlendirmesi için un örnekleri üretilmiştir. 29 ürün 
akışından un akışının toplanması ve renk ve külün ye-
rel olarak ölçülmesi için kopyalarının saklanmasına ek 
olarak, spektroskopik standartlar elde edilmiştir. Kepek 
ayırma prosesinden elde edilen kepek örnekleri ve ilk 
ortalardan elde edilen en saf endosperm, hammaddeler 
için kantitatif görüntüleme yöntemini kalibre etmek için 
standart olarak kullanılmıştır ve kepek ayırıcı tarafından 
giderilen atık madde ile ve bu yeni öğütme işleminden 
elde edilen en saf endospermle karşılaştırılmıştır. 

ARAÇLAR
Görüş alanı başına 81,920 yakın kızılötesi spektrum 

sağlayan bir yakın kızılötesi görüntüleme sistemi (Sapp-
hire model, Malvern Instruments Ltd.) kullanılarak her 
un numunesi için spektral veri küpleri elde edilmiştir. 
Her numune için veriler üç kopya halinde toplanmıştır. 
Bu cihazın ayrı ayrı ara akış ve un öğütme akışları için 
çalıştırılması daha önce açıklanmıştır (1,12). Dört ku-
artz tungsten halojen kaynak lambası bulunan yakın kı-
zılötesi görüntüleme spektrometre, indiyum antimonid 
dedektör bileşenlerinden oluşan dikdörtgen şeklinde, 
termoelektrik olarak soğutulmuş bir dizi kullanır. Sıvı, 
kristal, ayarlanabilir filtre, elektronik dalga boyunun de-
ğiştirilmesini sağlar, bu da dedektör dizinde her bir x, 
y koordinatında (piksel) eş zamanlı spektral kazanımı 
sağlar ve hareketli parçası bulunmamaktadır. Bağlan-
tılı yazılım, seramik standardın yüzeyine odaklanırken 
ve kuartz objektifinin odak noktasında hiçbir nesne ol-
madan karanlık mevcut değeri elde ederken maksimum 
yansıtmayı belirledikten sonra optik veri alımını kontrol 
eder. Spektral kazanımdan önce, granüllü numune mal-
zemesi, metal levha üzerine yerleştirilir ve 1 inç x 1.5 
inç cam mikroskop slaytı ile kapatılır. 1,200–2,400 nm 
dalga boyu aralığında, seçilen segmentler taranmıştır. 
Kazanım bakış süresini sınırlamak için 3 nm boyutun-
da bir tarama adımı kullanılmış, böylece saf endospermi 
nonendospermden ayırt etmek için yeterli spektral çözü-

“Kepek ayırma prosesinden elde edilen 
kepek örnekleri ve ilk ortalardan elde 
edilen en saf endosperm, hammadde-
ler için kantitatif görüntüleme yönte-
mini kalibre etmek için standart olarak 
kullanılmıştır ve kepek ayırıcı tarafından 
giderilen atık madde ile ve bu yeni öğüt-
me işleminden elde edilen en saf endos-
permle karşılaştırılmıştır.”
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nürlük sağlanmıştır.

Parlaklığın ölçülmesi için, darbeli ksenon flaş lamba 
takılı bir yansıtma kolorimetre (CR - 410 Chroma Me-
ter, Konica Minolta) kullanılmış ve dairesel hedef alanı 
(50 mm) aydınlatmak için optik fiber iletken ve dağıtıcı 
bileşenler kullanılmıştır. Numune yüzeyinden 90 derece 
açıyla yansıtılan ışınım, altı adet silikon fotodiyot dedek-
töre iletilmiştir. Tekrarlanabilirlik için standart sapma 
spesifikasyonu 0.07 AU’dur. Kolorimetri için üç dalga 
boyu spektral özelliklerinin 1931 CIE tanımlı renk alanı 
(10) yanıtları yakın olarak birbiriyle eşleşmiştir. Tüm un 
akışlarında parlaklık benzerdir çünkü yüksek düzeyde 
beyaz numunelerde, optik yanıt eğimi küçük olduğun-
dan, benzer un akışları arasında ayrım yapmanın foto-
metrik zorluğu vardır. 

Görünen renk (L* değeri) sahada, kolorimetre kulla-
nılarak ölçülmüş ve tüketicinin beklentilerine uygun bir 

sayısal parlaklık endeksi elde edilmiştir.  Aynı üreticinin 
ve diğer satıcıların sattığı ve renk ölçünüme uygulanabi-
lecek, daha gelişmiş bir yansıtma spektrometresi, ksenon 
flaş lamba kaynağı, sabit spektrograf ve 60 bileşenli silikon 
fotodiyot dizisiyle 10 nm bant geçişi sağlamaktadır. Yine 
de, buğday kepeğinin görülebilir emilim bantları geniştir.

Geniş bantlı elektronik spektrum olgusu ve titreşimli 
spektrumlar karşılaştırılmıştır. Spektral formlar arasın-
daki temel farklılık, geniş bantlı renklerin elektronların 
eksitasyonundan kaynaklanmasıdır. Buna karşılık kim-
yasal olarak bağlı atomların titreşim hareketi, moleküler 
yapısal özellikleri ortaya çıkarır. Dolayısıyla ilk ilkeleri 
kullanarak, titreşimli özellikler, kimyasal ayrımın yapıl-
masını sağlar. Kimyasal bileşimdeki değişimle birlikte 
logdaki değişim oranının (1/yansıtma) görüntü pikse-
liyle kolayca ölçülmesi rastlantı sonucu gerçekleşmiştir. 
Kimyasal heterojenlik, görüntüde ortaya çıkmaktadır ve 
görüş alanı içindeki değerlerin matematiksel olarak top-
lanmasını sağlar. Kümülatif endosperm saflık eğrisinin 
eğimi ve her un akışındaki endosperm katkısı, bir veya 
daha fazla kalitesiz un akışlarının seçici olarak dışlan-
masıyla elde edilen net saflığın hesaplanmasına olanak 
tanır.

KANTİTATİF YAKIN KIZILÖTESİ
GÖRÜNTÜLEME PROSEDÜRÜ
Endosperm ve nonendosperm içeriğinin kimyasal ya-

pısı arasındaki farklılık kullanılarak, her görüntüdeki 
pikseller spektroskopik olarak ayıklanmış ve tanınmıştır. 
Her piksel için 1,650 ile 1,788 nm arasında ve 2,150 ile 
2,228 nm arasında 3 nm’lik kademelerle bir yakın kızılö-
tesi spektrum üretilmiştir. Endosperm için 1 ve < 0.5 en-
dosperm için 0 olan basit bir ikili tanımlama kullanılırsa, 
aritmetik, sadece endospermin piksellerinin sayımıyla ve 
toplam piksel sayısına bölünmesiyle elde edilir. Analiz 
için hedeflenen alan 12.81 mm × 10.24 mm’dir ve 40 
μm’lik piksel boyutunu verir. Her pikselin ham görüntü 
yoğunluğu önce emilime dönüştürülmüştür, bu da op-
tik yoğunluğu tanımlar. Ardından spektrumlar başlangıç 
noktasına göre düzeltilmiş ve normalleştirilmiştir.

Biz düzenli olarak, ikili tanımlama yerinei analiz edi-
len görüş alanındaki 81,920 pikselin her birine bir ara 
değer atanana bir PLS veri işleme yöntemi kullanıyoruz. 
Daha önceki deneylerimizde, saflık (endosperm) stan-
dardının dikkatle belirlenmesi, bu amaçla seçici olarak 
alınmıştır ve safsızlık (nonendosperm) standardı, temiz 
kepek tarafından spektroskopik olarak tanımlanmıştır. 
Endospermi ve nonendospermi tanımlayan spektral 
kütüphanelere göre (her bileşen için 240.000’den fazla 
spektrum) PLS sınıflandırması, her piksel için z-ek-
seni değerinin yansıttığı saf endosperm çok değişken 
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kimliğini belirlemek için uygulanmıştır. Endosperm ve 
nonendosperm içeriği için 1 ila 0 arasındaki yoğunluk 
limitleri, ölçeğin sırasıyla minimum ve maksimum de-
ğerlerine atanan sıcak ve soğuk renklere karşılık gelir. 
Verileri subjektif ve eleştirel olarak değerlendirmek ve 
altında kalan verilerin dışta bırakılacağı uygun bir eşik 
değer seçmek için deneyim gereklidir. Ayrıca, kepek için 
subjektif bir maksimum saflık standardı ve buna karşılık 

bir safsızlık standardı belirlemek için dikkatli olmak ge-
rekse de, standartlaştırılmış veri kullanımı, daha sonraki 
rutin hesaplamaları objektif hale getirmektedir. PLS veri 
işleme ile, her piksele belli bir endosperm yüzdesi ata-
mak ve bir toplam elde etmek mümkündür.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Ayrı un akışları, kendi akış ve ekstraksiyon oranlarıyla, Tab-

lo I’de endosperm saflığı azalan sıralamayla listelenmiştir. 
Belli bir un akışı için endosperm saflığının, karşılık 

gelen akış hızı ile çarpılması sonucunda, ayrı un akışı 
için saf endospermin katkısı elde edilir.

 
Art arda akışların ağırlıklı kombinasyonu, azalan saf-

lık ve artan verim anlamında bir endosperm saflık profili 
üretir. Kümülatif endosperm saflığı, un matrisinde var 
olan endosperm (analit) ve nonendosperm arasındaki 
kimyasal yapı farklılıklarına bağlı olan seçilmiş yakın 
kızılötesi dalga boyu absorpsiyon verileri esasında Şekil 
2’de gösterilmiştir. Optik yanıttaki değişim hızı, artan 
kümülatif un veriminin bir fonksiyonudur, zira kompo-
zit ürüne daha kalitesiz un akışları eklenmiştir. Buna 
karşılık, geniş bantlı renk ölçümlerinin aralığı son de-
rece sınırlıdır (Şekil 3); ancak, genel olarak, yanıt, Şe-
kil 2’de gösterilen objektif kimyasal değerlerin negatif 
eğimine paraleldir. Geniş bantlı sayısal değerlerin per-
mütasyonu, kimyasal yapılardaki farklılıklar esasında, 
objektif saflık sıralamasından biraz farklıdır. Bu belirgin 
sapma, görülebilir renk filtresi tarafından uygun bir dal-
ga boyu maksimumuyla üretilen emilim bandının yarı 
yüksekliğindeki 50 nm’lik geniş bant genişliği nedeniyle 
beklenmektedir. Yakın kızılötesi girişim filtresi araç-
larında tipik olarak her filtrenin yarı yüksekliğinde 10 
nm’lik bant genişliği vardır. Doğrudan endosperm saflık 
profilini üretmek için kullanılan sıvı kristal, ayarlanabi-
lir filtreli görüntüleme spektrometresi için, seçilen aralık 
boyunca 3 nm’lik kademelerle dalga boyu bildirilmiştir.

Kimyasal yapının hem endosperm saflığının objektif 
bir ölçüsü olduğu hem de pratik bir aralığı olduğu var-
sayımı esasında, model olarak kantitatif yakın kızılötesi 
görüntü bazlı verileri tanımlamayı seçtik. Şekil 4’te ayrı 
ayrı un akışları için endosperm saflığını sıcak (kırmızı) 
renklerle vurgulayan seçilmiş yakın kızılötesi kimyasal 
görüntüleri verilmiştir. Bu görüntüler hem endosperm 
saflık aralığı boyunca (%99.4-%81.2) hem de Şekil 2’de 
gösterilen kümülatif yüzde toplam ürün aralığında 
uzanmaktadır. Buna karşılık, dar aralığı olan ve bazen 
değerlerin üst üste çakıştığı geniş bantlı renk sonuçları, 
kantitatif görüntülemenin sonuçlarıyla tutarsız bir per-
mütasyon üretmektedir.

 
Renk değerlerinin permütasyonu (ilgili endosperm 

saflık sıralamasıyla) sırasıyla şöyledir:

94.8 (12), 94.6 (1), 94.5 (10), 94.2 (16), 94.1 (18), 94.0 
(18), 94.0 (9), 94.0 (6), 93.9 (13), 93.8 (3), 93.7 (5), 93.7 
(2), 93.5 (14), 93.3 (15), 93.2 (11), 93.0 (7), 92.8 (8), 92.3 
(19), 92.2 (4), 92.2 (26), 92.2 (29), 92.2 (20), 92.1 (27), 
92.0 (24), 91.9 (17) 91.5 (23), 90.8 (25),

89.7 (22), 88.4 (28) ve 88.0 (21)

Aynı sıralamayla, kül değerlerinin permütasyonu (il-
gili saflık sıralamasıyla) sırasıyla şöyledir:
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Şekil 2. Kümülatif yüzde endosperme karşılık kümülatif yüzde 
toplam ürünün çizimi. Daha fazla ürün akışları eklendikçe endos-
perm saflığının azaldığı gözlemlenmektedir.

Şekil 3. Kümülatif geniş bantlı renk skorlarına karşılık kümü-
latif yüzde toplam ürünün %92.5-%100 yansıma çizimi. Şekil 2’ye 
kıyasla, daha fazla ürün akışı eklendikçe endosperm saflığında 
daha küçük ölçekli ancak benzer bir düşüş eğimi görülmektedir.
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Şekil 4. Ayrı un değirmeni akışlarının endosperm saflığını vurgulayan seçili yakın kızılötesi kimyasal görüntüler. Soldan sağa: DD1 1 
(%99.4), DD1#2 1 (%94.8), C1 1 (%94.0), DD2-1 (%91.6) ve DD2 2/3 (%81.2). Sıcak (kırmızı) renkler, endosperm saflığını göstermektedir. 
Her bir görüntü, Şekil 2’de gösterilen eğride, sırasıyla 1, 6, 10, 19 ve 29 pozisyonları dahil olmak üzere, farklı noktaları temsil etmektedir.

0.44 (12), 0.45 (1), 0.47 (10), 0.48 (16), 0.50 (9), 0.53 
(6), 0.54 (5),

0.54 (13), 0.54 (3), 0.58 (2), 0.62 (14), 0.63 (15), 0.63 
(11), 0.65 (7),

0.69 (8), 0.72 (19), 0.74 (4), 0.83 (26), 0.84 (20), 0.85 
(27), 0.89 (24),

0.90 (17), 0.97 (23), 1.00 (25), 1.12 (22), 1.30 (28) ve 
1.51 (21).

Kül içeriği (yanma sonrası kalan mineral kalıntı) no-
nendospermde, alevronda, tahıl zarında, çekirdekte, vb. 
bulunan organik türleri yansıtmasa da, küle karşı endos-
perm saflığının çizilmesi, beklendiği gibi, biraz negatif 
eğimli bir çifte şablon üretmektedir (Şekil 5). Geçmişte, 
buğdayın yerel olarak yetiştirildiği, öğütüldüğü, satıldığı 
ve tüketildiği alanlarda, düşük kül içeriği, değirmenci-
nin kaynakları ve becerisi için bir ölçüydü. Ancak, buğ-
dayın yetiştirildiği topraktaki mineral içerikte görülen 
büyük varyasyonlar, külük, unun saflığının anlamlı bir 
göstergesi olmasını engellemektedir.

 
Bugün, endosperm saflığını tanımlamak için kan-

titatif kimyasal görüntüleme kullanılabilir. Bu yeni 
analitik kabiliyet, değirmen ekipmanında veya işletme 
parametrelerinde bir değişikliğin sonucunu daha doğru 
şekilde değerlendirmek için pratik araçlar sunar. Şekil 
2 ve 3’te gösterildiği gibi, kimyasal olarak tanımlanan 
endosperm saflığıyla uyumlu olarak geniş bant rengi 
veya parlaklığı kademeli olarak azalmaktadır. Görüle-
bilir kolorimetrinin esasen paralel olan yanıtı, endos-
perm saflığında kısa vadeli değişimi göstermek için 
görülebilir kolorimetriyi kullanmak üzere 8-12 saatlik 
bir değirmen vardiyası sağlar. Ancak, kimyasal olarak 
tanımlanmış endosperm saflığı, birincil objektif başlan-
gıç noktası olarak kullanılır.

Bu verilerle bir değirmenci, siparişleri doldurmak ve 
spesifikasyonları karşılamak için uygun kararları alabilir. 
Veriler aynı zamanda değirmencinin, azalan endosperm 
saflığı anlamında değirmen akışı eklemeyle ilişkilendi-

rilen cezayı belirlemesini sağlar. Daha az endospermin 
olduğu akışlar için kesme noktası genel verimi azaltır; 
ancak geleneksel işletim için endosperm saflık endeksi, 
ileride, saflık sayısının korunduğu ancak akış hızının 
farklı bir çalışma için güncellendiği harmanlamalar için 
hesaplamalara olanak tanır. Kepek ayırmanın öğütme-
den önce yapıldığı öğütme sistemleri ile geleneksel öğüt-
me işlemi için elde edilen kümülatif endosperm saflıkla-
rı benzerdir (11).

Kepek ayırmayı birleştiren değirmenlerin ürünleri 
için olan pazarda, endosperm saflığı, belli saflık seviye-
lerindeki malzemeler için %10-15 oranında bir  
prim sağlar. Bu, Kuzey Amerika’da, farklı fiyat hususları 
için unu temizlemek için patentteki bir oranı elde eden 
sert buğday değirmenlerindeki duruma benzemektedir 
(9). Kepek ayırmada, yüksek fiyata satılabilecek yüksek 
değerli unlu mamuller tanımlama ve sürdürme yeteneği, 
endospermi nonendosperm bileşenlerden mümkün olan 
en iyi şekilde ayırmak için değirmenin dikkatli çalıştırıl-
masından elde edilen ekonomik faydaları da etkiler.

SONUÇLAR
Ayrıntılı kantitatif kimyasal görüntüleme, değirmenini-

%
A

sh

% Endosperm

Şekil 5. Yüzde küle karşı yüzde endospermin rasgele çifte şab-
lona benzeyen çizimi.
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zin kimyasal olarak tanımlanmış endosperm saflığı esa-
sında objektif olarak üretim yapıp yapmadığını belirlemek 
için yeni bir yöntem sunmaktadır. Un renginin aksine, 
kantitatif kimyasal görüntüleme kepeğin rengine bağlı de-
ğildir. Tanenin dış tabakasındaki inorganik bileşen olan 
külün aksine, buğdayın yetiştirildiği toprağa bağlı değildir.
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Hassas fümigasyon çağındayız. Eski 
usuldeki “hücuma yönelik oynama” veya 
“ateş ederken dua etme” işlemleri tamamen 
ortadan kalkmalıdır. Zaten bunlar hiçbir 
zaman faydalı olmamıştır. Bunlar böcek-
lerin direnç kazanmasına ve yaşamımızın 
tehdit altına girmesine neden olmuştur. 

1970’lerde, böcek ilaçlayan kişiler, gizli 
bilgilere sahip sihirbazlardı! 1990’larda ise 
böcek ilaçlayan kişiler, protokollere saygı 
gösteren ve detaylara dikkat eden bilim 
insanlarıydı. Bugün böcek ilaçlayan kişi, 
teknoloji tutkunu olmak zorunda çünkü 
teknoloji yeni başlıca silahımızdır. Oda-
cıkların ve siloların içinde gözlerimiz ola-
bilir. Akıllı telefonumuzda gerçek zamanlı 

bilgilere ulaşabiliriz. Bir düğmeye doku-
narak tahmin yürütebilir ve yanıt verebili-
riz. Artık hatalar için bahane kalmadı. Ve 
bunlarla birlikte ısıl işlem yeni trenddir.

ISIL İŞLEMİN İLKELERİ
Bazı araştırmacılar, yüksek sıcaklıklarda 

böceklerin davranışlarını test etti. Hepsi 
de, 50 santigrat sıcaklıkta tüm böcekle-
rin birkaç saatte öldürülebileceğini kabul 
ediyor. Böcekler ölüyor çünkü vücutların-
daki proteinler pıhtılaşıyor, tuz dengesi 
bozuluyor, enzimleri parçalanıyor ve ku-
ruyorlar. Tribolium’un genç larvalarının, 
ısıya en dayanıklı böcek türü olduğu tespit 
edildi, bu yüzden de referans böcek olarak 
araştırmalarda kullanılıyor.

Vasilis Sotiroudas
Gıda Bilimi Uzmanı
Control Union Greece

Değirmenlerde ısıl işlem
ne kadar etkili?
Isıl işlem, değirmenlerde böceklerin öldürülmesi için gerçekçi 
ve etkili bir yöntemdir. Ancak ciddi bir ekipman yatırımı 
gerektiği için dünyada birçok ülkede uygulanmamaktadır. 
Kullanılabilir olduğu durumlarda ısıl işlem, değirmencilerin ilk 
tercihi olmalıdır.
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Bu böcek 50 santigrat derecede 7 saat içinde veya 60 
santigrat derecede 10 dakikadan kısa sürede ölüyor. Eki-
bimle ben 10 yıldan uzun süredir ısıl işlemle çalışıyoruz 
ve protokolümüz gereği sıcaklığı 10 saat boyunca 55-65 
santigrat derece arasında tutmamız gerekiyor. Bu sevi-
yeye ulaşmamız için 10-20 saat gerekiyor; yani tüm ısıl 
işlemin süresi 20-30 saat oluyor.

ZARARLARI NELER?
Bühler’den makinelerinin 60 santigrat derecede so-

runsuz olarak çalıştıklarına ilişkin bir yazı geldi. Tüm 
bu yıllardaki deneyimimizde, Bühler dışındaki bazı di-
ğer üreticilerden de bilgi aldık ve hepsi de aynı yanıtı 
verdi: Zarar görmez.

Sorunları engellemek için aşağıdakileri yapın:
• Eleklerde kullanılan yapıştırıcıyı kontrol edin. 70 

santigrat derecede dayanıklı olmalıdır.
• Isıl işlem sırasında basınçlı şişeleri değirmenden çı-

karın.
• Isıtıcıları doğrudan makinelere doğrultmayın.
• Kayışları gevşetin.
• Her zaman iyi bir izleme sistemi olan deneyimli bir 

ekip seçin.

SICAKLIĞI NASIL YÜKSELTİRİZ?
Kullandığımız en iyi ısıtıcılar elektrikli ya da doğal-

gazlı. Petrol ve buharla çalışan ısıtıcılar bizde çok iyi 
performans göstermedi. Bizim güvendiğimiz markalar 
ThermoNox, Temp-Air ve Therminate.com.

Her zaman işlenecek hacim için yeterinden fazla ısı 
kapasitesine sahip olmalıyız. İhtiyaç duyulan kapasite-
nin hesaplanması çok kolay değil, zira bina tipi ve hava 
koşulları önemli bir rol oynuyor.

Örneğin; 10,000 metreküplük bir hacim oluşturmak 
için, panelden yapılmışsa ve yüksek bir tavanı varsa 15 
elektrikli ısıtıcı (380V, 640 Amp) gerekebilir. Veya aynı 
hacim için, betondan yapılmışsa, bodrumu ve 3 katı var-
sa, 30 elektrikli ısıtıcı gerekebilir.

BOŞ SİLOLAR - DOLU SİLOLAR
Boş silolarda ısıl işlem yapılabilir. Özellikle betondan 

yapılmışsa, özel tipte ısıtıcılar gerekir. Ancak dolu silo-
larda ısıl işlem yapılamaz. Isıl işlem sırasında silo (tahıl 
veya unla) dolu haldeyse, işlemden sağ kurtulan böcek-
ler için bir sığınak haline gelebilir. Isı ürünleri etkilemez 
ancak böcekler hayatta kalır. Isıl işlem için değirmeni 
tamamen boşaltmak önemlidir.

Son ürün deposunda genellikle ısıl işlem yapılmaz, 
bunlar spreylenmeli ya da sis püskürtülmelidir.

İZLEME
İzleme çözümünde, kablosuz, dayanıklı sensörler ve 

akıllı yazılım yer almalıdır. Gerçek zamanlı izleme, iş-
lem gören binaya giren insan sayısını sınırlar. Kullanmış 
olduğumuz en iyi izleme çözümü Centaur Analytics ta-
rafından sağlanmaktadır. Bu, renk kodlaması, alarmlar 
ve 3 farklı üniversitenin yaptığı araştırmalara göre öldür-
me oranlarını içerir.

Fotoğraf 2: böcek istilası altındaki irmikFotoğraf 1: bir siloda işlem yapan elektrikli bir ısıtıcı

“Bazı araştırmacılar, yüksek sıcaklıklar-
da böceklerin davranışlarını test etti. 
Hepsi de, 50 santigrat sıcaklıkta tüm 
böceklerin birkaç saatte öldürülebilece-
ğini kabul ediyor.”
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ÖNEMLİ NOKTALAR
Isıl işlemin ardından mutlaka, ısıl işlem uygulanan 

binanın dış duvarları ve çatısı kapsamlı şekilde spreylen-
melidir. Böcekler, küçük deliklerden bina dışına çıkabi-
lir ve ısıdan sağ kurtulabilir. İşlem sona erdiğinde böcek-
ler geri dönecektir. Temaslı böcek ilaçlarıyla spreyleme 
yapıldığında, böceklerin hayatta kalma ihtimalini orta-
dan kaldırırız.

BAŞARISIZLIKLAR
Bir fümigasyonda başarısızlık, bazı böceklerin ha-

yatta kalmasına izin vermek anlamına gelir. Az sayıda 
böcek bile (yüzde 10) kötü haberdir. Geri dönüş etki-
sinin (böceklerin işlem öncesindeki popülasyona tekrar 
ulaşması) ne kadar hızlı olacağını anlamak için, sakla-
nan üründeki böceklerin biyolojisine bakıyoruz: Kural 
olarak, sevdikleri koşullar altında böcekler sayının karesi 
kadar çoğalıyor (10 böcek 30 gün içinde 102= 100 böcek 
olur). Yani böceklerin yüzde 10’unun fümigasyon son-
rası hayatta kalması, çok hızlı bir geri dönüş etkisine ne-
den olur: Böceklerin ilk popülasyonu = 100. Böceklerin 
yüzde 90’ını öldürüyoruz, yani 10 böcek hayatta kalıyor. 
Olumlu koşullarda 10 böcek 1 ayda 102= 100 böcek olu-

yor. Böylece ilk popülasyona geri dönüyoruz.

Isıl işlem, yeterli ısıtma kapasitemiz yoksa ve bazı 
soğuk noktalar bırakırsak veya iyi bir izlememiz yoksa 
ve soğuk noktalar kalırsa, başarısızlıkla sonuçlanır. De-
neyimli bir ekip seçildiğinde her iki gerekçe de ortadan 
kalkar.

ALTERNATİF YÖNTEMLER
Bir değirmende fumigantlar kullanılabilir, ancak yay-

gın kullanılan tüm fumigantların kendilerine ait deza-
vantajları vardır.

• Hepsi için gaz geçirmeyen binalar gereklidir. Akde-
niz ülkelerinde ve havanın sıcak olduğu yerlerde bu tür 
binalar kolay kolay bulunmaz. Bir binanın fümigasyon 
için gaz geçirmez hale getirilmesi için çok miktarda kay-
nak ve dikkat gereklidir.

• Fümigasyonun izlenmesi için kaynak, planlama ve 
deneyim gereklidir.

• Ozonu deldiği için çoğu ülkede metil bromür bulu-
namamaktadır.

• Profume birçok ülkede tescilli değildir. Yumurtala-
rın öldürülmesi için 26 santigrat derecenin üzerindeki 
sıcaklıklar gereklidir ve kalıntı olmaması için dozaja 
dikkat edilmelidir.

• Fosfin, bakırla reaksiyona girer ve elektronik cihaz-
lara zarar verebilir. Ayrıca, dozajı ve zamanı seçmeden 
önce böceklerin direnci kontrol edilmelidir. Fosfin işle-
mi ve havalandırma için en az 5 gün gereklidir.

Isıl işlem, değirmenlerde böceklerin öldürülmesi için 
gerçekçi ve etkili bir yöntemdir. Ancak ciddi bir ekip-
man yatırımı gerektiği için dünyada birçok ülkede uy-
gulanmamaktadır. Kullanılabilir olduğu durumlarda ısıl 
işlem, değirmencilerin ilk tercihi olmalıdır.

Fotoğraf 4: bir değirmenin dışında temaslı 
böcek ilaçlarıyla spreyleme

Fotoğraf 3: işlemler arasında taşıma için palet 
üzerinde bulunan elektrikli ısıtıcılar

“Boş silolarda ısıl işlem yapılabilir. Özel-
likle betondan yapılmışsa, özel tipte 
ısıtıcılar gerekir. Ancak dolu silolarda 
ısıl işlem yapılamaz. Isıl işlem sırasın-
da silo (tahıl veya unla) dolu haldeyse, 
işlemden sağ kurtulan böcekler için bir 
sığınak haline gelebilir.”
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Murat AKSOY Millpart Elevatör Kovaları ve Mühendislik Plastikleri
Genel Koordinatör

Murat Aksoy, Millpart: “Millpart elevatör kovaları sayesinde müşterilerimiz 
artık taşıma sistemlerinde zaman ve finansal performansı sürekli kontrol 
altında tutabilecek; işletme raporlarında bakım aralıklarının uzadığını ve 
daha performanslı bir çalışma prensibi yakalandığını görebilecek; taşıma 
sistemlerinin işletmeye getirdiği ekonomik ve iş gücü yükünün azaldığını 
fark edecekler.”

ELEVATÖR KOVALARINDA
İDDİALI YENİLİK: MİLLPART
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Birbirinden farklı birçok sektörde kullanım alanı bu-
lan elevatör kovaları, bir tesisteki tüm taşıma sisteminin 
performansını önemli ölçüde etkileyen unsurlardan biri. 
Feed Planet Dergisi olarak, bu sayımızda sektörün genç 
ve başarılı üreticilerinden Millpart Elevatör Kovaları ve 
Mühendislik Plastikleri Genel Koordinatörü Murat Ak-
soy ile bir araya geldik. Elevatör kovalarını tasarlarken 
özellikle un ve bakliyat üreticilerinin tecrübelerinden 
faydalandıklarını ifade eden Murat Aksoy, Millpart ele-
vatör kovalarının tasarımının tamamen kendilerine ait 
olduğunu, bu yüzden piyasaya tamamen özgün ve ih-
tiyaca cevap veren elevatör kovaları sunarak hem yerel 
hem de global pazarda rekabete açık olduklarının sin-
yalini veriyor. 

Murat Aksoy ile Millpart’ın üretimini gerçekleştirdiği 
ürünleri, müşterilerine sunduğu farklılıkları, pazardaki 
yerini ve gelecek hedeflerini konuştuk. 

Öncelikle bize firmanız Millpart’tan bahseder misi-
niz? Millpart ne zaman kuruldu ve kuruluş hikâyesi 
nedir?

Millpart 2013 yılında kurulmuş olup 2 yıl süren Ar-
Ge çalışmaları sonucunda, 2015 yılında elevatör kovala-
rının aktif üretimine ve satışına başladı. Millpart’ın ku-
ruluş amacı ilk olarak Türkiye’de üretilmeyen ve ithal 
etmek zorunda kaldığımız yüksek dayanımlı elevatör 
kovalarını tüketicilerimize ve makine üreticilerimize 
hızlı ve ekonomik bir şekilde, kaliteden uzaklaşmadan 
ulaştırabilmek; yaptığımız her çalışma ile teknolojiyi 
müşterilerimiz için daha pratik, kullanışlı ve değerli 
hale getirmekti. 

Bugün itibariyle, elevatör kovalarının üretiminde 
dünya liderlerinden biri olmayı hedefleyen Millpart 
Elevatör Kovaları ve Mühendislik Plastikleri, elevatör 
kovaları alanında endüstriyel ve teknolojik gelişmelere 
uygun hamlelerle kazancını sürekli olarak yatırıma dö-

nüştürmüş ve bu sayede Türkiye’nin önde gelen mar-
kalarından biri olarak telaffuz edilir olmuştur. Millpart, 
rekabet ettiği global pazarlarda ve sektörde kaliteli, hızlı 
ve güvenilir bir firma olarak müşterilerine en iyi hizmeti 
sunmaya çalışmaktadır. 

Elevatör kovaları alanında yoğun bir çalışmanız var. 
Öncelikle, elevatör kovaları hangi alanlarda kullanıl-
maktadır? Hangi tip tesislerde, hangi aşamalarda ele-
vatör kovalarına ihtiyaç duyulmaktadır?

Elevatör kovaları genel olarak birçok sektörde kullanı-
lıyor. Ancak Millpart, tarımsal alanda kullanılan eleva-
tör kovalarında uzman olup, genel olarak un, yem, bak-
liyat ve makarna fabrikalarında ve depolama tesislerinde 
kullanılan elevatör kovalarını üretiyor. Elevatör kova-
ları, fabrikalar için vücutlarımızdaki damarlar gibidir. 
Nasıl ki vücudumuzdaki kanı damarlarımız aracılığıyla 
taşıyorsak, elevatör kovaları da fabrikalarda, hammadde 
taşınmasında aynı işlevi görüyor. 

Biraz da üretimini gerçekleştirdiğiniz elevatör kova-
larından bahseder misiniz? Hangi tip elevatör kovala-
rını üretiyorsunuz, söz konusu ürünler hangi açılardan 
(kalite/kullanım/malzeme vs.) birbirinden farklılık 
gösteriyor?

Ürettiğimiz elevatör kovaları 30 farklı ebattadır. Ta-
sarımı tamamen Millpart tarafından yapılıyor; özgün ve 
ihtiyaca uygun şekilde üretiliyor. Millpart olarak yalnız-
ca mühendislik plastiklerinden elevatör kovaları üreti-
yoruz; kalite açısından prosesimizin her ayrıntısı bizim 
için çok önemli. 

Millpart’ın, 2 farklı kaliteyle ürettiği ürünler, Premium 
ve Exclusive markalarıyla tescillenmiştir. Müşterilerimi-
ze, kullanacakları alanlara göre markalarımızdan uygun 
olan kaliteyi öneriyor, takibini sağlayarak verimliliğini 
gözetiyoruz. Elevatörün kullanılacağı alanın bölgesel 
sıcaklığı, çalışma hızları, hammaddenin özellikleri, ele-
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vatörün yüksekliği gibi birçok yöntemi değerlendirerek 
doğru verimliliği yakalamaya çalışıyoruz.  

Exclusive Elevatör Kovaları, yüksek darbe dayanımı ve 
yüksek sürtünme katsayısı arttırılmış özel mühendislik 
plastiklerinden üretiliyor. Exclusive kovalar tamamen 
mühendislik plastikleriyle yüksek performans için üre-
tiliyor. Özellikle sürtünmeden kaynaklı ağız erimeleri 
için maksimum performans gösteren Exclusive Kovalar, 
aynı zamanda kıvrımlı köşeleri, kayganlaştırıcı kanalları 
ve özgün tasarımıyla en iyi sonuçları veriyor.

Premium elevatör kovaları ise esnek yapıları sayesinde 
kırılmalara karşı yüksek direnç gösteriyor. Yüksek yo-
ğunluklu polietilen ve sertleştirici katkılar, düşük devir 
miline sahip enjeksiyon teknolojisi ile maksimum sıkış-
tırma ve yoğunluk sağlanarak üretiliyor. Bu sayede, sür-
tünmeden kaynaklı ağız erimelerine karşı daha dayanık-
lı bir zincir oluşuyor. Sertlik ve esneklik gibi birbirine zıt 
özellikler üretim aşamasında bir araya geliyor. 

Bildiğimiz kadarıyla Millpart bu konuda oldukça 
iddialı… Ürettiği elevatör kovalarıyla Millpart’ı rakip-
lerinden ayıran özellikler nelerdir? Müşterilerinize ra-
kiplerinizden farklı olarak neler sunuyorsunuz?

Elevatör kovalarını üretirken, üretim prensiplerimizi, 
özellikle yem, un ve bakliyat üreticilerinin tecrübelerin-
den derlenen ihtiyaçlar doğrultusunda belirliyoruz.  Bu 
bilgilerin derlenmesi sırasında, Türkiye’deki tarım ve 
hayvancılık alanında üretim yapan kurumların değer-
lendirme kriterleri göz önüne alındığı gibi, dünyadaki 
benzer kurumlarla da yöntem geliştirilmesi konusunda 
işbirliği yapıyoruz. Bu sayede ürettiğimiz elevatör kova-
larını ihtiyaca yönelik etkin ve doğru şekilde üretiyor ve 
geliştiriyoruz. 

Millpart elevatör kovaları sayesinde müşterilerimiz 
artık taşıma sistemlerin de zaman ve finansal perfor-
manslarını sürekli kontrol altında tutabilecek; işletme 
raporlarında bakım aralıklarının uzadığını ve daha per-
formanslı bir çalışma prensibi yakalandığını görebile-
cek; taşıma sistemlerinin işletme getirdiği ekonomik ve 
iş gücü yükünün azaldığını fark edecekler.

Peki, pazardaki yeriniz ile ilgili neler söyleyebilir-
siniz? Bu zamana kadar ulaştığınız bölgeler/ülkeler 
nelerdir? 

Millpart yeni bir firma olmasına rağmen özellikle 
Türkiye’de çok iyi referanslara sahip. Türkiye’deki satış 
grafiği ise her geçen gün artıyor. Millpart olarak İran, 
Filipinler, Mısır, Ukrayna, Irak, Kazakistan, Azerbaycan 
gibi ülkelere ihracat yaptık ve çok olumlu dönüşler aldık.

Millpart’ın gelecek hedefleri nelerdir? Kendinizi 
hem kısa hem de uzun vadede nerelerde görmeyi plan-
lıyorsunuz?

Millpart olarak özellikle ithal üreticiler ile rekabet 
ediyoruz. Yurtdışı pazarımızı genişletmek, Millpart’ı 
şartnamelerdeki vazgeçilmez markalardan biri haline 
getirmek istiyoruz. Millpart için uzun vadeli planımız 
dünya markası olmak; kısa vadeli planımız ise üretim 
kapasitemizi arttırmak ve bayi ağımızı güçlendirmek.

Son olara neler eklemek istedikleriniz? 
Özellikle makine üreticilerimiz ve son kullanıcı fab-

rikalarımızın Türkiye’de üretilen plastik elevatör kova-
larına güvenmeyerek, test etmeyerek, ön yargılı davran-
mamaları gerektiğini, kendi alanlarındaki teknoloji ve 
kalite yapısına bizim de sahip olduğumuzu bilmelerini 
isterim. Hem ülkemiz hem de sektörümüz adına dünya-
nın en iyi tarımsal plastik elevatör kovalarını ürettiğimi-
zi belirtmek, birlik olmanın bizi daima güçlü kılacağını 
da eklemek istiyorum. 
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Yüzölçümü : 1.566.500 kilometrekare

Nüfus : 3.014.000 (2016, tahmini, IMF)

Başkenti : Ulanbator

Dil : Moğolca

Para birimi : Tögrög

GSYİH : 11,164 Milyon Dolar (2016, Tahmini)

KBGSYİH : 3,704 Dolar (IMF 2016)

İthalat : 3,796 Milyon Dolar (2015)

İhracat : 4,669 Milyon Dolar (2015)

Toplam Dış Ticaret: 8,465 Milyon dolar

MOĞOLİSTAN

Yüzölçümü : 198.500 kilometrekare

Nüfus : 6.059.000 (2016 tahmini, IMF)

Başkenti : Bişkek

Dil : Kırgızca, Rusça

Para birimi : Kırgızistan somu

GSYİH : 5,794 milyon Dolar (2016 tahmini, IMF)

KBGSYİH : 956 Dolar (2016 tahmini, IMF)

İthalat : 3,919 milyon Dolar (2016)

İhracat : 1,544 milyon Dolar (2016)

Toplam Dış Ticaret: 5,4 milyar Dolar

KIRGIZİSTAN
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Kırgızistan’ın tahıl üretimi buğday ve mısır ağırlıklı olma-
sına rağmen Moğolistan’da tahıl üretim ve tüketiminde buğ-
day ön plandadır. Moğolistan’ın sahip olduğu sert iklim ne-
deniyle çoğu bitkinin yetişmesi uygun değildir. Moğolistan’da 
yetiştirilen tarımsal ürünler mısır, buğday, arpa ve patatestir. 

Her iki ülkede de değirmencilik endüstrisi buğday ağır-
lıklıdır. Ancak un üretimi yeterli olmadığından un ihtiya-
cı buğday unu ithalatıyla karşılanmaktadır. Kırgızistan’da 
yüksek, birinci ve ikinci sınıf buğday unu üreten 50’nin 

Kırgızistan’da tahıl üretimi buğday ve mı-
sır ağırlıklıdır. Amerikan Tarım Bakanlığı 
Dış Tarım Servisi’nin (USDA FAS) verilerine 
göre, 2015/16 sezonunda 700 bin ton buğ-
day üreten Kırgızistan’ın buğday üretiminin 
2016/17 sezonunda da aynı kaldığı tah-
min edilmektedir. Moğolistan’ın tahıl tü-
ketiminde önde gelen ürünü ise buğdaydır. 
2011-2013 yılları arasında buğday üretimi 
368 ila 465 bin ton arasında değişirken, 
2014 yılında buğday üretimi 489 bin tona 
yükselmiştir. Moğolistan’da yulaf ve arpa 
üretimi ise sadece 4 ila 18 ton arasındadır. 

KIRGIZİSTAN VE 
MOĞOLİSTAN’DA 
TAHIL VE UN PAZARI 
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üzerinde değirmen tesis bulunuyor. Büyük değirmenler, 
günde 200-500 ton un üretirken, orta boyutlu işletmeler 
20-100 ton ve küçük işletmeler ise günde 10 tonun altın-
da üretim yapmaktadır.

Moğolistan’da 2009 yılına kadar yılda 532,8 bin ton 
buğday unu üretim kapasitesine sahip 72 değirmen tesisi 
bulunuyordu. Değirmenler Ulanbatar şehrinin yanı sıra 
15 ilde konumlanmış. Tahminen un ihtiyacının yüzde 15-
25’i 2 büyük değirmen tesisi tarafından karşılanmaktadır.

KIRGIZİSTAN’IN DÜNYA TAHIL
ÜRETİMİNDEKİ YERİ
Kırgızistan’da tahıl üretimi buğday ve mısır ağırlık-

lıdır. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin 
(USDA FAS) verilerine göre, Kırgızistan’ın buğday 
üretim miktarı 2013/14 sezonunda 875 bin ton, 2014/15 
sezonunda 675 bin ton olarak kaydedilmiştir. 2015/16 
sezonunda 700 bin tona yükselen buğday üretiminin 
2016/17 sezonunda da aynı kaldığı tahmin edilmektedir. 

Kırgızistan’ın üretimini gerçekleştirdiği bir diğer 
önemli ürün ise mısırdır. 2013/14 ve 2014/15 sezonunda 
450 bin ton mısır üreten Kırgızistan, 2015/16 sezonunda 
bu miktarı 600 bin tona yükselmiştir. 2016/17 sezonun-
da ise Kırgızistan’ın 450 bin ton mısır ürettiği tahmin 

edilmektedir. Ülkenin bir diğer önemli tahıl üretimi ise 
arpadır. 2013/14 sezonunda 325 bin ton, 2014/15 sezo-
nunda ise 225 bin ton civarında arpa üreten Kırgızistan, 
2015/16 ve 2016/17 sezonunda 350 bin ton arpa ürettiği 
tahmin edilmektedir.. 

Kırgızistan’ın tahıl tüketiminde önde gelen ürün buğ-
daydır. USDA’nın verilerine göre, 2013/14 ve 2015/16 se-
zonları arasında 1,3 milyon ton buğday tüketen ülkenin 
2016/17 sezonunda da yine 1,3 milyon ton buğday tüket-
tiği tahmin edilmektedir. Mısır tüketimine bakıldığında, 
2013/14 ve 2015/16 sezonları arasında 450 ila 550 bin 
ton civarında tüketim gerçekleştirildiği görülmektedir. 
2016/17 sezonu için tahmin edilen tüketim miktarı ise 
500 bin tondur. Kırgızistan’ın arpa tüketimi ise 2013/14 
ve 2015/16 sezonları arasında 250-350 bin ton arasında 
gerçekleşmiştir. 2016/17 sezonu için tahmin edilen tüke-
tim miktarı ise 360 bin tondur.

MOĞOLİSTAN’IN DÜNYA TAHIL
ÜRETİMİNDEKİ YERİ
Moğolistan’ın tahıl üretimi buğday dışında yok dene-

cek kadar azdır. Moğolistan’ın sahip olduğu sert iklim 
nedeniyle çoğu bitkinin yetişmesi uygun değildir. Ta-
hıl üretiminde ise en önemli ve en çok yetiştirilen ürün 
buğday. 2011-2013 yılları arasında buğday üretimi 368 



S.

KIRGIZİSTAN & MOĞOLİSTAN

105DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Haziran 2017

ila 465 bin ton arasında değişirken 2014 yılında buğday 
üretimi 489 bin tona yükselmiştir. Moğolistan’da yulaf 
ve arpa üretimi ise 4 ila 18 ton arasındadır. 

Moğolistan’da tahıl tüketiminde önde gelen ürünün 
buğday olduğu görülmektedir. Buğday tüketimi 2013/14 
sezonunda 438 bin ton, 2014/15 sezonunda ise 517 bin 
ton olarak gerçekleşmiştir. 2015/16 sezonunda gerile-
yen tüketim miktarı 466 bin ton olarak kaydedilmiştir. 
2016/17 sezonunda ise buğday tüketiminin 565 bin tona 
yükseldiği tahmin edilmektedir.

DÜNYA TAHIL TİCARETİNDE KIRGIZİSTAN
VE MOĞOLİSTAN
Ürettiği mısır miktarıyla kendi kendine yetebilen Kır-

gızistan, özellikle buğdayda ithalata başvurmaktadır. 
USDA verilerine göre, 2013/14 sezonunda 546 bin ton 
buğday ithal edilmiş ve bu miktar 2014/15 sezonunda 
548 tona, 2015/16 sezonunda ise 575 bin tona yükselmiş-
tir. 2016/17 sezonunda ise aynı miktarda buğday ithal 
ettiği tahmin edilmektedir. 

Moğolistan’da ise tahıl ithalatı ağırlıklı olarak pirinç, 
buğday ve yulaf üzerinden işlemektedir. 2010 yılında 19 
bin 826 ton pirinç ithal eden Moğolistan, 2012 yılında 
bu rakamı 33 bin tona çıkarmıştır. 2013 yılında ise Mo-
ğolistan’ın pirinç ithalatı 23 bin 994 tona gerilemiştir. 
2010 yılında 56 bin ton buğday ithal eden ülkenin 2013 
yılında ise 120 ton buğday ithalatı gerçekleştirmiştir. Yu-
lafta ise ülke 2010 ve 2013 yılları arasında 3-4 bin ton 
civarında ithalat gerçekleştirmiştir.

KIRGIZİSTAN VE MOĞOLİSTAN’DA
UN SANAYİ
“The Logistics Capacity Assessment” isimli internet 

sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırgızistan’da yüksek ka-
litede birinci ve ikinci sınıf buğday unu üreten 50’nin 
üzerinde değirmen tesis bulunuyor. Büyük değirmenler, 
günde 200-500 ton un üretirken, orta boyutlu işletmeler 
20-100 ton ve küçük işletmeler ise günde 10 tonun altın-
da üretim yapmaktadırlar. Büyük ve orta boyuttaki de-
ğirmenler üretim hatlarını yenileyip yüksek kalitede ve 
birinci sınıf buğday unu üretirken, küçük değirmenlerin 

unu güçlendirecek teknik kapasitesi bulunmamaktadır. 
Pazar koşullarına göre, orta ve küçük ölçekli değirmen-
ler periyodik olarak kapanıp yeniden açılmaktadır. 

Dünya Gıda Programı, Analiz&Beslenme Servisi’nin 
2013 yılında yayınlanan “Market Assessment In Kyrgyzs-
tan” raporuna göre, buğday aynı zamanda değirmencilik 
prosesiyle uğraşan sınırlı sayıda büyük şirketler tarafın-
dan ithal edilmektedir. Unun kalan miktarı ise illerde 
yerel tüketim için kullanılmaktadır. Kırgızistan, mısır ve 
arpa açısından kendi kendine yeterken buğday ise yıllar-
dır ithal edilmektedir. Ülkenin İthalat Bağımlılığı Oranı 
(IDR) 2005/06 sezonunda yüzde 14’ten 2012 yılında yüz-
de 40’a yükselmiştir. Ülkede üretilen toplam 2 milyon ton 
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tahılın yaklaşık yüzde 45’i gıda olarak, yüzde 38’i hayvan 
yemi ve kalan yüzde 17 ise diğer amaçlar için kullanıl-
maktadır. Gıda için kullanılan tahılın neredeyse yüzde 
97’si Kırgızistan’da en çok tüketilen tahıl olan buğdaydan 
oluşuyor. Diğer yandan hayvan yeminin ise yüzde 50’si 
mısır, yüzde 30’u buğday ve yüzde 20’si arpa karışımıdır. 

Buğday aynı zamanda değirmencilik prosesiyle uğ-
raşan bir dizi büyük şirketler tarafından ithal edilmek-
tedir. Büyük kapasiteli bu şirketlerin sayısı sınırlıdır. 
Genellikle bu firmalar işledikleri unu, Kazakistan’dan 
ithal edilen daha iyi bir dokuya ve düşük gluten sevi-

yesine sahip unla harmanlıyorlar. Bu unun çoğu daha 
sonra depolara ve satış noktalarına yönlendirilmekte ve 
böylece perakendecilere ya da doğrudan son tüketicilere 
satılarak farklı illerdeki yerel pazarlara dağıtılmaktadır. 

Moğolistan’da ise 2009 yılına kadar yılda yaklaşık 533 bin 
ton buğday unu üretim kapasitesine sahip 72 değirmen te-
sisi bulunuyordu. Değirmenler Ulanbatar şehrinin yanı sıra 
15 ilde konumlanmış. Tahminen un ihtiyacının yüzde 15-
25’i 2 büyük değirmen tesisi tarafından karşılanmaktadır. 

KIRGIZİSTAN VE MOĞOLİSTAN’DA
UN TİCARETİ
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün 

(FAO) verilerine göre, Kırgızistan’ın buğday unu ih-
racatı 2010-2013 yılları arasında 39 ton ila 662 ton ara-
sında seyretmiştir. 2011 yılında 662 bin ton buğday unu 
ihraç eden Kırgızistan, bu miktarı 2013 yılında rekor 
bir düşüşle 39 tona düşürdüğü görülmektedir. Kırgızis-
tan’ın buğday unu ithalatı ise 2010-2013 yılları arasın-
da 55 bin ila 140 bin ton arasında gerçekleşmiştir. 2012 
yılında 112 bin ton buğday unu ithal eden Kırgızistan, 
bu miktarı 2013 yılında 140 bin tona çıkarmıştır. 

FAO verilerine göre, Moğolistan’da buğday unu 
ihraç edilmemektedir. Tüketimini ithalatla sağlayan 
Moğolistan, 2010 ve 2013 yılları arasında 23 bin ton 
ila 71 ton arasında buğday unu ithal etmiştir. Ülkenin 
buğday unu ithalatı 2010 yılında 54 bin ton olarak ger-
çekleşmiş ve 2011 yılında bu miktar 71 bin tona yük-
selmiştir. 2012 ve 2013 yıllarında düşen buğday unu 
ithalatı sırasıyla 46 bin ton ve 23 bin ton olarak kay-
dedilmiştir. 
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Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servi-
si’nin (USDA FAS) Mayıs ayında yayınlanan 
raporunda,  2015/16 sezonu verilerine göre; 
dünyada toplam yağlı tohumlar üretimi yak-
laşık 521 milyon tondur. Soya fasulyesi, 313 
milyon tonluk üretim miktarıyla ilk sırada yer 
almaktadır. Soya fasulyesini 70 milyon ton-
luk üretim miktarıyla kanola, 40,56 milyon 
tonluk üretim miktarıyla yer fıstığı, 40,51 
milyon tonluk üretimle ayçiçeği, 35,9 mil-
yon tonluk üretimle pamuk tohumu ve 15,9 
milyon tonluk üretim miktarıyla palm çekir-
deği takip etmektedir.

Dünya genelindeki üretim miktarlarına bakıldığında en 
yoğun üretilen yağlı tohumların soya fasulyesi, kanola, pa-
muk tohumu, yer fıstığı, ayçiçeği ve palm çekirdeği olduğu 
görülmektedir. Dünyada ve Türkiye’deki pazar değeri her 
geçen gün artan bu ürünler; yağ üretimin yanı sıra un, yem, 
biodizel gibi endüstrilerde de hammadde veya katkı mad-
desi olarak kullanılmaktadır.

Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin 
(USDA FAS) Mayıs ayı raporuna göre, 2017/18 sezonunda 
dünya genelindeki yağlı tohum üretiminin çok hafif artma-
sı beklenmektedir. Soya fasulyesi üretiminin Brezilya ve 
ABD’nin üretimlerinin yıldan yıla düşmesiyle birlikte ön-
ceki rekor seviyesinden aşağıya düşeceği öngörülmektedir. 
Diğer tüm önemli yağlı tohumlarda daha fazla üretim artışı 
beklenmektedir. 2016/17 döneminde gözlenen düşüşün ar-
dından, kolza tohumu alanının artmasıyla birlikte üretimin 
de ılımlı bir şekilde artması beklenmektedir. Ayçiçeği, yer 

DÜNYA YAĞLI 
TOHUMLAR 
PAZARI
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fıstığı ve Hindistan cevizi üretiminin de biraz artacağı 
tahmin edilmektedir. Pamuk tohumu ve palm çekirdeği 
üretiminin 2017/18 sezonunda güçlü bir sıçrama göster-
mesi beklenmektedir.

Global yağlı tohum tüketiminin, ezilmiş soya üreti-
minde Çin’in güçlü bir büyüme göstermesiyle yüzde 4 
artacağı öngörülmektedir. Soya talebinin iç tüketimin 
üretimden daha hızlı artmasıyla sağlam bir oranda bü-
yümesi beklenmektedir ve böylece stok yapımının azal-
ması öngörülmektedir. Özellikle pamuk tohumu, palm 
çekirdeği gibi diğer yağlı tohumların tüketiminin de art-
ması beklenmektedir. 

Dünyada ve Türkiye’de yağlı tohumlar, bitkisel yağ 
ve mamulleri sektörünün son 20 yıl içerisinde büyük bir 
ivme kazandığı görülmektedir. Talep açısından bakıldı-
ğında ise gelişmekte olan ülkelerin artan gıda taleplerinin 
yanında biodizel talebi de öne çıkmaktadır. Ancak son 
yıllarda giderek artan ve az gelişmiş ülkelerde büyük so-
runlar yaratabilecek olan küresel gıda ihtiyacı göz önüne 
alındığında, yağlı tohum üretiminin yakıt amacıyla kul-
lanılmasının tarım sektörünü olumsuz etkileyeceği dile 
getirilmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalar, tüm dünya-
daki bitkisel yağların biodizele çevrilmesi durumunda, 
dünyanın sadece bir aylık yakıt ihtiyacının karşılanabil-
diğini göstermektedir. Dolayısıyla yağlı tohumların gıda 
dışında kullanılması halen ciddi bir tartışma konusudur. 
Yağlı tohumların gıda amaçlı kullanımına bakıldığında, 
yağ üretimi öne çıkmaktadır. Yağ üretiminin yanı sıra bu 
bitkilerden bazıları un ve diğer gıda maddelerine katkı 
olarak da kullanılabilmektedir. Bu ürünlerin işlenmesi 
sonucunda ortaya çıkan atıklar da yem hammaddesi veya 
katkısı olarak değerlendirilmektedir.

DÜNYA YAĞLI TOHUM ÜRETİMİ
Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin 

(USDA FAS) 2015/16 sezonu verilerine göre; dünyada 
toplam yağlı tohumlar üretimi yaklaşık 521 milyon ton-
dur. Soya fasulyesi, 313 milyon tonluk üretim miktarıyla 
ilk sırada yer almaktadır. Soya fasulyesini 70 milyon ton-

luk üretim miktarıyla kanola, 40,56 milyon tonluk üretim 
miktarıyla yer fıstığı, 40,51 milyon tonluk üretimle ayçiçeği, 
35,9 milyon tonluk üretimle pamuk tohumu ve 15,9 milyon 
tonluk üretim miktarıyla palm çekirdeği takip etmektedir.

USDA raporuna konu olan 7 yağlı tohumun toplam üre-
timinin, 2016/17 sezonunda da son 3 sezondur olduğu gibi 
artış göstermeye devam ettiği ve 566 milyon tona ulaştığı 
tahmin edilmektedir. 2017/18 sezonunda ise yağlı tohum 
üretiminin 572 milyon tonu bulacağı öngörülmektedir. 

Dünya yağlı tohum üretiminde öne çıkan ülkelere ba-
kıldığında; ABD’nin 521 milyon ton olan toplam dünya 
üretiminin 115,8 milyon tonunu gerçekleştirdiği ve bu 
üretim miktarıyla ilk sırada yer aldığı görülmektedir. 
ABD’yi 99 milyon tonluk üretim miktarıyla Brezilya, 
60,7 milyon tonluk üretim miktarıyla Arjantin, 54,4 mil-
yon tonluk üretim miktarıyla Çin ve 29,7 milyon tonluk 
üretim miktarıyla Hindistan takip etmektedir.

DÜNYA SOYA ÜRETİMİ VE ÜRETİCİ ÜLKELER
Soya ya da soya fasulyesi, Doğu Asya’ya özgü olan 

ve çoğunlukla yenebilir fasulyesi için yetiştirilen bir tür 
baklagil. Ancak Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Ör-
gütü (FAO), tohumunda ihtiva ettiği %18-19 oranındaki 
yağ nedeniyle soya fasulyesini baklagilden ziyade yağlı 
tohum olarak sınıflandırılmıştır. Soya fasulyesi, içeri-
ğindeki yağ miktarı nedeniyle dünya genelinde tercih 
edilen bir ürün haline gelmiştir.

Soya fasulyesinin yaklaşık %85’i soya küspesine ya da 
bitkisel yağa dönüştürülür. Yağı alınmış soya küspesi, 
hayvan yemleri ve birçok hazır yemek çeşidi için önemli 
ve ucuz bir protein kaynağıdır. Soyadan elde edilen bit-
kisel yağ ise soya fasulyesi bitkisinin işlenmesi ile oluşan 
bir diğer önemli gıda maddesidir. Bu yağ birçok endüst-
riyel uygulamada kullanılmaktadır.

Soya, dünyada en yoğun yetiştirilen yağlı tohum çeşidi-
dir. USDA verilerine göre; 2015/16 sezonunda 313 milyon 
ton olan dünya soya fasulyesi üretiminin 2016/17 sezo-
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nunda 348 milyon tona yükseleceği tahmin ediliyor. US-
DA’nın 2017/18 sezonuna ilişkin soya üretim öngörüsü 
ise yaklaşık 3,5 milyon tonluk düşüşle 344 milyon tondur. 

2015/16 sezonu verilerine göre, ABD’nin gerçekleş-
tirdiği üretim miktarı 106,8 milyon ton civarındadır. 
ABD’nin 2016/17 sezonunda ise üretimini 117,2 milyon 
tona çıkardığı tahmin edilmektedir. USDA’nın ABD 
için 2017/18 öngörüsü 115,8 milyon tondur. 2015/16 se-
zonu verilerine göre; ABD’yi 96,5 milyon tonluk üretim-
le Brezilya takip ediyor. Brezilya’nın 2016/17 sezonunda 
111,6 milyon tonluk soya fasulyesi üretimi gerçekleş-
tirdiği tahmin edilmektedir. Soya üretiminde üçüncü 
sırada yer alan Arjantin, 2015/16 sezonunda 56 milyon 
tonluk üretim miktarına sahiptir. Aynı dönemde Çin’in 
11,7 milyon tonluk üretim miktarına; Hindistan’ın ise 
7 milyon tonluk üretim miktarına sahip olduğu görül-
mektedir. 2017/18 sezonunda Çin’in 13,8 milyon ton; 
Hindistan’ın ise 11,5 milyon ton soya fasulyesi üretimi 
gerçekleştireceği öngörülmektedir.

Ezilmiş soya üretiminde ise Çin ilk sıradadır ve 
2015/16 sezonunda 81,3 milyon tonluk ezilmiş soya üre-
timi gerçekleştirmiştir. Ezilmiş üründe Çin’i ABD, Ar-
jantin, Brezilya ve Avrupa Birliği takip etmektedir.

DÜNYA KANOLA (KOLZA) ÜRETİMİ VE
ÜRETİCİ ÜLKELER
Kanola, kolzanın ıslahı sonucu elde edilmiş, erüsik asit 

ve glukosinolat ihtiva etmeyen bir bitki türüdür. Üretim 
masrafları diğer ürünlerden, özellikle buğdaydan daha 
azdır. Buğdaydan 1 ay önce hasat edildiğinden üreticiye 
erken gelir sağlar. Hayvancılıkta yeşil yem ve silaj olarak 
değerlendirilir. Küspesi, protein ve selüloz bakımından 
ayçiçeği ve pamuktan daha zengin ve besleyicidir.

Kanolanın ilk önce Kanada’da geliştirilmesinden do-
layı, ona İngilizce “Canadian Oil Low Acid” (düşük 
asitli Kanada yağı) sözcüklerinden türeme, “kanola” adı 
verilmiştir. Kanola, tanesinde bulunan %38-50 yağ ve 
%16-24 protein içeriği ile önemli bir yağ bitkisidir. Gıda 
sanayiinde, nötr özelliği nedeniyle kızartma veya kon-
serve yağı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca biodizel üreti-
minde ve yem hammaddesi olarak da kullanılmaktadır.

Kanola, bitkisel yağ kaynağı olarak üretilen yağlı tohum-
lu bitkiler arasında, üretim miktarı açısından ikinci sırada 
yer almaktadır. Dünyada yıllık üretimi 70 milyon ton ci-
varındadır. USDA verilerine göre; 2015/16 sezonunda 70 
milyon ton olan dünya kanola üretimi, 2016/17 sezonun-
da 68,8 milyon tona gerilediği tahmin edilmektedir. US-
DA’nın 2017/18 sezonu için öngörüsü 72,7 milyon tondur.

2015/16 sezonu verileri bazında AB ülkeleri, 21,9 mil-
yon tonluk üretim miktarıyla dünya kanola üretiminde 
ilk sırada yer alıyor. AB’nin 2016/17 sezonunda 20,3 
milyon ton kanola üretimi gerçekleştirdiği tahmin edil-
mektedir. 2015/16 sezonunda AB ülkelerini 18,3 mil-
yon tonluk üretim miktarıyla Kanada takip etmektedir. 
Kanada’nın 2016/17 sezonunda 18,5 milyon ton üretim 
gerçekleştirdiği tahmin edilmektedir. Söz konusu sezon-
da bu ülkeleri sırasıyla; 14,9 milyon ton üretim miktarıy-
la Çin; 5,9 milyon tonluk üretim miktarıyla Hindistan 
takip etmektedir. 2016/17 sezonunda Çin’in yaklaşık 
13,5 milyon ton; Hindistan’ın yaklaşık 6,9 milyon ton 
kanola üretimi gerçekleştirdiği tahmin edilmektedir. 

DÜNYA AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ VE
ÜRETİCİ ÜLKELER
Ayçiçeği, ihtiva ettiği yüzde 65-70’lik yağ oranı nedeniy-

le günümüzün en önemli yağ bitkilerinden biridir. Ayçi-
çeği yağı, yemeklik kalitesi yönünden tercih edilen bitkisel 
yağlar arasında ilk sırayı almaktadır. Dolayısıyla dünyada-
ki birçok ülkede, ekonomik düzeyde tarımı yapılmaktadır. 

Ayçiçeği tohumlarının bin tanesinin ağırlığı 70 ile 200 
gram arasındadır. Yağlı çeşitlerin tohumları daha küçük, 
çerezlik çeşitlerin ise daha büyüktür. Tanesi küçük olan 
tohumlarda yağ oranı daha fazla, tanesi büyük olanlarda 
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ise daha düşüktür. Ayçiçeği tohumlarında, yüzde 35 ora-
nında kabuk ve yüzde 65 oranında da iç bulunmaktadır. 
Kabuklu tohumların yağ oranı yüzde 45-55; içteki yağ 
oranı ise yüzde 65-70 dolayındadır. Ayçiçeğinden elde 
edilen yağ, yemeklerde, salata, kızartma ve balık kon-
servelerinde; sanayide ise boya ve sabun yapımında kul-
lanılır. Ayçiçeği küspesinde önemli oranda (yüzde 20) 
protein ve bir miktar yağ (yüzde 1-7) bulunduğu için çok 
besleyici bir hayvan yemidir. Öğütülmüş ayçiçeği tabla-
ları küçükbaş ve kümes hayvanları için yem olarak kul-
lanılmaktadır. Ayçiçeği tohumunun kabuğu; mayaların 
hazırlanmasında, alkol ve furfurol elde edilmesinde 
hammadde olarak kullanılır. Ayçiçeği tohumları Türki-
ye’de yaygın bir şekilde çerez olarak da tüketilmektedir.

USDA verilerine göre; 2015/16 sezonunda 40,5 milyon 
ton olan dünya ayçiçeği üretiminin 2016/17 sezonunda 45,6 
milyon tona ulaştığı tahmin edilmektedir. 2017/18 sezonu 
için USDA’nın öngördüğü miktar ise 46 milyon tondur. 

2015/16 sezonu verilerine göre, başlıca ayçiçeği üreti-
cileri arasında Ukrayna, Rusya, AB, Arjantin ve Türkiye 
gelmektedir. Ukrayna’nın 2015/15 sezonunda gerçek-
leştirdiği üretim miktarı 11,9 milyon ton civarındadır. 
2016/17 sezonunda 13,7 milyon tonluk bir üretim ger-
çekleştirdiği tahmin edilen Ukrayna’nın 2017/18 sezonu 
için öngörülen rakam 13,5 milyon tondur. 2015/16 sezo-
nunda Ukrayna’yı 9 milyon tonluk üretimle Rusya takip 
etmektedir. Rusya’nın 2016/17 sezonunda 10,8 milyon 
tonluk ayçiçeği üretimi gerçekleştireceği tahmin edil-
mektedir. Ayçiçeği üretiminde üçüncü sırada yer alan 
AB, 2015/16 sezonunda 7,7 milyon ton üretim miktarına 
sahip. AB’nin ayçiçeği üretiminin 2016/17 sezonunda 
8,3 milyon tona yükseldiği tahmin edilmektedir. Aynı 
dönemde Türkiye’nin üretimin ise 1,1 milyon tondan 
1,4 milyon ton seviyesine ulaşması beklenmektedir.

DÜNYA PAMUK TOHUMU ÜRETİMİ VE
ÜRETİCİ ÜLKELER

Bir lif bitkisi olan pamuk, lif ile yüzde 40 oranındaki 
tohumdan oluşur. Pamuk, bir lif bitkisi olmasının yanı 
sıra tohumunda ihtiva ettiği yüzde 40 yağ oranı nede-
niyle iyi bir yağ bitkisi olarak değerlendirilir. Pamuk 
tohumunun kullanım alanı oldukça geniştir. Bu alan-
lardan bir tanesi hayvancılık için yem ürünleri üretimi-
dir. Hayvan yeminin yanı sıra pamuk tohumları insan 
beslenmesi için de iyi bir protein kaynağıdır. Tek başına 
veya diğer bitki ve hayvansal protein kaynaklarıyla karış-
tırılarak kullanılabilir. Ayrıca pamuk tohumu çekirdek-
lerinden çıkarılan yağ, yemeklerde ve salatalarda kulla-
nılmaktadır. Katı yağ ve margarin üretiminde de pamuk 
tohumu yağı oldukça önemli bir unsurdur. Bu tohum-
lar, içeriğindeki yüzde 41 protein oranı ve omega-9 yağ 
asitleri gibi doğal besleyiciler sayesinde, organik gübre 
olarak da kullanılabilmektedir. Pamuk tohumlarının 
son bir kullanım alanı ise kozmetik ürünleridir.

Pamuk tohumu, dünyada soya, kanola, yerfıstığı ve ay-
çiçeğinden sonra 5’inci sırada yer alan yağlı tohum bitkisi-
dir. USDA verilerine göre; 2015/16 sezonunda 35,9 milyon 
ton olan dünya pamuk tohumu üretimi, 2016/17 sezonun-
da 38,7 milyon tona ulaştığı tahmin edilmektedir. Pamuk 
tohumu üretiminin 2017/18 sezonunda da yükselişini sür-
düreceği ve 41,7 milyon ton yükseleceği öngörülmektedir.
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2015/16 sezonu verilerine göre başlıca pamuk tohu-
mu üreticileri arasında Hindistan (11,2 milyon ton), 
Çin (8,6 milyon ton), ABD (3,6 milyon ton), Pakistan 
(3 milyon ton) ve Brezilya (1,9 milyon ton) gelmektedir.

DÜNYA YER FISTIĞI ÜRETİMİ 
Dünya bitkisel yağ üretiminde kullanılan yaklaşık 8 

yağ bitkisinden ilk üçü arasında yer alan yerfıstığı, bakla-
giller familyasından olan tek yıllık ve yazlık bir bitkidir. 
Bileşiminde yüzde 45-55 yağ, yüzde 20-25 protein, yüzde 
16-18 karbonhidrat, yüzde 25 mineral madde bulunur. 

Yerfıstığı, insan gıdası olmanın yanı sıra sanayinin çe-
şitli alanlarında da büyük miktarlarda kullanılmaktadır. 
Yerfıstığı yağı yemeklik olarak katı ve sıvı halde kulla-
nıldığı gibi balık konserveciliğinde, bisküvi, pasta, şeker-
leme ve sabun yapımında da kullanılır. Yerfıstığından 
yağ çıkarıldıktan sonra geriye kalan küspe, çok değerli 
bir yem maddesidir. Ayrıca yerfıstığı bir baklagil bitki-
si olduğu için bitki kısımları da çok değerli bir hayvan 

yemidir. Yerfıstığının ana ve yan ürünlerinin çok deği-
şik kullanım alanı olmasına rağmen büyük kısmı çerez 
olarak tüketilmektedir. Buğday hasadından sonra ikinci 
ürün olarak başarıyla yetiştirildiği için üreticiye ek bir 
gelir sağlamaktadır.

Yer fıstığı, bitkisel yağ kaynağı olarak üretilen yağ-
lı tohumlu bitkiler arasında, üretim miktarı açısından 
dördüncü sırada yer almaktadır. Dünyada yıllık üreti-
mi 40-43 milyon ton arasındadır. USDA verilerine göre; 
2015/16 sezonunda 40,5 milyon ton olan dünya yer fıs-
tığı üretimi, 2016/17 sezonunda 42,3 milyon tona ulaş-
tığı tahmin edilmektedir. Dünya yer fıstığı üretiminin 
2017/18 sezonunda ise 43,2 milyon ton seviyesine yükse-
leceği öngörülmektedir. 

2015/16 sezonu verilerine göre başlıca yer fıstığı üre-
ticileri arasında Çin (16,4 milyon ton), Hindistan (4,4 
milyon ton), Nijerya (3 milyon ton), ABD (2,7 milyon 
ton) ve Sudan (1,8 milyon ton) gelmektedir.

DÜNYA YAĞLI TOHUM TİCARETİ
Global yağlı tohum ticaretinin Çin’den gelen talep ar-

tışıyla yükseleceği öngörülüyor. Güçlü talep artışı üre-
tim artışını geçtiği için stokların 2017/18’de neredeyse 
hiç değişmeden kalacağı tahmin ediliyor. Bununla bir-
likte, ABD ve Brezilya’daki bu yılki ürünlerden elde 
edilen rekor seviyedeki verilerin, eğilim seviyelerine ula-
şamaması durumunda bile, yeterli arz sağlanacağından 
emin olabilirsiniz. Kolza tohumu, pamuk tohumu ve 
palm çekirdeği stoklarının büyümesi beklenirken, yerfıs-
tığı ve ayçiçeği tohumlarının azalması beklenmektedir.  

Dünya ticaretine konu olan yağlı tohum miktarı, 140 ile 
170 milyon ton arasındadır. Amerikan Tarım Bakanlığı 
Dış Tarım Servisi’nin (USDA FAS) 2015/16 sezonu ve-
rilerine göre; dünya yağlı tohumlar ticareti yaklaşık 153,8 
milyon ton civarındadır. USDA’nın dünya yağlı tohum 
ticaretinde dair verilerinde ithalat ve ihracat miktarları 
arasında bazı farklılıklar söz konusudur. Bu yüzden veri-

ler, ithalat ve ihracat ortalaması üzerinden değerlendiril-
mektedir. USDA verilerine göre 2015/16 sezonunda 153,8 
milyon ton olan dünya yağlı tohum ithalatının 87,9 mil-
yon tonluk kısmını tek başına Çin gerçekleştirmektedir. 
87,9 milyon ton yağlı tohum ithal eden Çin’i, 20 milyon 
tonluk ithalat miktarıyla AB; 5,9 milyon tonla Meksika ve 
5,7 milyon tonla Japonya takip etmektedir. 2015/16 sezo-
nunda toplam yağlı tohum ihracatının 152,9 milyon ton 
olduğunu açıklayan USDA verilerine göre; Brezilya ve 
ABD dünyanın en büyük yağlı tohum ihracatçıları konu-
munda. Brezilya 54,6 milyon ton ve ABD ise 53,7 milyon 
ton yağlı tohum ihracatı gerçekleştirmiştir. 

125 milyon tonluk ithalat ve ihracat miktarıyla dünya 
yağlı tohumlar ticaretinde ilk sırada yer alan soya fasulye-
si, tek başına dünya yağlı tohum ticaretinin yaklaşık yüzde 
85’ini oluşturmaktadır. Dünya yağlı tohumlar ticaretinde 
soya fasulyesini 14,5 milyon tonla kanola; 3,2 milyon tonla 
yer fıstığı ve 1,8 milyon tonla ayçiçeği takip etmektedir.





Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), 25 Mayıs’ta yayın-
ladığı son raporunda 2017/18 sezonuyla ilgili yeni 
öngörülerini açıkladı. Konsey raporuna göre 2015/16 
sezonunda yaklaşık 2.012 milyon ton olan dünya ta-
hıl üretiminin, 2016/17 sezonunda 2.120 milyon tona 
ulaştığı tahmin ediliyor. 2017/18 projeksiyonuna göre 
ise toplam tahıl üretimi 2.053 milyon tona gerileyecek. 
Buna göre, IGC Mayıs ayında toplam tahıl üretiminde 
67 milyon düşüş öngörmektedir. Bu üretimin 346 mil-
yon tonluk kısmının 2017/18 sezonunda ticarete konu 
olacağı öngörülmektedir. 2016/17 sezonunda 2.087 
milyon ton olan tüketimin de 1 milyon tonluk düşüşle 
2.086 milyon tona ulaşması bekleniyor. 

BUĞDAY
Aynı raporda buğday için öngörülen düşüş miktarı 

18 milyon ton. IGC raporuna göre 2015/16 sezonun-
da 738 milyon ton olan dünya buğday üretiminin, 
2016/17 sezonunda 754 milyon ton seviyelerinde ger-
çekleştiği tahmin edilmektedir. IGC’nin 2017/18 pro-
jeksiyonunda öngörülen rakam ise 736 milyon tondur. 
Bu üretimin 169 milyon tonluk kısmının 2017/18 sezo-
nunda uluslararası ticaret konu olması öngörülmekte-
dir. 2016/17 sezonunda 738 milyon ton olan tüketimin 
2017/18 sezonunda aynı kalacağı öngörülüyor. 

MISIR
Tahıl ürünleri arasında dünya genelinde üretimi en 

fazla olan mısır için de düşüş öngörülmektedir. IGC ra-
poruna göre; 2015/16 sezonunda 977 milyon ton olan 
dünya mısır üretiminin 2016/17 sezonunda 88 milyon 
tonluk artışla 1.065 milyon tona ulaştığı tahmin edil-
mektedir. 2017/18 projeksiyonunda ise mısır üretimi-
nin 1.026 milyon tona gerileyeceği öngörülmektedir. 
Ticarete konu olacak mısır miktarının ise 140 milyon 
tona yükseleceği öngörülüyor. Tüketimde ise 6 milyon 
tonluk artış (1.054 milyon ton) bekleniyor. 

PİRİNÇ
Pirinçte ise çok az miktarda artış beklentisi olduğu 

görülüyor. IGC’nin Mayıs raporuna göre 2015/16 se-
zonunda 472 milyon ton olan dünya pirinç üretimi-
nin, 2016/17 sezonunda 12 milyon tonluk artışla 484 
milyon tona ulaştığı tahmin edilmektedir. Bu üretimin 
40 milyon tonun dünya ticaretine konu olması bek-
lenmektedir. 2015/16 sezonunda 474 milyon ton olan 
tüketimin ise 2016/2017 sezonunda 483 milyon ton ol-
duğu tahmin edilmektedir. 2017/18 sezonunda pirinç 
tüketiminin 488 milyon tona yükseleceği öngörülmek-
tedir. 

Dünya Tahıl Üretiminde 
67 Milyon Ton Düşüş

DÜNYADA TAHIL ÜRETİMİ:
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