editör
Bakliyat sektörünün geleceği…

nizi umuyoruz.

Sevgili Okuyucular,

Teknoloji Platformu bölümünde ise değirmen
makineleri üretiminde dünyanın belli başlı firmaları arasında bulunan Unormak Değirmen Makineleri Genel Müdürü Mustafa Oral ile dünyanın
önde gelen hububat ve bakliyat işleme teknolojileri üreticisi Bühler’in bakliyat işleme grubuna yönelik teknolojilerinin Türkiye’deki temsilcisi olan
Atomika Makina Satış Mühendisi Şahin Şenel’i
ağırlıyoruz.

Değirmenci Dergisi’nin doksan birinci sayısında
sizlerle birlikteyiz. Bu sayımızda da sizler için İDMA
2017 boyunca standında dünyanın çeşitli ülkelerinden ziyaretçilerini ağırlayan katılımcı firmalarımızın
fotoğraflarına yer vermeye devam ediyoruz.
Kapak dosyamızda ise “İnovasyon, Ar-Ge ve ÜrGe” başlığı altında, günümüzün üretim alanlarında
en çok dile getirilen ve çoğu zaman birbiriyle karıştırılan bu 3 kavramın neyi ifade ettiğini, önemini ve
nasıl hayata geçirildiğini uzmanların da görüşlerinden yararlanarak anlatmaya çalışacağız.
Temmuz sayısında bakliyat sektörünü ele aldığımız araştırma yazımıza paralel olarak Canada Pulse’nin CEO’su Gordon Bacon ile derneğin misyonunu, bakliyat tüketimini artırmak için yaptıkları
çalışmaları konuştuğumuz röportajını beğeneceği-

Ayrıca, yılda ortalama 400 bin ton ürün işleme
kapasitesine sahip olan Tat Bakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Memiş ile
gerçekleştirdiğimiz röportajı dergimizin ilerleyen
sayfalarında bulabilirsiniz.
Bunların yanı sıra, Peru ve Şili’yi incelediğimiz
“Ülke Profili” dosyamızı, “Dünya Kuru Fasulye ve
Nohut Pazarı” başlıklı araştırma yazımızı da ilgiyle
okuyacağınızdan eminiz.
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başyazı

Zübeyde KAVRAZ

Bereketli bir sezon, sürdürülebilir bir dünya
Değerli Dostlar,
Öncelikle tüm Müslümanların geçmiş Ramazan Bayramı’nı kutlar, önümüzdeki günlerin sizlere sağlık, başarı ve
huzur getirmesini dilerim.
Malum, Haziran ayıyla birlikte yeni bir sezona girmiş
bulunuyoruz. Sektörümüzün temel hammaddesi olan buğdayla ilgili 2017/18 sezonu öngörüleri şimdilik düşüşe işaret ediyor. Buğday, hem sektörümüz hem de dünyamız için
son derece önemli bir tahıl ürünü. Buğday piyasasındaki
her hareket, doğrudan ya da dolaylı olarak sektörümüzün
her bir üyesini etkiliyor. Umuyorum ki bu düşüş beklentileri, önümüzdeki günlerde yerini artışa bırakır ve herkes
bereketli bir sezonun avantajlarından faydalanabilir.
Biliyorsunuz, günümüzde, önümüze en sık çıkan konulardan biri artık sürdürülebilirlik oldu. Sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir büyüme, vs.
gibi pek çok terim, hemen hemen her ülkenin ve şirketin
gündeminde. Bu kelime herkes için çok farklı anlamlar taşıyabilir ancak bana göre en basit tanımı gelecek nesilleri de göz önünde bulundurarak, kaynakları tüketmeden
doğru ve verimli kullanmak. Kaynak dediğimiz de elbette
ki sadece doğal kaynaklarımız değil, bence bir şirketteki
ya da ülkedeki her kaynak bunun bir parçası.
Peki bu konu neden bu kadar önemli ve neden herkesin
gündeminde? Bence konunun en büyük kaynağı yanlış
ve hızlı kentleşme. Ne yazık ki hızlı ve yanlış kentleşme,
hayatlarımızda çok büyük değişimlere yol açtı. Yerleşme
ve tüketme alışkanlıklarımız değişti. Kentler, çoğu zaman
verimli tarım alanlarını da içine alacak şekilde büyüdü. Ta-
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rımsal faaliyetlerle uğraşan ve en azından kendi tüketimi
için üreten tarımsal nüfus, birçok yerde hızla geriledi. Bununla birlikte birçok tarım alanı atıl durumda kaldı ve çok
az sayıdaki üreticinin gerçekleştirdiği üretim, çok büyük
bir nüfusun besin ihtiyacını karşılamayaz hale geldi. Hatta
tarımsal üretim alanları olan köylerde yaşamaya devam
edenler bile, hazır gıda tüketimine alışarak üretimden
uzaklaştı. Buna bir de hızla artan dünya nüfusu eklenince,
dünya halkları olarak çoğu yerde yetersiz beslenme, hatta
açlıkla yüz yüze kaldık.
Artık ürettiklerimiz, dünyamızın hızla artan tüketim ihtiyacına cevap veremiyor. Buna ek olarak bir de küresel
ısınma ve çevre kirliliğiyle mücadele ediyoruz. İşte sürdürülebilirlik yaşanan tüm bu olumsuz süreçlerin sonunda,
elimizdekinin değerini anlama ve koruma üzerine gündeme gelen bir konu ve elbette şirketler için birçok risk ve
fırsatı beraberinde getiriyor. Bu risk ve fırsatları iyi belirleyerek, operasyonlarını, ürün ve hizmetlerini buna göre
yeniden düzenleyen şirketlerin, gelecekte rakiplerine göre
rekabet avantajı yaratacakları düşünülüyor.
Peki biz ne yapabiliriz? Dünyanın en temel besin maddesini üreten değirmencilik sektörü olarak sürdürülebilirlik için yapabileceğimiz en önemli katkı, öncelikle değerli
hammaddemiz buğdayı verimli kullanmak ve kullandığımız enerji miktarını düşürecek önlemler almak… Bu hem
şirketlerimize hem de dünyamıza sürdürülebilirlik açısından eminim ki çok büyük bir katkı sağlayacaktır.
Bereketli bir sezon dileğiyle…
Bir sonraki sayıda buluşmak üzere
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ADM, Bulgaristan’da
yeni bir silo kurdu
ADM, Bulgaristan’da Tuna nehrinde bulunan
limanda Port ADM Silistra ismiyle yeni bir silo
kurdu. 20 bin tonluk kapasiteye sahip son teknoloji yeni tesis, yığın ürünlerin depolanması
ve nakliyesi için kullanılacak.
Tarımsal işleme alanında dünya liderlerinden biri
olan Archer Daniels Midland Company (ADM), Bulgaristan, Silistre’de, Tuna nehri kıyısında yer alan
limanda Port ADM Silistra ismiyle yeni bir silonun
açılışını gerçekleştirdi. 20 bin tonluk kapasiteye sahip
son teknoloji yeni tesis, yığın ürünlerin depolanması
ve nakliyesi için kullanılacak. Tuna nehri üzerinde yer
alan tesis, bölgedeki güçlü tarımsal üretimiyle bilinen
Aydemir köyü yakınlarında stratejik bir noktada bulunuyor. Port ADM Silistra’nın, Karadeniz üzerinden
gerçekleşen ihracat çalışmalarını artırması ve yerel
çiftçilere Doğu Avrupa’yı daha kazançlı pazarlara bağ-

layan ulaşım hizmetleri sunması bekleniyor. Buna ek
olarak, yeni silonun kurulumu da bölgede yeni istihdam olanakları açılmasını sağladı, bu da Bulgaristan
ve Romanya’da ticaretin ve lojistik operasyonların kapasitesinin artırılması anlamına geliyor.
ADM Bulgaristan Baş Ticaret Sorumlusu Ivaylo Georgiev yeni yatırımla ilgili şu sözleri söyledi: “Bizler ADM
olarak dünya genelindeki müşterilerimize esnek ve verimli bir nakliye hizmeti sunuyoruz. ADM, Port ADM
Silistra gibi yatırımlarla, bölgede artan müşteri talebini
karşılayabilecek ve aynı zamanda yerel çiftçilere işlerini
geliştirme ve ufuklarını genişletme imkânı tanıyacak.”

Angola’nın buğday işleme kapasitesi artıyor
Yeni açılan iki değirmen ve bu değirmenlerin artan üretim miktarıyla birlikte, Angola’nın
buğday işleme kapasitesinin önümüzdeki birkaç yılda yükselmesi bekleniyor.
Angola, yakın zamanda, yeni açtığı iki un değirmenindeki üretim miktarını artırdı. Bu sayede ülkenin öğütme
kapasitesinin de önümüzdeki birkaç yılda artması bekleniyor. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin
(USDA FAS) 15 Haziran
2017 tarihli raporuna göre,
Angola henüz kendi buğdayını üretmiyor ve geniş
bir ekonomik gelişim çalışmasının bir parçası olarak
buğday unu ithalatına bağımlılıktan ithal buğdayın
öğütülmesine doğru geçiş
yapıyor. Rapora göre, Luanda limanında yer alan ve
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yeni açılan iki değirmenden biri olan Grandes Moagens
de Angola (GMA) günde neredeyse 1,200 ton buğdayı
işleyebiliyor, 930 ton un ve 260 ton kepek üretebiliyor.
Yeni değirmenlerden bir diğerininse bu yılın sonunda
açılması planlanıyor. Değirmenin başlangıç kapasitesi günde 500 ton olarak
belirlendi ve bu miktarın
ilerleyen dönemlerde günde 1000 tona yükseltilmesi
planlanıyor. USDA ayrıca,
Angola’nın güney kıyılarında, Lobito limanında ek bir
buğday unu değirmeninin
de açılacağını belirtiyor.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Ardent Mills
inovasyonlarını tanıttı
Ardent Mills, en yeni tahıl inovasyonlarını ve tahıl bazlı mutfak trendlerini IFT Meeting &
Food Expo’da gıda profesyonellerine tanıttı.
2017 yılının Mart ayında Great Plains Quinoa projesini hayata geçiren ve Kuzey Amerika’nın en büyük kinoa
yetiştiriciliği ağının bir parçası olan Ardent Mills, Great Plains Quinoa hattının ürünlerini 26 Haziran’da Las
Vegas’ta düzenlenen Institute of Food Technologists
(IFT) Meeting & Food Expo etkinliğinde ziyaretçilerine tanıttı. Ardent Mills Pazarlama Bölümü Başkan Yardımcısı Mike Veal “Ardent Mills Great Plains Quinoa,
Güney Amerika’daki tedarik problemleri ve yıllar içinde
dalgalanan fiyatlardan etkilenen kinoa pazarının sıkın-

tılarına çözüm sunuyor. Yeni Ardent Mills Great Plains
Quinoa markamız altında yerel olarak yetiştirilen kinoa,
Ardent Mills’in tüm tedarik güvenceleriyle birlikte teslim edilecek ve programdaki Kuzey Amerika çiftçilerini
destekleyecek. Tam tohum, tam tahıl unu, cips ve gevrek
halde sunulan Ardent Mills Great Plains Quinoa aynı
zamanda bizim gıda güvenliği, kalite, tedarik şeffaflığı
ve fiyat tahmin edilebilirliği gibi konulara olan bağlılığımızı da güçlendirecek.”

CHS ve ASA eğitim için
anlaştı
CHS ve Amerikan Tarım Araştırmaları Derneği (ASA), tarım araştırmacıları ve tarım alanında faaliyet gösteren profesyoneller için online eğitim programı anlaşması yaptı.
ABD’nin önde gelen çiftçi kooperatifi CHS Inc ve
Amerikan Tarım Araştırmaları Derneği (ASA), tarımsal üretimde sürdürülebilirlik uygulamaları ve standartlarını ele alan online eğitim programı oluşturmak
için bir anlaşma imzaladı. Eğitim programının müfredatı tarımsal araştırmalar yürütenler ve tarım alanında
faaliyet gösteren profesyoneller için tasarlanacak ve
endüstrinin standartlarına uygun olacak. Eğitim programı, web semineri, durum incelemesi, uzaktan gerçekleştirilen canlı ve açık format toplantılar ve sanal
tarla turu gibi şekillerde gerçekleştirilecek. SürdürüleDEĞİRMENCİ DERGİSİ

bilirliğin ölçülmesi ve tarımsal üretimde sürekli ilerleme gibi konuların ele alınacağı eğitimde 4R beslenme
yönetimi, direnç yönetimi ve hassas uygulamalar gibi
konulara da odaklanılacak. CHS Başkan Yardımcısı
Gary Halvorson, eğitim programı hakkında “CHS, en
çok ihtiyaç duyulan yerde sürdürülebilir ürünler ve uygulamalar konusuna oldukça bağlı. Tarım araştırmacılarımız için en iyi eğitimi sağlayarak ve bu program
aracılığıyla eğitimimizi yayarak tarımsal endüstrinin
sosyal, ekonomik ve çevresel açılardan gelişmesini sağlayacağız” diye konuştu.
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Malezya, Famsun teknolojisini tercih etti
Malayan Flour Mills Berhad, yeni genişletilen işleme tesisinde kullanılmak üzere yedi su
ürünleri hattı için elektrik kontrol sistemi tedariğinde Famsun teknolojisini tercih etti.
Malezya’nın önde gelen un üreticilerinden Malayan
Flour Mills Berhad Berhad geçtiğimiz yıllarda un değirmenciliğinden yem üretimi ve kanatlı işleme alanlarına doğru bir dizi genişleme çalışması gerçekleştirdi.
Bu genişlemenin bir parçası olarak firma, yenilenen
tesislerinde kullanılmak
üzere yedi su ürünleri hattının elektrik kontrol sistemleri tedariği için Famsun ile anlaştı. Tesisin
daha önceki ekipmanı başka bir markanın ürünü olmasına rağmen Malayan
Flour Mills Berhad Famsun’un teknolojisine güve-

nerek Famsun’un WEM kontrol sistemini tercih etti.
Famsun, sistemin tüm kurulum aşamalarını ve proje
tesliminin sorumluluğunu üstlendi. Projeyi çok kısa
bir sürede tamamlayan Famsun ekibi son teknolojilerini tesise uygulamak ve iki
ekstrüzyon hattı da dahil
olmak üzere yedi su ürünleri hattı için plan tasarlamak konusunda yoğun
çaba gösterdi. Teknoloji
planı, planın sunumu ve
proje için yapılan yeni tasarım Malayan Flour Mills
Berhad’a sırasıyla Mayıs,
Haziran ve Temmuz aylarında teslim edildi.

G3 Hamilton faaliyete
girdi
G3, Kanada’nın Hamilton Limanı’nda 50 bin
ton kapasiteli yeni terminalinin yapımını tamamlayarak Doğu Kanada’daki faaliyet alanını
genişletti.
G3 Kanada Limited, Ontario eyaletinde bulunan Hamilton Limanı’ndaki yeni terminalinin açılışını gerçekleştirdi. 50 bin tonluk tesisin inşası 2015 sonbaharında
başladı ve plana uygun olarak terminali Nisan 2017’de
tamamlandı. G3 Hamilton tesisi kapasitesini ve boşaltma hızını en üst düzeye çıkaran teknolojiye sahip.
Tesis, Mart 2017’de ilk tahıl alımına başladı ve ilk gemi
yüklemesini 2 Haziran’da başarıyla tamamladı. G3 Kanada Limited CEO’su Karl Gerrand, “G3 Hamilton’ın
müşterileri, verimlilik ve müşteri hizmetleri konusundaki kararlılığımızı hemen fark edecektir. Kamyonlar
yüklerini daha hızlı boşaltabilecek ve mümkün olan en
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kısa sürede yoluna devam edebilecek.”
İKİ YENİ ELEVATÖR
Hamilton limanı’ndaki yatırımın yanı sıra, G3 Canada Limited (G3) Saskatchewan’da iki yeni elevatör
inşa edeceğini duyurdu. Yeni elevatörler, kamyonların
hızlı bir şekilde boşaltılmasına imkan tanıyan yüksek
kapasiteli araç alanlarına sahip olacak. Melville ve Saskatoon’daki yeni elevatörler, sırasıyla 34 bin ton ve 42
bin ton depolama kapasitesine sahip olacak şekilde inşa
ediliyor. Yeni elevatörlerin inşaatı Nisan ayında başladı
ve her ikisi de 2018 hasadından önce tamamlanacak.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Honeywell, 17,4 milyon dolar kar ediyor
Honeywell Flour Mills, 2016’daki 28 milyon dolarlık zararına karşın, 31 Mart 2017 tarihinde sona eren mali yıl için vergi öncesi 17,4 milyon dolar kar etti.
Honeywell Un Değirmenleri Plc., bir önceki yıl kaydedilen 161,7 milyon dolar gelirini yaklaşık yüzde beş
artırarak 169 milyon dolar tutarında gelir kaydetti. Cirodaki bu artış, 2016’da ülke
genelinde yaşanan olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle tüketici harcamalarındaki genel sıkışıklığa
rağmen sağlandı. Şirket,
genel tedarik zinciri yönetimi sürecinde girdi maliyet yönetim ve verimliliği
hedefleyen ileri görüşlü
stratejiler
uyguladığını

açıkladı. Honeywell Flour Mills Genel Müdürü Lanre Jaiyeola, sonuçlarla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu
sonuçlar, tüm paydaşların beklentilerini aşma kararlılığımızın bir sonucu olarak
elde edildi. Zorlu bir ortama rağmen, perakende
ve toptan satış kesimlerinde geniş bir yelpazede
yer alan müşterilere üstün
kaliteli ürünler sunmaya odaklanırken, yatırım
yapmaya devam ettiğimiz
için piyasa yeteneklerimizi
güçlendirdik.”

Inframatic 9500 için bir onay da Fransa’dan
Perten’in piyasaya sunduğu Inframatic 9500 cihazı, tahılın nem içeriğinin
tespitinde Fransız LNE kuruluşundan resmi onay aldı.
Fransız yetkili makamı Laboratoire National de
Métrologie et D’essais (LNE), Perten’in piyasaya sunduğu Inframatic 9500’ün kapsamlı bir değerlendirmesini ve testini yaptıktan sonra cihaza resmi onay verdi.

Bu son onaylamaya ek olarak, Inframatic 9500 daha
önce Almanya (PTB), ABD (NTEP) ve Avustralya
(NMI) gibi birçok ülkede nem tespiti için resmi olarak
onay almayı başarmıştı.

Richardson, European Oat Millers satın aldı
Richardson International Limited, Avrupa European Oat Millers satın alarak yulaf değirmenciliği işini genişletti. Satın alma işlemi,15 Haziran 2017’de tamamlandı.
Kanada’nın önde gelen tarım işletmelerinden Richardson International Limited, Avrupa’nın ikinci
büyük yulaf değirmeni olan Avrupa European Oat
Millers satın aldı. Satın alma işlemi 15 Haziran 2017
tarihinde tamamlandı. Avrupa European Oat Millers,
yulaf gevreği ve unu da dahil olmak üzere çok geniş
bir yelpazede üretim yapıyor. Ürettiği ürünlerini Avrupa’ya, Afrika’ya, Ortadoğu’ya ve Asya’ya ihraç ediyor.
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Richardson International CEO’su Curt Vossen, konuyla ilgili “Katma değer yaratan süreçlere dayanarak
başarımızı artırmak ve gıda üretim alanındaki izimizi
yeni bir coğrafyaya genişletmekten dolayı heyecanlıyız.
Kuzey Amerika’nın en büyük yulaf değirmeni olarak,
küresel pazarda rekabet etme yeteneğimizi artırmak
üzere Avrupa’da var olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz”
yorumunda bulundu.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Türkiye, Rus buğdayı ithalatına yönelik
kısıtlamaları kaldırdı
Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Türkiye’nin Rus buğdayı ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırdığını söyledi.
Sputnik’in haberine göre, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) Rus NTV televizyonunun sorularını yanıtlayan Tkaçev, Türkiye’nin Rus
buğdayı ithalatı için uyguladığı kısıtlamaları kaldırdığını, Rusya’nın da bu gelişmenin ardından karşılıklı
çıkar temelinde Ankara ile işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu kaydetti.

Türkiye ile her şeyin yolunda olduğunu söyleyen
Tkaçev, “Karşılıklı fayda temelinde işbirliğine devam
edeceğiz. Türk tahıl pazarı bizim için öncelikler arasında. Türkiye’ye 3 milyon tondan fazla tahıl ürünü
satıyoruz. Bunlar iyi rakamlar” dedi.

Duru Bulgur’un bulgur
eğitimi yoğun ilgi gördü
Bulguru dünyaya tanıtmayı kendisine misyon edinen Duru Bulgur’un 2016-2017 eğitim-öğretim sezonunda gerçekleştirdiği bulgur eğitimleri büyük ilgi gördü.
Türk mutfağının baş tacı bulgurun önemini ve lezzetini tanıtmak için sosyal sorumluluk kapsamında
eğitim çalışmaları gerçekleştiren Duru Bulgur, 20162017 eğitim-öğretim yılında 2 bin 241 kişiye bulgur
eğitimi verdi. “Buğdayın tarihi, bulgurun üretim süreci, kültürlerdeki yeri ve mutfaklarda kullanımı” konularının işlendiği eğitimler, 11 üniversite, 4 kadın
merkezi, 1 ilköğretim ve anaokulu ile 2 lisede gerçekleştirildi. Bulgur eğitimleri sonrasında ise Duru Bulgur Yayınları tarafından hazırlanan “Tarihinden Tarifine Bulgur” kitabı içerisindeki birçok yemek denendi
ve katılımcılara bulgur eğitim sertifikası verildi.
“AŞÇILAR, BULGURU İYİ TANIMALI
VE TANITMALI”
Eğitimlerin hem bilgi açısından hem de bulgurun
benimsenmesi bakımından oldukça faydalı olduğunu
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söyleyen Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan
Duru, bulgur eğitimlerini sosyal sorumluluk projesi
olarak gördüklerini belirterek şunları aktardı: “Gençlerimize bulgurun üretim sürecini, tarihini bulgur ile
ilgili tüm bilgileri aktarıyoruz. Bugün birçok ülke kendi öz ürünlerini dünyaya çok etkili şekilde tanıtıyor.
Bu tanıtımın arkasında birincisi devlet desteği, ikincisi
de aşçılar var. Biz aşçılara eğitimlerimizde şunu söylüyoruz, bulgur vatanımızdan çıkma; milli ürünümüz,
bulgura sahip çıkmamız lazım. Hem Türkiye’ye gelen
turiste hem de yurtdışındaki görev yapacağınız restoranlarda bulgurlu menüler oluşturup bulgurun tanıtımına destek vermelisiniz. Siz Türk aşçılarsınız. Dünya
mutfakları konusunda birçok eğitim alsanız dahi sizin
en iyi yapacağınız ve yansıtacağınız mutfak; Türk mutfağıdır. Türk mutfağının temelinde ise bulgur vardır.
Bulguru hem iyi tanımalı hem de iyi tanıtmalısınız.”

DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Konya Şeker, sanayi
devleri arasında
6 basamak yükseldi
Konya Şeker, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde 2015 yılına göre 6 basamak yükselerek 31. sıraya ulaşmayı başardı.
İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nun her yıl yaptığı
araştırmada, Konya Şeker Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları içinde genel sıralamada 31’inci ve
gıda sektöründe üretim yapan sanayi devleri arasında
4’üncü sırada yer aldı. Ayrıca, aynı araştırmada, Konya Şeker sermayesinin tamamı yerli olan şirketler içerisinde 17’nci en büyük şirket olurken, sermayesinin
yüzde 50’sinden fazlası yerli sermayeye ait olan şirketler içinde ise 21’nci büyük şirket oldu.
2016 yılı verilerini kapsayan araştırmada, tek çiftçi
kooperatifi kuruluşu olma özelliğini sürdüren Konya
Şeker’in cirosu 2 milyar 414 milyon 94 bin 742 TL ola-

rak gerçekleşti. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede
bulunan AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Pankobirlik
Genel Başkanı Recep Konuk, İSO’nun araştırmasında
Konya Şeker’in Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları içinde genel sıralamada 31’inci, özel sektör kuruluşları sıralamasında ise 29’uncu sıraya yükselmesinin
haklı gururunu yaşadıklarını belirtti. Konuk, ayrıca
Konya Şeker’in 2004 yılında İSO 500 sıralamasında
Türkiye’nin sanayi devleri arasında 61’inci sırada yer
aldığını ve 12 yılda 30 sıra ilerleyerek 31’inci sıraya
yükseldiğini açıkladı.

Güneydoğulu sanayiciler
Katar’a ihracatı artırıyor
Gaziantep’te ihracatçılar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn başta
olmak üzere bazı ülkelerin ticari ve diplomatik
ilişkilerini kestiği Katar’a gıda ihracatını artırmak
için çalışma başlattı.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),
Mısır ve Bahreyn’in başını çektiği bazı ülkelerin ticari ve diplomatik ilişkilerini kestiği Katar’a Gaziantep’teki ihracatçılar yardım etmek için gıda ihracatını
artırma çalışmalarına başladı. Katar’ın geliri ve refah
seviyesi yüksek olmasına rağmen nüfus ve yüzölçümü
açısından küçük bir ülke olduğunu belirten Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör
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Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, “GAİB olarak Katar’a
hâlihazırda özellikle gıda ihracatı yapıyoruz. Ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçte ihracatımız 3-4
katına çıkacaktır. Bu durum, Türkiye’nin ihracat hedeflerinin artmasına, büyümesine katkı sağlayacaktır.
İhracat demek, sanayi, işsizliğin önlenmesi, üretim
demektir. Katar ithalatının büyük bir kısmını bence
bundan sonra Türkiye’den yapacaktır.”
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Cimbria, Mısır’da 23 depolama tesisi kurdu
Cimbria tarafından Mısır’a tedarik edilen 23 büyük silo tesisi, Al-Aksur yakınlarındaki El Maraşda’da düzenlenen büyük bir etkinlikle faaliyete geçti.
Cimbria, Mısır’da 100 milyon dolarlık sözleşme değeriyle 23 büyük depolama tesisi kurulumunu tamamladı.
1,38 milyon tonluk buğday depolama kapasitesi bulunan
tesislerin, bugüne kadarki en büyük silo siparişi olduğu
düşünülüyor. Bu büyük ihalenin Cimbria’ya verilmesinde firmanın Orta Doğu’da çok sayıda tesis inşa etmiş
olması ve tesisleri anahtar teslimi olarak tedarik etmesi
gösteriliyor. Projeyi başarıyla tamamlayan Cimbria, yaklaşık 25 bin tonluk çelik ve ekipmanla birlikte en az 1400
konteynırı yalnızca 9 ayda teslim etti ve 1 yıl gibi kısa bir
sürede tesislerin kurulumunu gerçekleştirdi.

kapasitesine sahip ve saatte 200 tonluk taşıma ve temizleme işlemlerini de içinde barındırıyor. Böylece toplam
depolama kapasitesi 1,38 milyon tona ulaşıyor. 23 depolama tesisinin tamamı, Nisan ayında başlayan buğday
hasadından gelen tahıllarla faaliyetine başladı.

TOPLAM 1,38 MİLYON TONLUK DEPOLAMA
Projeye, 23 tesisin tamamında ekipman ve elektrik
sistemlerinin kurulumunun eş zamanlı olarak denetlenmesi de dahil. 23 tesisin her biri, 60 bin tonluk depolama

Türkiye’de mercimek üretimi artacak
Mercimek üretim alanlarında gerçekleştirdikleri incelemeleri tamamladıklarını belirten Ulusal Baklagil Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan, 2017 üretim sezonunda Türkiye’de kırmızı mercimek üretiminin yüzde 15 artışla 380 bin ton civarında olmasını beklediklerini açıkladı.
Ulusal Baklagil Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Arslan, Türkiye’nin 2016 yılında 244 bin ton
mercimek ihracatına karşın 338 bin ton ithalat yaptığını, aynı dönemde 330 bin ton
olan mercimek üretiminin
bu yıl yüzde 15 artış göstererek 380 bin tona çıkmasını
beklediklerini söyledi. Dünya’dan Meltem Ahatoğlu’nun
haberine göre, Arslan, “Fiyat
beklentileri nedeniyle 2016
sezonunda satışa arz olmayan
yaklaşık 50 bin ton stok-devir
mahsulü de olduğu tahmin edildiğinde, 2017 üretim
sezonunda Türkiye’de 420-430 bin ton kırmızı mercimeğin pazara arz olması bekleniyor” dedi.
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Aynı zamanda Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı
Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı da olan Arslan, mercimek üretim
alanlarındaki bitki gelişimi,
artış, azalış ve rekolte tahmini amacıyla sektördeki uzmanların katılımıyla üretim
alanlarında gerçekleştirdikleri incelemeleri tamamladıklarını söyleyerek mercimek üretiminde en verimli
bölgelerin Siverek, Batman
ve Bismil olduğunu açıkladı.
Ayrıca, bölgede mercimek üretim alanları içerisinde en
düşük verimlilik oranının Gaziantep- kilis ovasında
beklendiği vurgulandı.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Mitsubishi Electric’ten
Sanayi 4.0’a uyumlu
yeni ürün
Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a uyumlu
yeni ürünü “Panolu Inverter Çözüm Platformu” yeni nesil otomasyon ürünlerini tek
çatı altında toplayıp endüstriyel tesislere ve
alt yapı projelerine kısa sürede devreye alma
imkanı tanıyor.
İleri otomasyon sistemleriyle dünya genelinde üreticiler tarafından tercih edilen teknoloji öncüsü Mitsubishi Electric, Sanayi 4.0’a uyumlu yeni ürünü “Panolu Inverter Çözüm Platformu”nu kullanıcılarına
sunuyor. Türk sanayisine yüksek katma değerli ileri
teknoloji otomasyon çözümleri sağlayan Mitsubishi
Electric, “Panolu Inverter Çözüm Platformu” ile yenilikçi otomasyon sistem çözümlerini tek çatı altında
topluyor. Dış kabini Türkiye’de üretilecek platform,
endüstriyel tesislere ve alt yapı projelerine kısa sürede
devreye alma imkânı sunuyor.

BİRÇOK PROSES DAHA VERİMLİ ÇALIŞACAK
Fan, pompa, kompresör, klima santrali, değirmen,
konveyör, vinç, kırıcı, karıştırıcı ve açma-sarma uygulamaları gibi pek çok farklı prosesin otomasyonunu çok
daha pratik ve verimli bir şekilde gerçekleştirme imkânı
tanıyan “Panolu Inverter Çözüm Platformu”, içinde bulunan hazır çözüm parametreleri ve programları sayesinde ek donanım ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Bu platform, ayrıca geniş opsiyon yelpazesi ve modüler yapısı
sayesinde tesisler ve projelerin ihtiyaçları doğrultusunda
ister tek tek ister gruplar halinde tercih edilebiliyor.

Memişoğlu Tarım,
sanayiciler arasında
151 sıra yükseldi
Memişoğlu Tarım Ürünleri, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan ’Türkiye’nin
500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ arasında 2015 yılına
göre 151 sıra birden yükselerek 237’nci oldu.
İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan
“İSO 500” listesine 2015 yılında 388’inci sırada giren
Memişoğlu Tarım Ürünleri, 2016 yılı içerisinde yaptığı
yatırımlar ve çalışmalarla listede büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veysel Memiş, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı
açıklamada, 2016 yılı içerisinde Türkiye’de ve dünyada
yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen çalışmalarına ve
yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi.
Edirne’de Çeltik Fabrikası kurarak 505 milyon TL’lik
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ciroya ulaştıklarını söyleyen Memiş, “Günlük 240 ton
olan çeltik kırma kapasitemiz, 2016’da 600 tona ulaştı.
Hem ihracat hem de istihdam oranlarımızı arttırarak
büyüme hızımızı arttırdık. 2017 yılında da yatırımlarımız ve ihracat hedeflerimiz artacak” dedi.
Bu yıl 40’ıncı gurur yıllarını yaşadıklarını vurgulayan
Memiş, Memişoğlu Grup’un, Tat Bakliyat markası ile
yurt içinde 30’u aşkın bayi ağı, İstanbul, İzmir ve Edirne’de de bölge müdürlükleri ile hizmet verdiğini, 82 ülkeye de ihracat yaptıklarını vurguladı.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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TABA’dan Parantez
Group’a ödül
TABA (Anadolu Afrikan İş Adamları Derneği)
tarafından düzenlenen “Afrika’ya Değer Katanlar” ödül töreni, İstanbul’da gerçekleştirildi.
Törende ödüle layık görülen firmalar arasında, Parantez Group da yer aldı.
Yedi yıldır Türkiye ve Afrika arasındaki ticari, diplomatik, sosyal ve kültürel ilişkilerin kurulmasına ve
güçlendirilmesine öncülük eden TABA (Anadolu Afrikan İş Adamları Derneği) tarafından 2 Haziran’da
İstanbul Pullman Hotel’de Geleneksel İftar Yemeği ve
“Afrika’ya Değer Katanlar” Ödül Töreni düzenlendi.
Parantez Group Genel Müdürü Zübeyde Kavraz’ın da
ödül aldığı törende, Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), NTV Maarif Vakfı, Gamze Özçelik,
Mina Galvaniz, Öztreyler gibi kurum ve kişilere ödülleri takdim edildi.
Törende kısa bir açıklama yapan Parantez Group Genel Müdürü Zübeyde Kavraz, “Dünyada teknoloji üre-

timinde istediğimiz noktada olamasak da değirmencilik
sektöründe istediğimiz yerdeyiz ve bir numarayız” dedi.
AFRİKA’NIN KAPILARI TÜRKİYE’YE
AÇILIYOR
Birçok Afrikalı ve Türk iş adamını bünyesinde bulunduran TABA, teşkilatlanmasını Türkiye’de ve tüm
Afrika çapında sürdürüyor. TABA , 7 yıldır Türkiye ve
Afrika’da 200’ü aşkın yatırım ziyareti, sektörel ve ticari gezi, konferans, seminer, B2B ve B2G görüşmeler,
trilateral forum gibi organizasyonlarla Türk iş adamlarına Afrika gibi önemli bir pazarın kapılarını açmaya
devam ediyor.

BİM’den 5 milyon liralık bakliyat yatırımı
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., satışını yaptığı pirinç ve bakliyat gibi çeşitli gıda maddelerinin
tedarik ve paketlemesi için 5 milyon TL sermaye ile şirket kuruyor.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan
açıklamaya göre BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., pirinç ve
bakliyat ürünleri başta olmak
üzere mağazalarında satılan çeşitli gıda maddelerinin
tedarik ve paketlemesini sağlayacak, yüzde 100 bağlı
ortaklık konumunda 5 milyon lira sermayeli bir şirket
kurma kararı aldı.
KAP’ta yayınlanan açıklama şöyle: “Yönetim Kurulu’nun 22 Haziran 2017 tarihinde aldığı karara
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istinaden; Şirket’in mağazalarında satışta bulunan özellikle pirinç
ve bakliyat ürünleri olmak üzere çeşitli gıda
maddelerinin tedarik ve
paketlemesini sağlayacak %100 bağlı ortaklığı konumunda 5.000.000 TL
sermayeli bir şirketin kurulmasına ve kuruluş işlemleri için her türlü prosedürlerin yürütülmesi amacıyla
Şirket İcra Kurulu’nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.”
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Şanlıurfa’ya 9,5 milyon
Euroluk yatırım
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı’nın ilk dönem projeleri kapsamında, Şanlıurfa’da 9 milyon 500 bin Euroluk yatırımla
“Hububat Borsası ve Lisanslı Depo Projesi”
gerçekleştirildi.
Rekabetçi Sektörler Programı’nın ilk dönem projeleri kapsamında, Şanlıurfa’da 9 milyon 500 bin Euroluk yatırımla “Hububat Borsası ve Lisanslı Depo Projesi” gerçekleştirildi. Güneydoğu Güncel’den Murat
Karataş’ın haberine göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından yürütülen programın ilk dönem
hedefi olarak 43 ilde gerçekleştirilen diğer projeler de
tamamlanma aşamasına geldi. Projelere verilen desteklerin toplamı yaklaşık 45 milyon Euro.
HUBUBAT BORSASI VE LİSANSLI
DEPOLAMA
Şanlıurfa’da 9 milyon 500 bin Euro yatırımla “Hububat Borsası ve Lisanslı Depo Projesi” gerçekleştirildi. Proje kapsamında 90 bin ton kapasiteli, ürün

test ve analizlerinin yapılacağı laboratuvarlara sahip,
modern tekniklerle donanmış bir hububat depolama
tesisinin inşaatı Nisan ayında tamamlandı. Proje ile
özellikle tarımsal faaliyetlerde bulunan KOBİ ve işletmeler hem ürün kalitelerini arttırabilecek hem de
ürünlerinin saklama ömrü uzayacak. Üreticiler lisanslı depoya mahsullerini sağlıklı ve sigortalı bir şekilde teslim edecek ve teslimatın ardından üreticilere
uluslararası geçerliliği olan ürün senetleri verilecek.
İşletmeler, aldıkları ürün senetlerini teminat göstererek bankalardan kredi ve finansman sağlayabilecek.
Depolama tesisi, Şanlıurfa’da buğday, bulgur, un
ve mercimek işleyen KOBİ’lerin hammadde ihtiyacını yıl boyunca düzenli, güvenilir, kalite kontrollü bir
şekilde elde etmelerini sağlayacak.

IGC Geleneksel Yıllık Konferansı gerçekleştirildi
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC) tarafından her yıl düzenlenen “IGC Geleneksel Yıllık
Konferansı”, 54 ülkeden 200’den fazla delegenin katılımıyla Londra’da gerçekleştirildi.
Dünya hububat, yağlı tohum ve un piyasaları ile
dünya ekonomisine ilişkin genel görünümün incelendiği ve tartışıldığı Uluslararası Hububat Konseyi (IGC)
Geleneksel Yıllık Konferansı, 6 Haziran’da 54 ülkeden
200’den fazla delegenin katılımıyla Londra’da gerçek-
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leştirildi. Dünya çapında birçok ülkenin tarım bakanlıkları, hububat kuruluşları, Avrupa Komisyonu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Ticaret
Örgütü (DTÖ), Tahıl ve Yem Ticaret Derneği (GAFDEĞİRMENCİ DERGİSİ
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TA), ABD Hububat Konseyi, ABD Buğday Birliği gibi
önemli kurum ve kuruluşlardan temsilciler ile özel sektör konferansa ilgi gösterdi.
Konferansta, dünya genelinde hububat arz ve talebine
ilişkin son durum, hububat ve yağlı tohum ticaretindeki gelişmeler ile bu ürünlere ilişkin lojistik faaliyetlerin
genel seyri, un değirmenciliği sektörünün geleceği, küresel ekonomik görünüm ve İngiltere’nin Avrupa Birliği
(AB)’den ayrılma sürecinin dünya piyasalarına etkileri
gibi konular üzerinde duruldu.

ADASO’dan
Abdioğulları’na
onur ödülü
Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş’ye,
büyüme ve ihracatta gösterdiği başarılardan
dolayı Adana Sanayi Odası (ADASO) tarafından “Onur Ödülü” verildi.
Adana Sanayi Odası (ADASO)’nun 50. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği ödül töreni ve iftar yemeğinde, Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu,
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in 1000 Başarılı İhracatçı Firması
ve En Hızlı Büyüyen 100 Şirket arasına girme başarısını gösteren firmalara plaket verildi. Gecede ödüle
layık görülen firmalar arasında, Adana’da 6 ayrı tesiste,
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yaklaşık bin 250 çalışanıyla üretim yapan Abdioğulları
Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. de yer aldı.
ABDİOĞULLARI, ADANA’NIN
GURURU OLDU
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde 462’inci; TİM’in “1000 Başarılı İhracatçı Firması” listesinde 397’nci, Ekonomist Dergisi’nin her yıl
Türkiye Ekonomi Bankası işbirliği ile gerçekleştirdiği
“Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasında 130’uncu; Fortune 500 listesinde 365’inci sırada ve
ayrıca Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı
(TEPAV) tarafından hazırlanan “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi” listesinde yer alan Abdioğulları
Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş’nin ödülünü, Yönetim
Kurulu Üyesi Salih Sütcü, Adana Büyükşehir Belediye
Başkanı Hüseyin Sözlü’den aldı. Sektörde hızlı yükselişiyle dikkat çeken Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş’nin Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütcü, elde
edilen başarının, tüm ekibin başarısı olduğunu belirterek, emeği olan tüm çalışanlara teşekkür etti.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Mühlenchemie –
90. yıldönümümüzde
de sizlerleyiz

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

Bir Stern-Wywiol Gruppe kuruluşudur

www.muehlenchemie.de

info@sterningredients.com.tr

www.sterningredients.com.tr
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Arbel, 11 milyon liralık yatırımla kapasitesini artırdı
Mersin’in ilk entegre mercimek, bulgur ve makarna tesislerini kuran Arbel Grubu, uluslararası yardım kuruluşlarının talebini karşılayabilmek için 11 milyon TL’lik yatırımla kapasitesini
yüzde 30 arttırdı.

Türkiye’nin en büyük bakliyat ihracatçılarından Arbel
Grubu, hem kapasite artırımına hem de enerji ihtiyacını
karşılamaya yönelik yatırımlar yaptı. Dünya’dan Meltem Ahatoğlu’nun haberine göre, Arbel Grubu Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Arslan, sürdürülebilir
büyüme için yatırım yaptıklarını ifade ederek, şunları aktardı: “Arbel Grubu, 35 yıla yakın bir süredir uluslararası
yardım kuruluşları ve Birleşmiş Milletler Yardım Kuruluşlarının gıda ve acil yardım malzemeleri tedarikçisi olarak faaliyet gösteriyor. Dünyada bakliyat tüketimin artış
göstermesi ve yardım kuruluşlarının taleplerini göz önüne alarak 2016’da kapasite artırımı için yatırım yaptık, var

olan kapasiteyi de işler hale getirdik.”
YENİ EK BİNA VE ÜRETİM HATLARI YAPILDI
Yeni yapılan ek binalar ve üretim hatları için yaklaşık
11 milyon TL yatırım yaptıklarını söyleyen Arslan, bu yatırımlarla kapasitenin yüzde 30 arttığını belirtti. Kapasite
artışının enerji ihtiyacını da artırdığını belirten Arslan,
“Tesislerimizin buhar ve elektrikten oluşan maliyetlerini
düşürmek ve kendi ihtiyaçlarımızı kesintisiz sağlayabilmek için kojenerasyon sistemi kurduk. Buhar üretimimiz
aktif hale getirildi, elektrik üretiminde de son denemeler
yapıldı, 1 ay içinde aktif hale getirilecek.” dedi.

Türkiye, 160 ülkeye un
ihraç ediyor
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF)
Başkanı Eren Günhan Ulusoy, son 10 yılda
Türk ununun ihraç edildiği ülke sayısının 160’a
ulaştığını söyledi.
ABD’den Çin’e, Seyşeller’den Vanuatu’ya kadar
dünyanın dört bir yanına un ihraç edildiğini belirten Türkiye Un Sanayicileri Başkanı (TUSAF)
Başkanı Eren Günhan Ulusoy, “Son 10 yılda Türk
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ununu ihraç ettiğimiz ülke sayısı 160’a ulaştı. Ayrıca, 11,6 milyon tonluk dünya un ticaretinin yüzde
30’unu Türk un sanayicileri gerçekleştiriyor. Bu yıl
un ihracatında mutlaka artış bekliyoruz, 3,5 milyon
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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tonu aşan unu dünyanın dört bir köşesine satarız”
diye konuştu.
Türkiye’nin un ihraç etmek için son yıllarda buğday
ithal etmeye başladığını söyleyen Ulusoy, 2002 yılında
253 bin ton olan un ihracatının, 15 yılda 14 kat artarak
3,5 milyon tona yükseldiğini, ihracattan elde edilen gelirin ise 47 milyon dolardan 22 kat artarak 1 milyar 80
milyon dolara çıktığını anlattı.

“KAPASİTE KULLANIM ORANI ARTIYOR”
Son yıllarda un fabrikası sayısının azaldığını belirten Ulusoy, bin 150’den 730’a kadar gerileyen fabrika
sayısının 10 yıl içinde 400’lere ineceğini tahmin ettiklerini aktardı. Fabrikaların büyüdüğünü ve atıl üretim
tesislerinin sistem dışına çıktığını vurgulayan Ulusoy,
2015 yılında toplam kapasite olan 30 milyon tonun
yaklaşık yüzde 50’sinin kullanıldığını açıkladı.

Un sanayicileri iftarda
bir araya geldi
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF)
tarafından düzenlenen iftar yemeği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla gerçekleşti. İftarda hasat öncesinde rekolte beklentileri, un ihracatı, bakanlıklar arası
koordinasyon konuları konuşuldu.
Un sektöründe hizmet veren kuruluşları bir çatı altında toplayan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu
(TUSAF) tarafından düzenlenen iftar yemeği, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla gerçekleşti. 7 Haziran’da gerçekleştirilen iftarda
hasat öncesi rekolte beklentileri, TMO politikaları, un
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ihracatı, bakanlıklar arası koordinasyon, TUSAF’ın faaliyet ve etkinlikleri gibi konular konuşuldu.
BİRÇOK BAKAN VE MİLLETVEKİLİ
İFTARA KATILDI
TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy’un ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bakan
Yardımcısı Mehmet Daniş, Gümrük ve Ticaret
Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Müsteşar Yardımcısı Vekili Hasan Özlü ve Dr. Durali Koçak, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü V. Muharrem Selçuk, Bitkisel Üretim Genel Müdürü
V. Mesut Akdamar, TİGEM Genel Müdürü
Mehmet Taşan, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ali Recep Nazlı, Toprak Mahsulleri Ofisi
Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Ayhan Karayama ile milletvekilleri, un
sanayicileri, tüccarlar, laboratuvar cihaz üreticileri, depolama ve taşıma faaliyeti yapan firma
yetkilileriyle ile değirmen makinecileri katıldı.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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İnovasyon,
AR-GE, ÜR-GE

Özellikle ticari faaliyetler açısından sınırların ortadan kalktığı bir dönemde
yaşıyoruz. Aynı alanlarda faaliyet gösteren yüzlerce şirket, uluslararası pazarda kıyasıya bir rekabet ortamında varlık için mücadele veriyor. Bu koşullarda inovasyon, Ar-Ge ve Ür-Ge, firmaların önünde duran bir seçenekten
ziyade bir zorunluluk haline bürünüyor. Hatta sadece uluslararası pazarlara
yönelik ihracat gücünün korunabilmesi ve pekiştirilebilmesi bakımından değil, bizzat dış pazarın uzantısı haline gelmiş bulunan ulusal pazarın korunabilmesi açısından da bunlara ihtiyaç var.
Küreselleşme ve beraberinde gelen sınırların ortadan kalkması durumu, hangi üretim alanında
olursa olsun şirketleri yoğun bir rekabet kabusuyla baş başa bırakıyor. Özellikle 1970’lerden
itibaren yaygınlaşan çok uluslu şirketlerle birlikte
artık sadece yerel pazardaki rakiplerinizle değil,
dünyanın belki de onlarca ülkesindeki rakibinizle
karşı karşıyasınız. Geçmişte sadece 5-10 rakibiniz

varken artık 100’lerce rakibiniz var. Bu durumun
şirketler üzerinde yarattığı büyük baskı, aslında
teknolojideki hızlı gelişimin de en büyük destekçisi. Böylesi bir rekabet ortamında farklılaşma,
öne çıkma, marka yaratma ve böylece pazar payını
arttırma arayışları şirketleri yepyeni kavramlarla
tanıştırdı. İşte İnovasyon, Ar-Ge ve Ür-Ge bunların belki de en önemlilerinin üçünü temsil ediyor.
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lamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde
yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.”
Peki her yenilik inovasyon mudur? Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Kırıkkale
Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme
Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cevahir Uzkurt,
“İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve
Nasıl Pazarlanır” başlıklı çalışmasında her yeniliğin inovasyon anlamına gelmediğini şu cümlelerle ifade ediyor:
“Yeni olan her şeyin bir inovasyon olarak değerlendirilemeyeceğinin altını çizmek belki de inovasyonun kapsamının anlaşılması açısından önemli bir adım olacaktır.
Çünkü inovasyonun temel dinamiğini “yeni olan her şey
değil, ekonomik ve sosyal bir katma değere dönüşen ya
da dönüştürülen yenilikler” oluşturmaktadır. Dolayısıyla ekonomik ve sosyal bir katma değeri olmayan bir şeyin
ne kadar yeni, farklı, orijinal ya da yaratıcı olursa olsun
inovasyon olarak değerlendirilemeyeceği açıktır.”

Prof. Dr. Uzkurt: “İnovasyonu “yeni olan
bir şeyin ekonomik ve sosyal bir katma
değere dönüştürülecek şekilde ticarileştirilmesi olarak” tanımlamak yanlış
olmayacaktır. Ancak burada ekonomik
ve sosyal değerin yaratılabilmesinin yolunun ise yeni olan şeylerin başarılı bir
şekilde ticarileştirilebilmesinden ya da
pazarlanabilmesinden geçtiğinin de altını çizmek gerekmektedir.”
Günümüzün üretim alanlarında en çok dile getirilen
ve çoğu zaman birbiriyle karıştırılan bu 3 kavram neyi
ifade ediyor, neden önemli ve nasıl hayata geçiriliyor?
Bu araştırma yazımızda uzmanların da görüşlerinden
yararlanarak bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız.
İNOVASYON – YENİLİK YA DA YENİLİKÇİLİK
İnovasyonun tanımı konusunda uluslararası düzeyde
kabul gören kaynakların başında OECD ile Eurostat’ın
birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzu gelir. Kılavuzun halen
yürürlükte olan 2005 sürümünde İnovasyon/yenileşim şu
şekilde tanımlanmaktadır: “Yenileşim (inovasyon), yeni
veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet)
veya sürecin; yeni bir pazarlama yöntemini ya da iş uygu-
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Prof. Dr. Uzkurt’un da üzerinde durduğu gibi geliştirdiğiniz yeniliğin ekonomik ya da sosyal yönden bir katma
değer oluşturması, daha basit bir dille fayda sağlaması
gerekiyor. Geliştirdiğiniz ürün ya da hizmet, ekonomik
yönden size, sosyal yönden de kullanıcıya bir fayda sağlamıyorsa inovasyon kapsamında değerlendirilemez.
İNOVASYONUN EKONOMİK VE
SOSYAL DEĞER YÖNÜ
Prof. Dr. Uzkurt, inovasyonun ekonomik ve sosyal değer
yönünü şöyle açıklıyor: “Ekonomik değer dar anlamda;
inovasyonu gerçekleştiren tarafa ekonomik bir geri dönüş sağlanması olarak düşünülebilir. İnovasyon, her
kim ya da kuruluş tarafından ortaya çıkarılmış ve ticarileştirilmiş ise mutlaka onun için ekonomik bir fayda
sağlaması gerekmektedir. Bu faydayı ya da ekonomik
getiriyi daha geniş anlamda ele aldığımızda ise; inovasyonun ortaya çıktığı bölgesel ve ulusal ekonomilerin, bu
inovasyonun dışsallığından yararlanarak rekabetçi bir
takım kazanımlar elde etmesi olarak değerlendirmek
mümkündür. Bu yönüyle inovasyon, hem ortaya çıkış
süreci hem de ticarileştirilmesiyle birlikte oluşturabileceği değer ve dışsallıklar itibariyle farklı tarafların birbirleriyle işbirliğini (birey, toplum, işletmeler ve devlet)
kaçınılmaz kılmaktadır.
İnovasyonun sosyal değer boyutu ise onu kullanan taraflara bir fayda sağlamasını ifade etmektedir. Başka bir
ifadeyle yeni olan bir şey, kullanıcısının bir ihtiyacını
mevcutlardan daha yüksek düzeyde karşılama özelliğine
sahip olduğu ya da mevcutlardan olmayan çok daha yeni
bir takım değerler sunabildiği oranda inovasyon özelliği taşıyabilecektir. Bu yönüyle inovasyonun mevcutlarla
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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rekabet edebilecek ve benimsenme oranı yüksek olabilecek bazı özelliklere de sahip olmasının kaçınılmazlığı
ortaya çıkmaktadır.
YENİLİĞİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ
Prof. Dr. Uzkurt’un da üzerinde durduğu dikkat çekici
noktalardan biri de geliştirilen yeniliğin ticari olarak pazarlanabilmesi. Başarılı bir inovasyon süreci için bunun
ne kadar önemli olduğunu, Prof. Dr. Uzkurt Amerika
ve Avrupa örnekleriyle açıklıyor: “İnovasyonu “yeni olan
bir şeyin ekonomik ve sosyal bir katma değere dönüştürülecek şekilde ticarileştirilmesi olarak” tanımlamak
yanlış olmayacaktır. Ancak burada ekonomik ve sosyal
değerin yaratılabilmesinin yolunun ise yeni olan şeylerin
başarılı bir şekilde ticarileştirilebilmesinden ya da pazarlanabilmesinden geçtiğinin de altını çizmek gerekmektedir. Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde inovasyon
konusundaki yapılan hatalardan birisi de inovasyonu
sadece bir Ar-Ge hareketi olarak görüp yalnızca yeni
şeylerin ortaya çıkarılması/üretilmesi üzerine odaklanılmasıdır. Nitekim Avrupa, Amerika’dan daha fazla
Ar-Ge yatırımı yaptığını ancak geri dönüşüm açısından
Amerika’dan daha geride olduğunu gördüğü yıllarda,
bunun önemini fark etmiş ve inovasyonun ticarileştirilmesinin de en az gerçekleştirilmesi kadar önemli olDEĞİRMENCİ DERGİSİ

duğunun farkına varmıştır. Avrupa paradoksu olarak da
nitelendirilen bu olay, yeniliğin sadece Ar-Ge’den ibaret
olmadığını açıkça gözler önüne sermesine rağmen bazı
ülkeler ve işletmeler bunun öneminin henüz yeterince
farkına varamamışlardır. Oysa inovasyonları başarılı bir
şekilde ticarileştiremeyip; ondan yeterli sosyal ve ekonomik katma değeri elde edemediğinizde hem rekabetçilik
açısından hem de kullanılan kaynakların etkinliği ve verimliliği açısından dezavantajlı bir durumda olacağınız
açıktır.”
İNOVASYON MU, AR-GE Mİ?
İnovasyonun tanımını, ekonomik ve sosyal fayda sağlayan bir yenilik ve bunun ticarileştirilmesi olarak yukarıda verdik. Ar-Ge’yi de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanunu şöyle tanımlamaktadır; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve
bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar
tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır. Bu tanımdan hareketle Ar-Ge’nin hedeflediğiniz inovatif yeniliğe ulaşmak
için yaptığınız çalışmaların bir bütünü olduğunu düşünebilirsiniz.
Dolayısıyla inovasyon ve Ar-Ge, farklı şeyleri tanımla-
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makla birlikte birbirini tamamlayan iki kavramdır. Eğer
üretim yapan bir işletmeyseniz, sizin için her ikisinin de
tek başına anlam ifade etmeyeceğini söylemek yanlış olmaz. Çünkü inovasyon yeni bir hedefi ya da sonucu ifade
ederken, Ar-Ge bu hedefe ve sonuca ulaşmanın yöntemi,
yoludur. Kısacası Ar-Ge, inovasyonun ön koşuludur. ArGe sonucu ortaya çıkan yenilikçi yaklaşımlar, girişimci
bir bakış açısı ile ele alındığında, bu yeniliklerin ticarileştirilmesi sonucunda inovasyon ortaya çıkar.
Okan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Araştırma ve
Proje Geliştirme Koordinatörü Prof. Dr. Orhan Behiç
Alankuş, “inovasyon mu, ar-ge mi” sorusuna yönelik olarak bir yazısında şunları dile getiriyor: “Başarılı ve fark
yaratan bir şirket olabilmek için AR-GE ve inovasyon
paralel gitmelidir. Fakat bu yeterli değildir, hangi alanda AR-GE çalışmalarının yapılacağı, inovasyonun hangi
alanlarda uygulanacağı çok iyi tanımlanmalıdır. AR-GE
ve inovasyonun doğru sistemini oluşturmak, ilgili değer
yargılarını ve çalışma şekillerini şirket içine entegre etmek ve iyi bir liderlik, AR-GE ve inovasyonun olmazsa olmaz şartlarındandır. Yani “ARGE’ mi, İnovasyon
mu?” sorusunun cevabı “her ikisi de” olarak verilebilir.
Fakat uygulaması birçok temel disiplinlerin, çalışma şekillerinin ve kültürünün şirket içine tam olarak entegre
edilebilmesi ve iyi bir liderlik ile mümkün olabilir.”
İNOVASYON VE AR-GE’DE SÜREÇLER
İnovasyon ürün, süreç, pazarlama ve örgütsel inovasyon
olmak üzere genellikle 4 tür olarak ele alınmaktadır.
MÜSİAD tarafından hazırlanan Küresel Rekabet için
Ar-Ge ve İnovasyon başlıklı araştırma raporu, bu 4 türü
şöyle açıklamaktadır;
1. Ürün inovasyonu, yeni veya özellikleri ya da kullanım
amaçları açısından önemli ölçüde geliştirilmiş/iyileşti-
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rilmiş bir mal veya hizmetin pazara sunulmasıdır. Bu,
teknik özelliklerde, parçalarda ve malzemelerde, yerleşik yazılımda, kullanım kolaylığında veya diğer işlevsel
özelliklerde önemli iyileştirmeleri/geliştirmeleri içerir.
Örneğin kadınların kullanımı için geliştirilen aynalı
kredi kartı gibi.
2. Süreç inovasyonu, yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş/iyileştirilmiş üretim ya da dağıtım yönteminin
uygulanmasıdır. Bu, tekniklerde, ekipmanda ve/veya yazılımda önemli değişiklikleri içerir. Endüstriyel tasarımların bilgisayar destekli yazılımlar kullanılarak yapılması, süreç inovasyonuna örnek gösterilebilir.
3. Pazarlama inovasyonu, ürün tasarımında veya paketinde, ürün yerleştirmede, ürün promosyonunda ya da
fiyatlandırmasında önemli değişiklikler içeren yeni bir
pazarlama yönteminin uygulanmasıdır. Örneğin peynirlerin dilimlenmiş olarak satılması.
4. Örgütsel inovasyon ise firmanın iş uygulamalarında,
işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde yeni bir
örgütsel yöntemin uygulanmasıdır. Yeni bir tedarik zinciri yönetimi yapısının kurulması da örgütsel inovasyon
örneklerindendir.
İnovasyon, işletmenin bilgi birikiminin ve tecrübesinin
gelişimi sonucu ortaya çıkar. Ar-Ge, “inovasyon” için
gerekli bilgi ve tecrübeyi sağlaması dolayısıyla önemli
bir yaklaşımdır. Yeni pazarlar bulma, yeni finansman
seçenekleri üretme ve benzeri birçok faaliyet de, temelde
Ar-Ge sonucu ortaya çıkar.
Günümüzde Ar-Ge faaliyetleri temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme olmak üzere üç
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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temel başlık altında ele alınmaktadır.
1. Temel araştırma, görünürde herhangi bir özel uygulaması ya da kullanımı bulunmayan, öncelikli olgu ve
gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait, yeni bilgiler
edinmek için yürütülen deneysel ve teorik çalışma olarak tanımlanmaktadır.
2. Uygulamalı araştırma, yeni bilgi edinme amacıyla yürütülen özgün çalışmalar olarak değerlendirilmektedir. Bu
çalışmalar belirli bir pratik amaca veya hedefe yöneliktir.
3. Deneysel geliştirme, araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni
malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni
süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye; hali hazırda üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmalar bütünü olarak
açıklanmaktadır.
Ar-Ge’yi inovasyona dönüştüren altı temel strateji vardır:
1. Saldırgan İnovasyon Stratejisi: Saldırgan stratejinin
temeli piyasaya öncülük etmektir. Bu amaçla yapılan
yoğun Ar-Ge yatırımları, genel müşteri isteklerine hızlı
çözümler sunmayı sağlarken, yüksek getiri/risk ilişkisini
beraberinde getirir.
2. Savunmaya Yönelik İnovasyon Stratejisi: Piyasaya
öncülük etmek yerine, piyasadaki yenilikleri takip etmeyi tercih eden işlemelerin kullandığı stratejilerdir.
Bu stratejiyi uygulayan girişimler, öncü olmaktan doğan
risklerden kaçınırken, yüksek getiriden taviz vermek durumundadır.
3. Taklitçi Strateji: Teknolojik sıçrama ve radikal yenilikler yerine piyasayı uzaktan takip etmeyi tercih eden
işletmelerin kullandığı stratejidir. Bu stratejide işletmeyi
başarıya götüren özellik, düşük maliyetle iş yapma yeteneğidir.
4. Bağımlı Strateji: İnovasyon açısından güçlü işletmelerin uydusu veya alt yüklenicisi olarak çalışan işletmelerde, müşteriden gelen taleplere cevap vermek adına
uygulanan stratejidir.
5. Fırsatları İzleme Stratejisi: Rakiplerin yenilikçiliğini
bir destek noktası olarak kullanan bu strateji, başarıyı ve
getiriyi rakiplerin zayıf yönlerini fırsata dönüştürmeye
çalışmakta arar.
6. Elde Etme Stratejisi: Başka işletmelerde üretilen bir
yeniliğin, çalışanlar tarafından başka işletmelerde uygulanmasını hedefleyen stratejidir. Diğer işletmelerin yük-
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Small Plansifter
Seginus
For maximum
product safety
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-ofthe-art design, high-grade insulation, and
NOVAPUR sieve frames ensure top sanitation
and thus maximum product safety.
For more information contact:
milling@buhlergroup.com

Innovations for a better world.

Small Plansifter Seginus.
The top class of small plansifters.

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.

Versatile sifting and sorting.

High throughput on a minimal footprint.

The small plansifter Seginus sifts and sorts grist- and ﬂour-type
products in wheat, rye, corn and durum wheat mills. In addition,
granular products or free-ﬂowing granulates can be reliably graded.

In comparison to similar plansifters Seginus provides up to 20%
more throughput performance. The belt-less drive is integrated into
the base of the plansifter. This allows for a very compact design,
reducing the need for space by about 30%. Compared to a similar
2-stacks small plansifter, type MPAS-122 even requires up to 70%
less ﬂoor space. The variable speed can be adjusted to speciﬁc
products, which ensures optimized performance as well as reliable
operation for a wide range of applications.

Flexible integration.
The small plansifter Seginus is used in the grinding process or as a
control sifter and can be ﬂexibly integrated into any production
environment and process chain. Seginus is available as: MPAS-114
suspended from a self-sustaining frame or MPAS-122 with a support
frame or can be suspended directly from the ceiling of the building.

Top sanitation.
Low-wear NOVAPUR sieve stacks made of high-grade polyurethane
as well as stainless steel frame inserts meet the highest sanitation
standards. The wood-free design and the elimination of fastening
elements such as nails and
brackets in the product area guarantee a contamination-free end
product. Furthermore, the frame shape with its rounded corners
effectively prevents product build-up. All interior walls and doors are
provided with high-quality insulation, thereby reducing the formation
of condensation signiﬁcantly.

For more information contact:
milling@buhlergroup.com
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sek Ar-Ge yatırımları sonucu elde ettikleri yeniliklerin
düşük maliyetlerle edinilmesini sağlar.
İNOVASYON VE AR-GE PLANLAMASI
VE YÖNETİMİ
Küresel Rekabet için Ar-Ge ve İnovasyon araştırması inovasyon ve ar-ge planlamasının ve yönetiminin önemini
açıklamaktadır. Rapora göre değişim ihtiyacı, inovasyonu, kendiliğinden ortaya çıkarır. İşletmeler değişimi anlama, kavrama ve içselleştirme yeteneklerine bağlı olarak
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kendilerini yeniden inşa etmek zorundadır. Bir yandan
kurumsallaşma süreci ile prosedürler geliştirmeye çalışan
işletme diğer yandan değişime karşı statükoya dönüşmeye başlayan prosedürlerini yenileme ihtiyacı duyar.
Değişimin temelinde müşteri ihtiyaçları ve pazar koşulları yatar. Günümüzün çağdaş işletmeleri için tasarlanmış çok sayıda inovasyon ve Ar-Ge yönetim modeli
ortaya çıkmıştır. Pazar beklentileri ve gelecek vizyonu,
araştırma geliştirmenin bel kemiğidir. Birçok Ar-Ge
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projesi doğru pazara odaklanmadığı için başarıyla tamamlanmış olsa bile sonu zararla bitmektedir. Çok büyük firmalar bile uzun ve pahalı pazar araştırmaları yapmalarına rağmen ürünü pazarda tutunduramazlar.
Dünyaca en yenilikçi firmalardan biri olarak kabul edilen
Apple’ın 20’den fazla ürünü beklenen ticari başarıyı gösterememiştir. Başarılı ve yenilikçi firmalar incelediğinde bu
firmaların örgütsel açıdan dinamik yeteneklere sahip olduğunu görmekteyiz. Bunlar; vizyon ve strateji, yetkinlik kullanabilme, örgütsel zekâ, yaratıcılık ve fikir yönetimi, örgütsel
yapılar ve sistemler, kültür ve iklim ile teknoloji yönetimidir.
ÖZEL SEKTÖRDE AR-GE BÜTÇESİ
Dünya ekonomisindeki trendler, tüketici ihtiyaçlarındaki değişim ve farklılaşma, ekonomik kriz ve finansal
zorluklar, sektörleri ve şirketleri daha fazla AR-GE harcaması yapmaya mecbur etmektedir. ArGe projelerinden
elde edilen yeni ve rekabetçi ürünler ile şirketler varlıklarını koruma ve geliştirmeyi hedeflemektedirler.
Avrupa Birliği Komisyonu, sektörlerin Ar-Ge yoğunlu-
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ğuna göre mekanizmalar geliştirmeye çalışmaktadır.
Yüksek yoğunluklu Ar-Ge gerektiren sektörler (Cironun % 5’inden fazla Ar-Ge harcaması): İlaç, biyoteknoloji, sağlık-bakım, yazılım, bilgisayar-donanım
Orta-Yüksek yoğunluklu Ar-Ge gerektiren sektörler
(Cironun % 2-5 arasında Ar-Ge harcaması): Elektronik ve elektrikli ekipmanlar, savunma, proses, makine,
kimya, yoğun tüketim
Orta yoğunluklu Ar-Ge gerektiren sektörler (Cironun
% 1-2 arasında Ar-Ge harcaması): Gıda, içeçek, sabit
hatlı iletişim, elektrik, petrol ekipmanları
Düşük yoğunluklu Ar-Ge gerektiren sektörler (Cironun % 1’inden daha az Ar-Ge harcaması): Petrol ve gaz
üretimi, metal, demir-çelik, madencilik, inşaat, tütün,
lojistik, perakendecilik
Öte yandan sektörlerin yaşı ilerledikçe Ar-Ge ihtiyacı
azalmaktadır. En genç sektörler içinde yer alan biyo-
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Prof. Dr. Orhan Behiç Alankuş, “inovasyon mu, Ar-Ge mi” sorusuna yönelik olarak şunları dile getiriyor: “Başarılı
ve fark yaratan bir şirket olabilmek için
AR-GE ve inovasyon paralel gitmelidir.
Fakat bu yeterli değildir, hangi alanda
AR-GE çalışmalarının yapılacağı, inovasyonun hangi alanlarda uygulanacağı
çok iyi tanımlanmalıdır.”
teknoloji, yazılım, donanım sektörleri en fazla Ar-Ge
yatırımı yapılan sektörlerdir. Bu genç sektörlere hangi
ülkelerin odaklandığına baktığımızda ABD büyük bir
farkla yarışın önündedir. Örneğin, en çok Ar-Ge yatırımı yapan 100 şirketi incelediğimizde biyoteknoloji sektöründe 15, yazılım sektöründe 15, donanım sektöründe
10 ABD’li şirket görmekteyiz.
Gelişmiş ülkelerin geleneksel sektörlerinde Ar-Ge yatırımları yaparak rekabet güçlerini korumayı amaçladıklarını gözlemlemekteyiz. Yaptığı iş ne olursa olsun şirketlerin işlerinin niteliğine göre Ar-Ge yatırımları yapması,
artık bir zorunluluk haline gelmiştir.
NE YAPIYORUZ? AR-GE Mİ, ÜR-GE Mİ?
Ür-Ge, yani Ürün Geliştirme kavramı, inovasyon ve Ar-
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Ge kadar eski olmayan, son yıllarda karşılaşmaya başladığımız yeni bir kavram. Bu kavram özellikle Ar-Ge ile
karıştırılmaktadır.
Peki nedir Ür-Ge? Ür-Ge, basit anlamda mevcut bir
ürünün yapısını, maliyetini azaltmak ya da kalitesini
yükseltmek gibi amaçlarla, bugünkü görünüşünden ve
işlevinden farklı hale getirmek demektir. Yani mevcut
ürünlerin maliyet ya da kullanım açısından geliştirilmesini tanımlayan bir kavram.
Dolayısıyla yepyeni bir ürün, yöntem ve amaçtan bahsediyorsanız bunun bir Ar-Ge olduğunu; ancak herhangi
mevcut bir ürününüzü veya kullanışını geliştirmekten
bahsediyorsanız bunun bir Ür-Ge olduğunu söylemek
mümkündür.
BAŞARILI BİR ÜR-GE İÇİN PLANLAMA VE SÜREÇ
Büyük sanayi şirketleri de dahil çeşitli kuruluşlarda iş
kültürü, yönetim, yeniden yapılanma, kümelenme, girişimcilik, stratejik planlama, Endüstri 4.0 gibi konularda danışmanlık ve eğitmenlik hizmeti veren Gürcan
Banger, “Ür-Ge Nasıl Yapılır?” başlıklı bir yazısında,
sistematik bir süreç ya da yol belirlemenin Ür-Ge projelerinde başarıya katkı sağladığını açıklıyor. Banger’e
göre; işletmeler için ürün geliştirmede önlerine çıkan
engelleri sistematik biçimde aşmalarını sağlayacak ve
başarılı olmanın yolunu aydınlatacak genel bir süreçten söz etmek mümkündür. Bu yaklaşım, özü açısından
bir proje yönetim yaklaşımıdır. Burada Ür-Ge projesi
bir dizi aşamalara bölünür. Her iki aşama arasında bir
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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‘kapı (geçit)’ olduğu kabul edilir. Her kapıda projeye
bir sonraki aşama ile devam edilip edilmeyeceği sorusu
yetkili bir yönetici veya komite tarafından karara bağlanır. Böylece Ür-Ge projesinin önceki aşamalardan gelen, başarısızlığa neden olabilecek hatalarının veya risklerinin daha sonraki aşamalara taşınmaması konusunda
bir önlem alınmış olur. Varılan kapıda verilecek karar,
o ana kadar toplanmış olan enformasyona dayalı olarak
yapılır. Bu enformasyon içinde pazardaki iş durumu,
işletmenin diğer yükümlülükleri, mevcut ve erişilebilir
kaynakları, yeterlilik durumu, vb. dikkate alınır. Aşamalar arasındaki kapı, projede veya geliştirilen üründe,
önceki aşamaya geri dönerek iyileştirme yapma imkânını da sağlar.
Baştan sona aralarında kapılar olan bir dizi aşamadan
oluşan, sistemli Ür-Ge bir ürünün başarıyla pazara sunulmasında bir yol haritası görevi yapar. Dünya üzerindeki Ür-Ge örnekleri incelediğinde bu türden bir yaklaşım uygulayan işletmelerin başarılı oldukları gözlenir.
Ayrıca benzer yaklaşımın uygulandığı işletmelerde takım çalışmasının iyileştiği, yeniden işleme ihtiyacının,
oran ve süresinin azaldığı, pazara sunuşun zamanında
yapıldığı ve beher aşama süresinin kısaldığı gibi sonuçlar elde ediliyor.
Sistemli biçimde gerçekleştirilen bu ürün veya hizmet
geliştirme (Ür-Ge) süreci, aralarında ‘kapı veya geçit’ adı
verilen kontrol noktaları bulunan altı aşamadan oluşur:
Fikrin bulunması, kapsamın belirlenmesi, işin kurgulanması, geliştirme, sınama ve doğrulama, pazara sunuş.
“Fikrin bulunması” aşamasında pazardaki fırsatların
tanınması ve bunlara ilişkin fikirler üretilmesi hedeflenir. Bu aşamada çoğu zaman iyi bilinen ve sonuç vermeye uygun bazı düşünme teknikleri ve fikir oluşturma
yöntemleri kullanılır, ama önemli olan konu imkân dâhilindeki tüm fikir kaynaklarına erişilmesidir.
“Kapsamın belirlenmesi” aşamasında Ür-Ge projesiyle
ilgili ilk çalışmalar yapılır ve bir proje oluşturulur. Bu
aşamada ilk başarılması gereken hedef, projenin teknik
ve pazara ilişkin yetenek gereklerinin belirlenmesidir.
Bu aşama çoğunlukla bir masa başı çalışmasıdır. Pazara,
teknik gereklere ve iş şartlarına ilişkin ilk değerlendirmeler yapılır.
“İşin kurgulanması” aşaması ayrıntılara girilen bir
Ür-Ge bileşenidir. Bu aşamada ayrıntılı pazar analizi,
müşteri ihtiyaçlarının saptanması, müşterinin sesinin
sürece katılımının sağlanması için çalışmalar, rekabete
ilişkin kıyaslamalar, kavram sınaması, ayrıntılı teknik
değerlendirme, mevcut ve erişilebilir kaynakların de-
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ğerlendirilmesi ile finansal analiz ve iş analizi yapılır.
(Kavram sınaması ürün pazara sürülmeden önce nitel
ve nicel yöntemler kullanılarak, ürün fikri karşısında
müşterilerin tepkisini değerlendirmek üzere yapılan bir
sınamadır.) Bu detaylı aşamanın sonunda bir ürün, bir
iş doğrulaması ve sonraki aşamalar için bir ayrıntılı eylem elde edilir.
“Geliştirme” aşaması yeni ürünün gerçek tasarımını
ve geliştirme sürecini içerir. Bu aşamada ürüne ilişkin
hem geliştirme planı hem de ürünün fiziksel geliştirmesi gerçekleştirilir. Laboratuvar sınamaları, işletme
içinde yapılan testler ve alfa testleri yapılarak ürünün
denetlenmiş ortamda gerekli şartları yerine getirip getirmediği güvence altına alınır. (Alfa testi, bitirilme
aşamasına yaklaşılmış olan bir ürün için yapılan sınamadır. Son müşteriler tarafından yapılan bu test sonucunda ürün üzerinde küçük değişiklikler yapılabilir.)
Bu aşamanın çıktısı; müşteri tarafından kısmen test
edilmiş, alfa testini geçmiş, prototip halini almış olan
üründür.
“Sınama ve doğrulama”; geliştirilmeye çalışılan aday
ürünün, onun pazarlamasının ve imalatının sınanıp
doğrulandığı aşamadır. Bu çalışmada ürünün bir bütün
olarak yaşama yeteneği incelenir. Bu amaçla müşteri sınamaları, beta testleri ve alanda ürün denemeleri yapılır. (Beta testi, ürünün tamamlanması ve zorunlu testleri
yapıldıktan sonra, pazara sunmadan önce hatalar veya
problemleri belirlemek üzere yapılan testlerdir; ürünün
son kullanıcıları tarafından gerçekleştirilir.) Bu aşamada
tam olarak pazara sunulmadan önce, sınırlı sayıda üretilmiş olan ürün bir test pazarı şartlarında sunularak geri
bildirimler alınır. Sınırlı sayıda pazara sunulan ürün
“deneme ürünü” olarak da isimlendirilir.
“Pazara sunuş” aşaması, ürünün tam olarak ticarileştirilmesini ifade eder. Satış ve satış geliştirme sürecinin
tüm adımlarıyla birlikte ürün pazara sunulur. Pazarda
satışın nasıl yol aldığı ve ürünün müşteri tarafından
nasıl karşılandığı konusunda veri toplanır. Gereken durumlarda ürün iyileştirilmesi yoluna gidilir. Ürün iyileştirmesi pazar ve müşteri şartları ve değişimi dikkate
alınarak sürekli uygulanan bir yaklaşımdır.
Ürün geliştirme (Ür-Ge) süreci ürünün pazara sunulması ile sona ermez. Ürünün pazara girişinden 1-1,5 yıl
kadar sonra süreç, ürün ve sunuşla ilgili bir değerlendirme yapılır. Projenin başlangıçtaki beklentileri ne ölçüde
karşıladığı bulunmaya çalışılır. Ayrıca proje sonucunda
hangi derslerin öğrenildiği ile proje takımının performansının ne olduğu araştırılır. Bundan sonra proje takımı dağıtılarak Ür-Ge projesi sona erdirilir.
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Mustafa ORAL

Unormak Değirmen Mak. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Genel Müdür

Değirmencilerin güvenilir
teknoloji ortağı: UNORMAK
“Unormak olarak bugün uluslararası düzeyde hizmet veren, hem
teknolojisiyle hem de hizmetiyle kendisini kanıtlamış ve güvenilir bir
firmayız. Birçok ülkede temsilcilerle ve irtibat bürolarıyla çalışıyoruz
ve hizmet verdiğimiz bölgelerde bir marka haline geldik. Yurtdışından
firmamıza gösterilen ilgi, gerçekten memnuniyet verici.”
S. 54
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Yaklaşık 30 yıllık bir süreçte, değirmen makineleri
üretiminde dünyanın belli başlı firmaları arasındaki yerini alan Unormak, bugün 40’ı aşkın ülkede yüzlerce tesiste teknolojisiyle tanınıyor. Unormak Değirmen Makineleri hakkında merak edilenleri görüşmek için bir araya
geldiğimiz firmanın Genel Müdürü Mustafa ORAL,
bugünkü başarının bir tesadüf olmadığını şu cümlelerle özetliyor: “Bugün dünyanın önde gelen değirmen
makineleri tedarikçileri arasında yer alıyorsak, bu hem
teknoloji hem de hizmet konusunda müşterilerimizde
memnuniyet sağlamış olmamızdan kaynaklanıyordur.”
Unormak Değirmen Makineleri’yle ilgili detayları Genel Müdür Mustafa ORAL’dan alıyoruz.
Mustafa Bey, Unormak Makina, değirmen teknolojileri sektörünün önde gelen markalarından biri. Öncelikle Unormak Makina’nın hikayesini ve bugünkü
başarıyı nasıl yakaladığını anlatır mısınız?
Unormak olarak, değirmen makinesi imalatına 1987
yılında başladık. Bu tarihten itibaren değirmen makineleri üretiminde kullandığımız teknolojimizi sürekli
geliştirip yenileyerek, modern teknolojiyle üretim yapan
dünyanın en başarılı değirmen makineleri üreticileri
arasındaki yerimizi aldık. Bugün muhtelif kapasitelerde,
modern teknolojiye uygun, projelendirme aşamasından
imalat, ihracat, kurulum ve deneme aşamalarına kadar
bütün çalışmaları tamamlayıp komple anahtar teslimi
un, irmik ve mısır unu fabrikaları kuruyoruz.
Unormak olarak özellikle değirmen makineleri imalatında ihtisas yaptık. Bu, bizim için ürettiğini tanıtan,
ihracatından fabrikanın kuruluşuna, montajına, ilk deneme aşamasına ve satış sonrası müşteri memnuniyetine
kadar uzanan, uzun ve kararlı bir hizmet yolculuğudur.
Ayrıca imalatını yaptığımız bütün makineler ISO 9000,
CE ve uluslararası standartlara uygundur. Tabi hizmet
verdiğimiz sektörün, bütün insanların temel besin ihtiyaçlarının en önemlisi olan “un” endüstrisi olması, büyümemizi hızlandırdı ve bugünlere gelmemize olumlu
katkılar sağladı.

konumu, edindiği tecrübe ve bilgi birikimi olduğunu
söyleyebilirim. Günümüzde, verdiğiniz taahhütlerdeki
etik sorumluluk ve gerek müşteriye gerek çevreye karşı
olan sosyal sorumluluk, en önde gelen kalite kavramları
haline geldi. Unormak da bu sorumlulukların bilincinde olan, bunun gereğini yapmaya çalışan ve bu konuda
kendini kanıtlamış bir firma. Bu durum bizi, sektörümüze paralellik arz eden yem sektöründe de iddialı olabileceğimiz konusunda teşvik etti.
Bu artılarla birlikte yem endüstrisindeki tüm branşlarda, yani kanatlı, büyükbaş, küçükbaş ve su ürünleri
yem teknolojisi alanlarında, sahada hizmet verebilecek
duruma geldik. Hedefimiz, sektöre daha uygun maliyetlerle, daha yüksek verimliliğe ve yüksek teknolojiye
sahip ürünler sunabilmekti. Bu konuda da kısa sürede
önemli bir başarı kazandığımıza inanıyorum.
Unormak olarak birebir sizin ürettiğiniz teknolojik
çözümlerden biraz bahseder misiniz? Müşterilerinize
anahtar teslim çözümler sunduğunuzu biliyoruz ancak
teknolojik anlamda birebir Unormak Makina bünyesinde üretimi yapılan teknolojiler nelerdir?
Anahtar teslimi bir tesiste olması gereken hemen hemen bütün teknolojileri kendi bünyemizde üretiyoruz.
Temizleme ünitesinde yer alan makinelerden öğütme
ünitesindeki makinelere, paketleme ünitesinden taşıma
ekipmanlarına kadar tüm teknolojileri kendi bünyemizde üretiyoruz. Otomasyon ve randıman sistemleri ile yedek parça konusunda da hizmetimiz bulunuyor.
Zaten tüm teknolojileri ve hizmetleri sunmadan değirmen makineleri sektöründe rekabet edebilmeniz ve

Bizim için sektördeki yenilikleri takip ederek müşterilerin isteklerine hızlı cevap vermek, müşteri memnuniyetini sağlamak ve bunu devam ettirmek, başarılı olmak
için mutlaka dikkate alınması gereken hususlardır.
Bir de yem teknolojileri üreten diğer şirketiniz Oryem var. Birkaç yıl kadar önce faaliyete başlayan Oryem
firmanız hakkında da bilgi verir misiniz? Neden yem
teknolojileri?
Öncelikle bizi bu yatırıma sevk edenin Unormak Değirmen Makineleri’nin yurtiçi ve yurtdışı pazarındaki
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“Günümüzde en ileri ve en son teknolojiyi kullanmak artık kaçınılmaz bir
durum. Gıda sektörünün hijyen, insan
sağlığı ve sağlıklı beslenme konularıyla doğrudan insanı ilgilendiren bir hizmet alanı olması, sorumluluğumuzu
daha da artırıyor. Bu sebeple modern
tesislerde, günümüz koşullarına uygun
üretim yapılması; ancak yeni ve ileri bir teknoloji kullanmakla mümkün.”
sektörde bir yer edinebilmeniz pek mümkün değil. Bugün dünyanın önde gelen değirmen makineleri tedarikçileri arasında yer alıyorsak, bu hem teknoloji hem de
hizmet konusunda müşterilerimizde memnuniyet sağlamış olmamızdan kaynaklanıyordur.
Gerek Türkiye gerekse dünya değirmencilik endüstrisindeki rolünüz, yeriniz ve değirmencilik piyasasındaki payınız hakkında bilgi verir misiniz? Bugüne kadar kaç ülkeye ulaştığınızı ve kaç anahtar teslimi un
fabrikası kurduğunuzu söyleyebilir misiniz?
Bugüne kadar Türkiye içinde birçok tesis kurduk ve
buradaki başarımız artık biliniyor. Ancak bunun yanı
sıra uluslararası pazarda da tanınan ve güvenilen bir
marka haline geldik. Bugün dünya değirmen makine-
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leri üreticileri arasında ilk sırlarda yer alan firmalardan
biriyiz. Dünyanın 40’tan fazla ülkesinde tesisler kurduk.
Rusya, Romanya, Arnavutluk, Kosova, Kazakistan, Ukrayna, Fransa, Yunanistan, İran, Irak, Suriye, Tunus,
Cezayir, Hindistan, Pakistan, Mısır, Fas, Gürcistan,
Azerbaycan, Kırgızistan, Filistin, Sudan, Etiyopya, Güney Afrika, Libya, Mali, Burkino Faso, Sırbistan, Bulgaristan, Moritanya, Gine Cumhuriyeti un, irmik ve mısır
unu fabrikası ya da makine kurulumu yaptığımız başlıca
ülkeler arasında yer alıyor. Afrika ülkelerinde özellikle
son yıllarda çok büyük atılımlar gerçekleştirdik. Türki Cumhuriyetler’de, Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde,
Rusya’da zaten yıllardır birçok tesisi başarıyla hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz.
Toplam tesis sayımızı şuan vermek çok zor ancak şöyle ifade edebiliriz; faaliyetimizin birkaç yıldır başladığı
ülkelerde 2-3 adet, 10 yıldan beri faaliyetimiz olan ülkelerde de 5’ten fazla fabrika kurulumumuz var. Onlarla
ifade edebileceğimiz sayıda fabrika kurduğumuz ülkelerin başında da Rusya ve Mısır gibi ülkeler geliyor. Fabrika kurulumu yaptığımız bu ülkelerin çalışma ve üretim
planlarının çeşitliliğini de dikkate alırsak, 40’dan fazla
ülkedeki yüzlerce tesiste, on binlerce ton buğdayın makinelerimizle işlendiğini belirtebiliriz.
Ar-Ge çalışmaları artık her sektörde, her üretim kolunda en yaşamsal faktörlerden biri olarak görünüyor.
Sizin için Ar-Ge ne anlam ifade ediyor? Bu konudaki
çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Elbette Ar-Ge, Unormak için de olmazsa olmazlardandır. Firma olarak Ar-Ge çalışmalarına önem veriyor
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ve bunun için büyük bir bütçe ayırıyoruz. Ar-Ge ekibimiz yeni teknolojiler geliştirmek veya mevcut teknolojileri bir üst düzeye taşımak için müşteri taleplerini ve
üretim süreçlerinde sorun yaşanan noktaları göz önüne
alarak çalışmalarını şekillendiriyor.
Bildiğimiz gibi değirmencilik bitmeyen bir sektör. İnsanoğlu var oldukça bu sektör de var olacaktır. Müşterilerimiz de bunun bilincinde. Bu yüzden de kapasite artırımı ve yeni tesislerle ilgili talepleri devam ediyor. Biz de
makineleri geliştirmek için yaptığımız AR-GE çalışmalarında, müşterilerin ana beklentilerini oluşturan enerji
tasarrufunu ve üretim kapasitesini ön planda tutuyoruz.
Ayrıca makine imalatında gerekli standardizasyonu
yakalayabilmek için hem kendi bünyemizdeki teknolojimizi sürekli yeniliyor hem de kalite kontrol işlemlerini
uzman teknik elemanlar gözetiminde büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz.
Değirmencilerin Unormak teknolojilerini seçme nedenlerinin neler olduğunu düşünüyorsunuz? Bir değirmenci, teknolojisini yenilemek ya da yeni bir fabrika
kurmak için sizi tercih ettiğinde ne gibi avantajlar ve
artılar elde edecektir? Kısacası değirmencilere neler
vaat ediyorsunuz?
Unormak olarak bugün uluslararası düzeyde hizmet
veren, hem teknolojisiyle hem de hizmetiyle kendisini kanıtlamış ve güvenilir bir firmayız. Birçok ülkede
temsilcilerle ve irtibat bürolarıyla çalışıyoruz ve hizmet
verdiğimiz bölgelerde bir marka haline geldik. Yurtdışından firmamıza gösterilen ilgi, gerçekten memnuniyet verici.
Değirmen sektöründeki diğer yabancı firmalarla da
sürekli olarak rekabet ediyoruz. Çalışma hayatının kurallarına titizlikle uymak, bizi bu rekabet yarışında başarılı kılıyor. Yine uluslararası pazarda kaliteli hizmetimizin yanında, coğrafi, kültürel ve iktisadi sebeplerle
avantaja dönüştürülebilecek imkanlarımızın olduğunu

Günümüzde, verdiğiniz taahhütlerdeki etik sorumluluk ve gerek müşteriye gerek çevreye karşı olan sosyal
sorumluluk, en önde gelen kalite kavramları haline geldi. Unormak da bu
sorumlulukların bilincinde olan, bunun gereğini yapmaya çalışan ve bu
konuda kendini kanıtlamış bir firma.
da düşünüyorum. Bütün bunların tercih edilmemizde
önemli birer etken olduğunu düşünüyorum.
Son olarak neler eklemek istersiniz?
Günümüzde en ileri ve en son teknolojiyi kullanmak
artık kaçınılmaz bir durum. Gıda sektörünün hijyen,
insan sağlığı ve sağlıklı beslenme konularıyla doğrudan
insanı ilgilendiren bir hizmet alanı olması, sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Bu sebeple modern tesislerde,
günümüz koşullarına uygun üretim yapılması; ancak
yeni ve ileri bir teknoloji kullanmakla mümkün. Bu sayede de ihtiyaç duyulan kaliteyi yakalayabilir ve yüksek
düzeyde üretim yapma imkanına kavuşmuş oluruz.
Bizim de üretim hattına eklediğimiz yeni teknolojiye
sahip makineler, imalatımızın daha modern sonuçlara
ulaşmasına katkı sağlıyor. Aynı şekilde sektörden gelen taleplere cevap vermek için sürekli yeni çalışmalar
yapıyor, sistem olarak un fabrikasını daha kullanışlı ve
verimli hale getirmek için gerekli teknik konuları değerlendiriyor, olumlu sonuçlar almak için çalışmalarımıza
devam ediyoruz.
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CEM AMBALAJ SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
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MİKSAN MOTOR SAN. VE TİC. A.Ş.

HEMAKS MAKİNA SAN. TİC. A.Ş.
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Peer Hansen
Eye-Grain Aps
Biokimya uzmanı
ph@i-grain.net

Depolanan ürünlerin
kontrolünde ozonun
ölümcül dozları
“Kuru tohumlarla beslenen böcekler için tahıl depoları mükemmel
bir yaşam alanıdır: böcekler olumsuz hava koşullarından korunur,
sınırsız yiyecek kaynağına ulaşır ve uzun süre rahatsız edilmeden
yaşar. Depolanan tahıllarda böcek istilası, gelişmiş ülkelerde yüzde
9’a, gelişmekte olan ülkelerde de yüzde 20’ye kadar ve yerel olarak
daha yüksek oranlarda ekonomik kayıplara neden olabilir.”
ÖZET
ARKA PLAN: Gaz halindeki ozon (O3),
depolanan tahıllarda böceklerin kontrol
edilmesinde potansiyel bir rol oynamaktadır. Daha önceki çalışmalarda, serbest
olarak ozona maruz kalan böceklere odaklanılmıştır. Olgunlaşmamış dâhili zararlılar (örn. Sitophilus spp. ve Rhyzopertha
dominica F.’nin çoğu evresi) tanelerin
içinde korunmaktadır ve tam kontrol için
muhtemelen daha yüksek dozlar ve/veya
daha uzun işlem süreleri gerekmektedir.
Bir laboratuvar çalışmasında, depolanan
ürünlerdeki 11 zararlı türünün serbest ola-
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rak maruz kaldıkları ve iç safhaların tam
kontrolü için gerekli ozon dozları belirlenmiştir. Test edilen böcekler Sitophilus, R.
dominica, Tribolium confusum Jacquelin du Val, T. castaneum Herbst, Plodia
interpunctella Hubner, Sitotroga cerealella Olivier, Oryzaephilus surinamensis L.,
Ephestia kuehniella Zeller ve Stegobium
paniceum L’nin üç türüdür. Böcekler 10135 ppm dozlarında ve 5-8 günlük sürelerle sürekli ozon akışına maruz bırakılmıştır. Sitophilus ve P. interpunctella’nın üç
türü üzerinde doz mortalitesine (ölümü)
ilişkin biyolojik tayinler yapılmıştır.
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SONUÇLAR: Serbest olarak maruz kalınan safhalar,
(birkaç istisnayla) 6 gün boyunca verilen 35 ppm ozonla
kontrol edilmiştir. Tanelerin içindeki iç saflaranın tam
mortalitesi için 8 gün boyunca 135 ppm doz gerekmiştir.
SONUÇ: Bu çalışma, depolanan tahıllardaki zararlıların iç safhalarının kontrol edilmesi için daha yüksek
dozların ve/veya daha uzun işlem sürelerinin gerektiğini
doğrulamaktadır.
1. GİRİŞ
Kuru tohumlarla beslenen böcekler için tahıl depoları
mükemmel bir yaşam alanıdır: böcekler olumsuz hava
koşullarından korunur, sınırsız yiyecek kaynağına ulaşır ve uzun süre rahatsız edilmeden yaşar. Depolanan
tahıllarda böcek istilası, gelişmiş ülkelerde yüzde 9’a,
gelişmekte olan ülkelerde de yüzde 20’ye kadar ve yerel
olarak daha yüksek oranlarda ekonomik kayıplara neden
olabilir. Ayrıca, böceklerin varlığı ve tahıldaki kalıntıları, insanlara ve canlı hayvanlara yönelik sağlık riski oluşturabilir.
Şu anda ticari tahıl depolarındaki zararlılar, temizleme ve soğutmadan tahılın temaslı pestisitlerle veya fümigasyonla işlenmesine kadar değişen farklı metotların
kombinasyonuyla yönetilmektedir. Tüm dünyada depolanan tahıllarda tanelerin içinde saklanarak beslenen,
gelişen ekonomik açıdan en önemli zararlıların bazıları,
Sitophilus granarius L., S. oryzae L. ve S. zeamais Motschulsky buğday bitlerinin yumurtaları, larvaları ve pupaları (Coleoptera: Curculionidae) ile daha az görülen
Rhyzopertha dominica F. tahıl delici zararlıların daha
yaşlı larvaları ve pupalarıdır (Coleoptera: Bostrychidae).
İç safhalar temaslı böcek ilaçlarından doğrudan etkilenmemektedir. Fosfinle fümigasyon, iç safhalar üzerinde
etkilidir ancak insanlara yönelik yüksek akut toksisitesi
ve dirençli zararlı türlerinin gelişmesine yol açma nedeniyle problemlidir. Tahılların işlenmesi için mevcut
olan pestisitlerin kullanımı tüketicilerde ve toplumda
bazı çevresel ve güvenlik kaygıları nedeniyle azaltılmaktadır ve bu da alternatif kontrol metotlarına olan ihtiyacı
artırmaktadır. Gaz halindeki ozon (O3) son derece oksidatiftir ve istikrarsızdır, ayrıca kalıntı bırakmadan hızla
oksijene dönüşmektedir.
Bu, su arıtmada ve gıda endüstrisinde kullanılan güçlü bir dezenfektandır ve son zamanlarda depolanan tahıllarda zararlıların kontrolü konusunda giderek daha
fazla ilgi çekmektedir. Bazı makalelerde, ozonun depolanan ürünlerdeki zararlıların kontrolündeki potansiyeli
bildirilmiştir. Ozon aynı zamanda fosfine dirençli böcek türlerinin kontrolü için de potansiyel sergilemiştir.
Ozon için ölümcül dozlar ve maruz kalma süreleri, ta-
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“Bu araştırma, tahıl tanelerinin içinde
korunan iç safhalar da dâhil olmak üzere, depolanan ürünlerdeki zararlı türlerden oluşan uzun bir listedeki türleri
kontrol etmek için gereken ozon dozajı
için genel kılavuz bilgilerini vermek için
tasarlanmıştır.”
nelerin arasında serbest olarak yaşayan böcekler için 5
gün boyunca hacmen milyonda 5 kısım (ppm) ile 18 saat
boyunca 300 ppm arasında değişmektedir.
Daha önceki çalışmalarda korunmayan böcek örnekleri, örneğin tanelerin arasında veya unun içinde serbest
olarak yaşayan yetişkinler veya larvalar - bunlar aşağıda
‘serbestçe maruz kalan evreler’ olarak adlandırılmaktadır. Yazarların bildiği kadarıyla, dâhili olarak beslenen
ve aşağıda ‘iç safhalar’ olarak anılan zararların yetişkin
olmayan evrelerini öldürmek için gereken ölümcül dozları belirlemek üzere hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bunlar belli bir ölçüde ozona maruz kalmaya karşı korunmaktadır ve bunları ortadan kaldırmak için muhtemelen
daha yüksek dozlar ve/veya daha uzun işlem süreleri gerekmektedir. Bu dâhili olarak beslenen zararlılar, dünyada tahıl depolarında yaygın olduğundan, bu metodun,
depolanan tahıllarda ve depolanan diğer ürünlerde zararlıların kontrolü için kullanılacaksa, iç safhalar için de
ölümcül dozların belirlenmesi gerekir.
Bu makalede, depolanan ürünlerde görülen 11 zararlı
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türünün yetişkin ve yetişkin olmayan evrelerinin kontrolü için gerekli olan ölümcül ozon dozlarını belirlemek
için yapılmış bir laboratuvar çalışmasının sonuçları sunulmaktadır: Coleoptera-Oryzaephilus surinamensis
L., Rhyzopertha dominica, Sitophilusgranarius, S. Oryzae, S. Zeamais, Stegobiumpan-iceum L., Tribolium
castaneum Herbst ve T. confusum Jacquelin du Val’in
sekiz türü ile Lepidoptera: Plodia interpunctella Hubner, Ephestia kuehniella Zeller ve Sitotroga cerealella
Olivier’in üç türü. Araştırmada her türün tüm evreleri
kullanılmış, toplamda 9 bin 172 işlenmiş örnek ile eşit
sayıda işlenmemiş kontrol yer almıştır. Sitophilus ve P.
İnterpunctella’nın üç türü üzerinde doz-mortalitesine
ilişkin biyolojik tayinler yapılmıştır. Bu türler için bulunan ölümcül dozlar daha sonra, kalan yedi tür üzerinde
test edilmiştir. Böcekler, 10 ila 135 ppm dozlarında ve 8
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güne kadarki işlem süreleriyle sürekli ozon akışına maruz bırakılmıştır.
2. MATERYALLER VE YÖNTEMLER
2.1 Böcekler
Çalışmada kullanılan böcek türleri ve evreleri ile yetiştirilme koşulları Tablo 1’de listelenmiştir. Her hafta
yetişkinler her tür için özel yetiştirme ortamına aktarılarak yeni koloniler oluşturulmuştur. Oğul veren böcekler
2 gün sonra çıkarılmış (S. granarius ve S. oryzae 1 gün
sonra) ve oğlun bulunduğu kaplar, test edilene kadar
yetiştirme koşulları altında kuluçkaya bırakılmıştır. İç
safhalar, tanelerin veya diğer ürünlerin içinde saklı haldeyken işlem görmüştür. Test numunelerinin yaş gruplarının ayrıntıları Tablo 1’de verilmiştir.
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Böcekler, havalandırmalı kapaklı sığ plastik kaplarda
(çap 65 mm, yükseklik 22 mm; Færch Plast, Holstebro,
Danimarka) ozona maruz bırakılmıştır. Harici olarak
beslenenlerin yumurtaları, nemli bir fırça yardımıyla
kaptaki siyah filtre kâğıdına aktarılmıştır. Serbest olarak maruz kalan evrelerde, numuneler, çok az miktarda
(∼0.5 mL) kuru yetiştirme ortamıyla birlikte kaba aktarılmıştır. Serbest olarak maruz kalan evrelerle yapılan
testlerin çoğunda, her eşlemede, her evreden en az 10 örnek kullanılmıştır. İç safhalarla yapılan testlerde, uygun
sayıda test numunesi elde etmek için (15-30 veya daha
fazla) belli sayıda istila edilmiş tane alınmıştır (S. paniceum için uygun miktarda yetiştirme ortamı). Taneler
aynı kaynaktan rastgele toplandığından, test numunelerinin sayılarının, işlem gören ve görmeyen birimlerde
eşit olduğu düşünülmüştür. İlk pilot çalışmalardan sonra, zaman içinde her tür ve evre için en az üç eşleme
yapılmıştır. Tüm deneylerde, işlenmemiş kontrol olarak
aynı sayıda örnek kullanılmıştır.

Gaz halindeki ozon bir pompa ile sert plastik kutu içinden (uzunluk 115 cm, genişlik 60 cm, yükseklik 20 cm)
geçirilmiş, bu kutu içinde test böceklerinin bulunduğu
kaplar, ozonun eşit dağılımını sağlamak için tabandan
2 cm yükseklikte bir ızgaranın üzerine yerleştirilmiştir.
İşlem görmeyen kontroller de, benzer bir odada, aynı iklim koşullarında, aynı süre boyunca benzer bir kutuda
tutulmuştur.

2.2 Ozonlama
İşlemler 20±1 ◦C ve 65± %5 BN’de kontrollü iklim
odalarında yapılmıştır. Ozon, korona deşarj yöntemi
kullanılarak, özel yapılmış bir ozon jeneratörüyle üretilmiştir. Jeneratörden çıkan havanın sıcaklığı, bir su
banyosu içindeki borudan geçirilerek düzenlenmiştir.

Ozona maruz kaldıktan sonra test numuneleri, koloni
bakım koşulları altında kuluçkada tutulmuştur (Tablo
1). Serbest olarak maruz bırakılan evreler, en az 7 günde 5 gün olacak ve en fazla 7 gün olacak şekilde, işlem
gören tüm böcekler ölene kadar günlük olarak gözlemlenmiştir. İç safhaların bulunduğu kaplar, işlem görme-

İşlem kutusunun içindeki ozon seviyesi çevrimiçi olarak izlenmiştir (Ozon monitörü UV-100; Eco Sensors
Inc., Santa Fe, NM). Gaz dedektör borularıyla ozon
seviyesi ilave olarak kontrol edilmiştir (Aralık 2.5–100
ppm, Kitagawa No. 182SB; Komyo Rikagaku Kogyo
KK, Japonya); bunlar aynı zamanda, birkaç testte, ozona uzun süre maruz kalan çevrimiçi monitörün servis
dışı olduğu durumlarda da ozonun ölçülmesi için tek
yöntem olarak kullanılmıştır (toplam 37 ozon işleminden 5’inde).
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yen kontrollerdeki örnekler yetişkin olarak ortaya çıkana
kadar, en az 3 hafta boyunca tutulmuştur.
Farklı ozon dozajı ve işlem süresi kombinasyonları
test edilmiştir. Harici olarak beslenen bir zararlı (Plodia
interpunctella) ve dâhili olarak beslenen zararlılar (üç
adet Sitophilus türü) için ölümcül dozaj ve işlem süresi
kombinasyonunu tanımlamak üzere ilk pilot testler yapılmıştır (Tablo 1). Bu testler çok düşük dozlardan başlatılmıştır (5 gün boyunca 10–20 ppm). Tüm evrelerde
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tam mortalite elde etmek için dozajlar ve işlem süreleri
artırılmıştır. Testler yaklaşık olarak 35, 75, 100 ve 135
ppm’de, 5, 6 ve 8 günlük işlem süreleriyle yapılmıştır.
Bu dört türde tam mortalite sağlandığında, kalan
yedi türde iki farklı işlem rejimiyle testler yapılmıştır:
biri serbest olarak maruz kalan evrelerde (35 ppm, 6
gün), biri iç safhalarda (135 ppm, 8 gün). Diğer bazı
kombinasyonlar da seçilen türlerde ve evrelerde test
edilmiştir.
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2.3 Veri analizi
Sitophilus granarius ve S. oryzae’nin aynı işlem süresine (5 gün) maruz kalan dâhili evreleriyle yapılan testlerden elde edilen veriler, probit analizi için uygundur.
Doz–mortalite yanıtları probit analiziyle analiz edilmiştir
ve LD değerleri tahmin edilmiştir. χ2 küçük olduğunda
(P > 0.10), güven limitleri t = 1.96 ile hesaplanmıştır. χ2
yüksek olduğunda (P < 0.10), heterojenlik şüphesi doğmuştur ve güven limitlerinin hesaplamasında kullanılan t
heterojenlik faktörüne dayalı olarak belirlenmiştir.

hızındaki farklılıklar düşünüldüğünde, kabul edilebilir
sayılmıştır. S. zeamais için sadece düşük istila seviyeleri
elde edilmiştir ve bazı testlerde eşlemelerin sayısı bunu
telafi etmek üzere artırılmıştır. Ancak, bu türle elde edilen
sonuçlar, diğerleri kadar sağlam temelli değildir.

P. interpunctella ve Sitophilus zeamais ile yapılan
testlerden elde edilen veri kümeleri, probit analizi için
uygun değildir. P. interpunctella ve Sitophilus spp. ile
yapılan testlerde elde edilen ölümcül dozların, çoğu durumda diğer türler için de ölümcül olduğu kanıtlanmıştır ve veri analizi yapılamamıştır.

Serbest olarak maruz kalan örneklerle yapılan testlerin
büyük çoğunluğunda, 6 gün boyunca verilen 35 ppm’de
%100 mortalite sağlanmıştır (işlem gören türlerin sonuçları
Tablo 2a’da, işlem görmeyen kontrollerin sonuçları Tablo
2b’de sunulmuştur). Bu durum, test edilen zararlı türlerinin yetişkinleri, T. castaneum, T. confusum, O. surinamensis, P. interpunctella ve E. Kuehniella’nın’nın yetişkin
olmayan evreleri ve R. dominica, S. cerealella ve S. paniceum’un yumurtaları için geçerlidir. Birkaç istisna gözlemlenmiştir: S. paniceum yetişkinlerinin %15’i bu işlem sonrası hayatta kalmıştır. P. interpunctella yumurtalarıyla elde
edilen sonuçlar daha değişken olmuştur ve 5 gün boyunca
75 ppm’de hafif hayatta kalma, 6 gün boyunca 35 ppm’de
%20 hayatta kalma oranı görülmüştür. Bazı türlerin yetişkinleri 5 gün boyunca 20 ppm’de test edilmiş ve %100
mortalite sağlanmıştır (E. kuehniella, O. surinamensis (eşleme yok), P. interpunctella, S. cerealella, Sitophilus spp.,
T. confusum). İlave bir testte, 24 saat boyunca 135 ppm’de
Sitophilus’un üç türünün tamamının yetişkinlerinde %100
mortalite sağlandığı görülmüştür (üç eşleme, her eşlemede
on numune, işlem görmediğinde tamamı hayatta kaldı).

3. SONUÇLAR
Her testte, ozon seviyesi oldukça stabil olmuştur; testlerin %75’inde standart sapma, ortalamanın %4.6’sının
altında kalmıştır. Ancak, aynı koşullarda ve ayarlarda
yapılmasına rağmen, testlerdeki ortalama ozon seviyeleri arasında küçük farklılıklar görülmüştür. Serbest
olarak maruz kalan evrelerin testlerinde işlem görmeyen kontrollerin hayatta kalma oranı, testlerin büyük
çoğunluğunda %85’in üzerinde olmuştur (182 testten
159’unda) ve genel olarak %95’in üzerindedir.
İç safhalarla ilgili olarak, S. granarius için kontrol tanelerindeki ortalama örneklerin sayısı 21.3 ± 6.2(± SD,
131 test) ve S. oryzae için 31.1 ± 10.1 (53 test) olmuştur.
Testler arasındaki varyasyonun, dâhili zararlılarda tekdüze istila oranları sağlamanın zorlukları, örn. oğul veren
malzemenin biyolojisinde, tahılda ve böceklerin gelişim
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Tablolarda, her tür ve evre için eşleşmelerin ortalama
ozon dozları verilmiştir ancak sadeliği sağlamak için, sonuçların sunulmasında ve tartışmada sadece 20, 35, 75,
100 ve 135 ppm’lik dozaj ortalamaları kullanılmıştır.

İç safhalarda, S. oryzae larvaları, Sitophilus’un diğer iki
türüne göre ozonu daha iyi tolere etmiştir (Tablo 3). Bu
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üst ve alt uçlarındaki referans limitleri çok geniştir. Bu
nedenle gruplar arasındaki karşılaştırma LD50 civarında
yapılmalıdır. Her iki türün de LD50 değerleri 5 ila 27
ppm arasında değişmektedir; aynı evreler karşılaştırıldığında, S. oryzae’de, S. granarius’tan daha yüksek olduğu
görülmüştür. LD95 değerleri, son derece geniş referans
limitleriyle, S. granarius için 29 ila 60 ppm arasında ve S.
oryzae için 61 ila 100 ppm arasında olmuştur.

“Ozon çekici bir seçenektir zira (i) yerinde üretilebilir, (ii) toksik kalıntı bırakmaz ve (iii) hızlı bozulduğu için işlemi
yapan personele yönelik riskler en aza
indirilir. Dolayısıyla ozonlama, depolanan ürünlerde zararlıların kontrolü için
tek başına veya diğer metotlara ek olarak gerçekçi bir seçenek olma potansiyeline sahiptir.”
türlerin orta yaşlı larvalarında ve pupalarında, 75 ve 100
ppm’de 5 günde, genç larvalarda da 135 ppm’de 8 günde az miktarda hayatta kalma görüşmüştür (%1 hayatta
kalma oranı). S. zeamais için tüm evreler ve S. granarius
için yumurtalar dışındaki tüm evreler, 5 gün boyunca 100
ppm’de işlem yapıldığında kontrol edilmiştir. Daha sonra
yapılan testlerde, 8 gün boyunca verilen 135 ppm’nin test
edilen diğer türlerin, yani R. dominica, S. cerealella ve S.
Paniceum’un dâhili evreleri için ölümcül olduğu görülmüştür. 5 gün boyunca işlem gören S. granarius ve S. Oryzae’nin yetişkin olmayan evrelerinden elde edilen verilerin probit analizi sonuçları Tablo 4’te gösterilmektedir.
Her iki türde de, probit çizgilerinin eğimi, test numunelerinin yaşının artmasıyla birlikte azalmıştır. S. granarius
için elde edilen sonuçlarda heterojenlik şüphesi vardır.
Farklı evrelerdeki test numuneleri, doğrudan gözlemle
değil, koloninin yaşına göre seçilmiştir, zira larvalar veya
pupalar tanelerin içinde bulunmaktadır. Bu nedenle, verili bir numune içindeki bazı örnekler bir sonraki evreye
geçmiş olabilir ve bu da heterojenliğe neden olmuş olabilir. Heterojenlik meydana geldiğinde, mortalite eğrisinin
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4. TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Bu araştırma, tahıl tanelerinin içinde korunan iç safhalar da dâhil olmak üzere, depolanan ürünlerdeki zararlı türlerden oluşan uzun bir listedeki türleri kontrol
etmek için gereken ozon dozajı için genel kılavuz bilgilerini vermek için tasarlanmıştır. Sadece serbest olarak
maruz kalan evreleri kontrol eden bir işlem, tahıl kalitesini sağlamayacaktır zira tanelerin içindeki böcekler yetişkin olarak çıkacak ve yeni nesil zararlıları üretecektir.
Bu nedenle iç safhalar için ölümcül dozlarla ilgili bilgi,
tahıl depolarında bir kontrol yöntemi olarak ozonlamanın uygulanabilirliğini artırabilir.
En kapsamlı test, Sitophilus’un üç türüyle yapılmıştır.
Bu zararlıların tüm dâhili evrelerinin tamamen kontrolünü sağlamak için 8 gün boyunca 135 ppm ile işlem
yapılması gerekmektedir. Bu dozda S. oryzae’nin küçük
larvalarında hafif bir hayatta kalma oranı görülmüş olsa
da, bu dozaj pratik nedenlerle Sitophilus’un üç türü için
de tavsiye edilmektedir (işlem görmemiş kontrollerde bir
örnek 92 türle karşılaştırılmıştır). Bu çalışmada 100 ve
135 ppm arasında veya 6 ve 8 gün arasındaki işlem süreleriyle yapılan testler yer almamıştır ancak S. oryzae ile
elde edilen sonuçlar bu ara dozların veya işlem sürelerinin muhtemelen faydalı olmayacağını göstermektedir.
Yetişkin olmayan S. granarius ve S. oryzae ile 5 günde
elde edilen sonuçların probit analizinde gösterildiği gibi
(Tablo 4), her iki türde de evreler arasında probit çizgisinin eğiminde bir azaltma görülmüştür. Bu, genç larvalarda, tümünün öldürüldüğü kritik bir doz olduğunu
göstermektedir. Daha yaşlı larvaların ve/veya pupaların
yanıtında daha fazla çeşitlilik görülmüştür. Düşük dozlarda bile bir miktar mortalite tüm evrelerde görülmektedir ancak büyük miktarlarda ozonda hayatta kalabilen
sağlam bir böcek grubu olduğu da açıktır. Bu sağlamlık,
yaşlı larvaların ve pupaların fiziksel olarak büyük olmasından kaynaklanabilir. Ayrıca, larvaların tükettiği endosperm miktarının ve larvanın veya pupanın tahıl kabuğuna olan uzaklığının da, ozonun etkisini değiştirebileceği
varsayılabilir. Sitophilus spp. istilası altındaki taneler
anlamlı bir ağırlık kaybına uğramaktadır; S. granarius
larvalarının her biri bir buğday tanesinin %60’ında fazlasını tüketir. Özellikle S. granarius için bu durum, LD50
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değerleri karşılaştırıldığında görülebilir: ozon duyarlılığı
ikinci ve üçüncü larva/pupa evresi arasında artmaktadır;
bu da, üçüncü evrede daha büyük ve muhtemelen daha
sağlam olsa da, ozona daha fazla maruz kaldığını zira,
tahılda içerik neredeyse hiç kalmadığından, tanenin kabuğunun tek koruyucu olarak kaldığını göstermektedir.
S. oryzae için, 5 gün boyunca işlem gören genç larvalardan elde edilen verilerde probit analizi yapılamamıştır,
zira tüm örnekler en düşük dozda (20 ppm) hayatta kalmış ve bir sonraki dozda (75 ppm) tümü ölmüştür; bu da
çok dik bir eğime işaret etmektedir. Bu durumda bile, S.
granarius’ta olduğu gibi, S. oryzae için larvalar büyüdükçe
ve evre değiştirdikçe, duyarlılıkta bir şekilde daha büyük
farklılık görülmüştür. Ayrıca, daha büyük larvaların ve
pupaların daha sağlam olduğu görülmektedir. S. oryzae
için duyarlılık yüksek dozlarda azalmamış, LD50 ise, S.
Granarius’un LD50’sinden neredeyse 5 kat daha yüksek
olmuştur. S. oryzae bu nedenle S. Granarius’a’a kıyasla
daha sağlam görünmektedir ancak S. granarius ile yapılan
deneylerdeki heterojenliğin, sonuçların yorumlanmasını
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etkilediği vurgulanmalıdır. S. oryzae için de bir miktar
varyasyon bulunmaktadır, zira 8 gün boyunca 135 ppm’de
hayatta kalan tek larva olması buna işaret etmektedir.
11 türün serbest olarak maruz kalan evrelerinin ozona
daha duyarlı olduğu ve P. interpunctella yumurtaları dışında, 6 gün boyunca 35 ppm’de genel olarak tam mortalite sağlandığı, hatta bazı tür ve evreler için daha azıyla
sağlandığı görülmüştür. Bazı çalışmalarda, bu çalışmada bulunan dozlardan çok daha düşük ölümcül dozlar
ve işlem süreleri bildirilmiştir. Tam mortalite T. castaneum ve T. confusum yetişkinlerinde evreye bağlı olarak
3.5 ila 6.5 saat boyunca 45 ppm dozla sağlanmıştır. Bu
miktar, bu proje kapsamında ozonun ölümcül olmayan
dozlarının gen ifadesi ve lipit peroksidasyonu üzerindeki etkileri konusunda yapılan başka bir çalışmanın
sonuçlarından çok daha kısadır. Burada, T. castaneum
larvaları ve yetişkinleri aşamalı olarak 6 saat boyunca 40
ppm ozona maruz bırakılmıştır. Larvaların, yetişkinlere
göre ozona daha duyarlı olduğu görülmüştür: larvalarda
40 ppm’de 24 saat sonra tam mortalite sağlanırken, ye-
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tişkinler için 48 saat işlemlere tama yakın mortalite elde
edilmiştir. Başka bir çalışmada, yetişkin T. confusum
ve O. surinamensis için sırasıyla 5 ve 3 gün boyunca 5
ppm dozuyla %100 mortalite sağlanmıştır. Tahıl ambarlarında yapılan saha deneylerinde, 2 gün boyunca 25
ppm ozon dozu yetişkin S. Oryzae için yaklaşık %100
mortalite sağlamış, 4 gün boyunca 50 ppm dozu T. Castaneum’da %100’e yakın mortalite sağlamıştır. Ancak
depolanan ürün zararlılarının diğer dört türünün yetişkinlerinde ve yetişkin olmayan P. İnterpunctella’da 4
günlük işlem sonucunda %100 mortalite elde edilmiştir. Bu farklılıkların nedenleri açıklanana kadar, serbest
olarak maruz kalan zararlılar için 6 günlük 35 ppm dozunun kullanılması önerilmektedir.
Bu çalışma, ozonun depolanan ürünlerdeki çoğu zararlı böceklere karşı etkili bir kontrol metodu olarak potansiyel taşıdığını göstermekte ve böylece daha önceki sadece birkaç böcek türüne ve asıl olarak yetişkin böceklere
odaklanan nadir çalışmaları doğrulamaktadır. 11 türün
serbest olarak maruz kalan evreleri için, genel olarak 6
günde 35 ppm ile tam kontrol sağlanabilmektedir. Ancak Sitophilus spp. ve R. dominica’nın dâhili evrelerinin
kontrolü için, 8 günde yaklaşık 135 ppm ile tam mortalite
sağlanmaktadır. Bu, depolanan ürün zararlılarının dâhili evrelerinde ozonun ölümcül dozları hakkındaki ilk

rapordur. Bu testler, buğdaydaki dâhili evrelerle yapılmıştır; diğer tahıl türlerindeki, örn. darı, etki, bu ürünlerde ozonun kullanımı için pratik öneriler bakımından
test edilmelidir. Tahıl deposunda bu yüksek dozlardaki
ozonla işlem yapılması sürekli takip ve kimi zaman ozon
eklenmesini gerektirir. Ancak görünen o ki, ozonlamanın ilk aşamasında, ozon hızla bozulmaktadır. Ozonun
bozulmasına neden olan moleküler alanlar doygunluğa
ulaştığında çok az bozulma görülmektedir.10 Dolayısıyla, yüksek seviyede ozonun sürdürülmesi mümkündür
ancak bu konunun daha fazla araştırılması gereklidir.
Ozon çekici bir seçenektir zira (i) yerinde üretilebilir,
(ii) toksik kalıntı bırakmaz ve (iii) hızlı bozulduğu için
işlemi yapan personele yönelik riskler en aza indirilir.
Dolayısıyla ozonlama, depolanan ürünlerde zararlıların
kontrolü için tek başına veya diğer metotlara ek olarak
gerçekçi bir seçenek olma potansiyeline sahiptir.
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Şahin ŞENEL

Atomika Makina Tic. Ltd. Şti.
Satış Mühendisi

Bakliyatta minimum kayıp ve
yüksek kapasite bir gereklilik
“Dünya genelinde ve Türkiye’de bakliyat ve hububat gibi bitkisel
sürdürülebilir ürünlere olan ihtiyaç yıldan yıla artıyor. Buna paralel
olarak, tarımda kullanılan yeni teknolojiler ve geliştirilen yeni tohumlar
ile elde edilen üründen daha fazla verim alınıyor. Dolayısıyla bu ürünlerin
işlenmesinde modern teknolojiyi kullanmak, ürünlerin temizlenme
aşamasında yabancı maddelerle birlikte iyi ürün kaybını önlemek ve
yüksek kapasitelerde çalışmak da artık bir gereklilik haline geldi.”
S. 82
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Atomika Makina, dünyanın önde gelen hububat ve
bakliyat işleme teknolojileri üreticisi Bühler’in bakliyat
işleme grubuna yönelik teknolojilerinin Türkiye’deki
temsilcisi. Kurulduğu günden bu yana Türk üreticilerle
Bühler teknolojisini buluşturan firmanın Satış Mühendisi Şahin ŞENEL, ürünlerin temizlenme aşamasında
iyi ürün kaybını önlemenin ve yüksek kapasitelerde
çalışmanın, özellikle bitkisel ürünlere yönelik artan ihtiyaç nedeniyle günümüzde artık bir gereklilik haline
geldiğini belirtiyor. Teknolojinin bu noktada son derece
önemli olduğunu belirten ŞENEL, Bühler teknolojilerinin dayanıklı tasarımı, küçük ebatlarda çok yüksek kapasiteler sunması, verimliliği artırması ve ürün temizleme aşamasında iyi ürün kaybını önlemesi gibi avantajlar
sunduğunu vurguluyor. Bakliyat sektörü ve işleme teknolojileriyle ilgili detayları Şahin ŞENEL’den alıyoruz.
Sayın Şenel, öncelikle Atomika Makina hakkında
bize biraz bilgi verir misiniz? Firmanız ne zaman kuruldu ve ne tür hizmetler veriyor?
Firmamız Atomika Makina, 1989 yılında Ankara’da
kuruldu. Halihazırda gıda sektörüne yönelik makine satışı, satış sonrası kullanıcı eğitimi, yedek parça ve servis
hizmeti alanlarında faaliyet gösteriyoruz.
Kurulduğumuz günden itibaren Bühler UK Ltd. firmasının Türkiye temsilciliğini yürütmekteyiz. Sortex
firmasının Bühler grubuna dahil olmasıyla, makine
portföyümüz Bühler Schmidt-Seeger, Bühler Barth,
Bühler Aeroglide ve Bühler pirinç-çeltik işleme hatlarını
da içine alarak genişlemiştir.
Peki Bühler markasının Türkiye’deki konumu nedir? Sizin de özellikle yoğunlaştığınız bir sektör olan
pirinç ve bakliyat sektörünü göz önünde bulundurduğumuzda, temsilciliğini yaptığınız makinelerin Türkiye’de tercih edilme oranı nedir?
Türkiye’de hububat temizleme ve işleme sektöründe Bühler marka makineler, yaygın olarak kullanılıyor.
Bühler, un ve irmik değirmenlerinde, çeltik işleme tesislerinde ve makarna fabrikalarında yüksek kalitesi ve
kapasitesiyle sektördeki öncü rolünü dünden bugüne
devam ettiriyor. Ancak Türkiye’nin dünya pazarında büyük bir rol üstlendiği bakliyat işleme sektöründe
Bühler’in ürettiği başarılı çözümlerin bilinirliği hububat sektörüne göre daha geri planda kaldı. Kuruluşu
1862 yılına dayanan Almanya menşeili Schmidt-Seeger
firmasının 2010 yılında Bühler AG’ye dâhil olmasıyla,
Bühler bakliyat sektöründe de en son teknolojiyi yakalamak isteyen firmaların tercihi olmaya başladı.
Bakliyat sektörü için sunduğunuz Bühler teknolojilerine ve özelliklerine geçmeden önce biraz Türkiye bak-
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liyat piyasasından bahsedebilir miyiz? Bakliyatın Türkiye’deki yeri ve üretimiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Dünyada bakliyat üretim ve tüketiminden kısaca
bahsedecek olursak; dünya genelinde 2 milyardan fazla insan için önemli bir protein kaynağı olan bakliyatlar, değerli bitkisel protein içeriğinin yanı sıra karbonhidrat ve diyet lifi içeriğiyle de besleyici ve sağlıklı bir
gıda kaynağı olma özelliğine sahip. Bununla beraber bu
ürünler, “Dünya Gıda Programı” ve diğer “Gıda Yardım
Girişimleri” kapsamında genel gıda sepetlerinin önemli
bir parçası olarak kullanılıyor. Baklagiller familyasına
ait türler, gerek sürdürülebilir tarım ve ekim nöbeti açısından, gerekse hayvan beslenmesindeki rolü ve kırsal
ekonomiye yaptığı katkı bakımından oldukça önemlidir.
Ülkemizde 1981 yılında başlatılan “Nadas Alanlarının
Daraltılması Projesi” ile yemeklik dane bakliyatlarda
ekim alanı hızla artmaya başladı. O yıl 740 bin hektar
olan ekim alanları 1982 yılında yüzde 60 oranında genişleyerek 1,2 milyon hektara yükseldi. Ancak projenin sona ermesiyle birlikte ekim alanları da gerilemeye
başladı. 1990’ların başında 2 milyon hektara ulaşan yemeklik bakliyat ekim alanları, yüzde 60 azalarak günümüzde 800 bin hektara düştü. 1990 yıllında Türkiye’de
2 milyon 13 bin ton olan bakliyat üretimi, günümüzde 1
milyon 100 bin ton civarına gerilemiştir. Bu süreçte bakliyat üretiminde büyük bir düşüş gözlense de, ülkemiz
bakliyat eleme ve işleme faaliyetleri açısından önemli bir
konuma geldi.
Sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye bakliyat işleme
açısından dünyanın önemli ülkelerinden biri. Bakliyat
işleme sektörünün gelişimi, Türkiye’de makine üretiminin de gelişimini sağlamış durumda. Peki Bühler
teknolojilerinin Türkiye’deki rakiplerinden farkı ne?
Bugüne kadar başta Mersin bölgesi olmak üzere Türkiye’nin her bölgesinde bakliyat, hububat temizleme ve
işleme faaliyetlerinde bulunan birçok firma kuruldu ve
bu işletmelerde kullanılmak üzere makine teknolojisi
ihtiyacı doğdu. Fakat bu ürünlerin işlenmesi tüketicilerin bulunduğu coğrafyaya göre şekillendiğinden, teknoloji ihtiyacımız da kendi coğrafyamıza özgü olmuştur. Örneğin birçok Asya ülkesinde nohut, fasulye gibi
ürünler kırılarak veya toz haline getirilerek tüketilirken,
Türkiye’de bu ürünler tane olarak tüketiliyor.
Bu durum bakliyat işleme süreçlerini farklılaştırdı ve
kendi makinelerimizi üretme ihtiyacı doğurdu. Ancak
sahip olduğumuz teknoloji kendimize özgü makineler
imal etmeye elverişli olmadığından, yabancı ülkelerin bu konudaki teknolojisinden yararlanmaya çalıştık.
Bundan dolayı, üretiliş amacı farklı olan makineler,
üretim hatlarımızın ihtiyacına göre adapte edilmeye ça-
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yönde etkilerken aynı zamanda fabrikada meydana gelebilecek toz patlaması riskini artırıyor. Bühler makineleri
ise tamamen kapalı hava emiş sistemiyle çalıştığından,
işletmelerdeki toz sorunu otomatik olarak çözülüyor.
Söz ettiğiniz avantajları ve farklılıkları makineler bazında biraz örneklendirebilir misiniz?
Elbette. Örneğin bakliyat ve hububat ön temizlemede yoğun olarak kullanılan Bühler Schmidt-Seeger TAS
serisi makineler, ürünün cinsine bağlı olarak saatte 250
ton kapasiteye kadar ulaşabiliyor. Özellikle hasat zamanlarında, yüksek kapasite sağlayan ve temizlikte etkili sonuçlar sunarak ürünlerin siloya alınma süresini
kısaltan TAS serisi makineler, sadece bu açıdan bile işletmeye büyük avantaj sağlıyor.

“Üretiliş amacı farklı olan makineler, üretim hatlarımızın ihtiyacına göre
adapte edilmeye çalışıldı. Bunun bir
sonucu olarak da, üretim tesislerinde
kullanılan birçok makinenin, ebat ve
kullandıkları enerji tüketimi bakımından
büyük, yaptıkları iş açısından ise boyutlarına göre etkisiz olduklarını görüyoruz.”
lışıldı. Bunun bir sonucu olarak da, üretim tesislerinde
kullanılan birçok makinenin, ebat ve kullandıkları enerji tüketimi bakımından büyük, yaptıkları iş açısından ise
boyutlarına göre etkisiz olduklarını görüyoruz.
Tam da bu noktada, Bühler makineleri, kapladıkları alan ve yaptıkları iş açısından farkını ortaya koyuyor.
En küçük ebatlarda en yüksek kapasite ve verimi yakalamayı temel felsefe edinen Bühler firması, bakliyat ve
hububat temizlemede tatmin edici çözümler sunuyor.
Bühler makinelerinin farklılığı; dayanıklı tasarımı, küçük ebatlarda çok yüksek kapasiteler sunması, verimliliği artırması ve ürün temizleme aşamasında iyi ürün
kaybını önlemesidir.
Ayrıca ülkemizde bakliyat firmalarını ziyaret ettiğinizde büyük çoğunluğunun üretim tesislerinde yoğun toz
barındırdığını görürsünüz. Ortamda bulunan bu yoğun
toz, hem işçi sağlığını hem de ürün kalitesini olumsuz
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Diğer bir örnek olan Bühler Grovamat yoğunluk sınıflandırma makinesi, saatte 10 ton ürün besleme kapasitesi ile çalışıyor ve hem kırmızı mercimek hem de
buğdayda başarılı bir şekilde kullanılıyor. Kapalı ve katlı
bir sisteme sahip olan makine, beslenen ürünü 4 farklı
yoğunluk sınıfına göre (yüksek yoğunluk, karışık, düşük
yoğunluk ve elek altı) ayırarak temizleme yapıyor. Bu
makinelerin ebatlarını, aynı kapasiteyi yakalamak için
kullanılması gereken açık tabla hafif tane makineleriyle
karşılaştırırsanız aradaki büyük farkı görmeniz daha da
kolaylaşır.
Aynı şekilde Bühler Sortex, renk ve yabancı madde
ayıklamada Bühler Sortex Z+ serisi ile yakaladığı başarıyı Bühler Sortex B serisi ile daha üst seviyeye taşıdı. 5
kanal ve MultiVision renkli kameralarla donatılan Sortex B serisi ile elde edilen saatlik kapasite verileri, ayıklanmış üründeki temizlik kalitesi ve atık ürün içerisine
karışan iyi tane oranını minimum düzeye indirmesi
bakımından dünyada hiçbir optik ayıklama makinesinin yakalayamadığı bir başarıyı yakaladı. Bu üç kıstasın
aynı anda başarılamadığı bir optik ayıklama makinesinin, kaliteli bir çözüm olarak kabul edilebilmesi de
mümkün değil.
Bakliyat ve hububat ürünlerini işlemede teknoloji
neden bu kadar önemli? Bu konuda neler eklemek istersiniz?
Dünya genelinde ve Türkiye’de bakliyat ve hububat
gibi bitkisel sürdürülebilir ürünlere olan ihtiyaç yıldan
yıla artıyor. Buna paralel olarak, tarımda kullanılan yeni
teknolojiler ve geliştirilen yeni tohumlar ile elde edilen üründen daha fazla verim alınıyor. Dolayısıyla bu
ürünlerin işlenmesinde modern teknolojiyi kullanmak,
ürünlerin temizlenme aşamasında yabancı maddelerle
birlikte iyi ürün kaybını önlemek ve yüksek kapasitelerde çalışmak da artık bir gereklilik haline geldi.
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Gordon BACON

Pulse Canada
CEO

“Bakliyatlar gezegenin
korunmasında kilit rol oynayacak”
“Yeni yatırım dalgası muhtemelen bakliyat unu öğütme tesislerine ve
bakliyat parçalama tesislerinin sürekli büyümesine yönelik olacak. 2017
yılının başında, bir Fransız şirketi bezelyeden protein üretmek üzere
400 milyon dolarlık yeni bir tesis kuracağını açıkladı. Ayrıca, Kanada’da
yeni bakliyat işleme tesislerinin de inşa edileceği açıklandı.”
S. 86
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Değirmenci Dergisi olarak bu sayımızda bakliyat
sektöründe uzmanlaşmış ulusal bir dernek olan Pulse
Canada’yı konuk ediyoruz. 20 yıldır Kanada bakliyat
sektörünün kârlılığına katkıda bulunmasının yanı sıra
dünyada bakliyat tüketimini artırmaya yönelik çeşitli
araştırmalar, çalışmalar yürüten Pulse Canada, bakliyat
üretimi ve ticarete ilişkin istatistikleri, özel sektördeki pazar analistlerinden, Kanada İstatistik Kurumu ile
Kanada Ziraat&Zirai Gıda Ürünleri (AAFC) tarafından
sağlanan kamu tahminlerinden alıyor.
Bakliyatların ılımlı fiyatı ve besleyici özelliği sayesinde dünyada beslenme alışkanlıklarında giderek önemli
bir rol oynayacağını vurgulayan Pulse Canada CEO’su
Gordon Bacon, çiftçilerin, bakliyat yetiştirerek buğday ve
yağlı tohumlar kadar para kazanmasına destek verilmesi
gerektiğini belirtti. Gordon Bacon ile Pulse Canada’nın
misyonunu, bakliyat tüketimini artırmak için yaptıkları
çalışmaları ve gelecekteki hedeflerini konuştuk. Detayları Gordon Bacon’dan dinliyoruz…
Sayın Gordon Bacon, ilk olarak bize “Pulse Canada” hakkında bilgi verebilir misiniz? Derneğiniz ne
zaman kuruldu? Kaç üyeniz var ve sektörde ne tür
faaliyetler yürütüyorsunuz? Derneğinizin misyonu ve
amacı nedir?
40 yıldan daha uzun bir süre önce Kanada’nın Saskatchewan eyaletinde dokuz çiftçi, Bakliyat Yetiştiricileri
Derneği’ni kurmuştu. Bundan 20 yıl sonra ise Kanada’nın dört bölgesinde bakliyat yetiştiren gruplar, bakliyat işleyen ve ihraç eden firmalarla (tüccarlarla) masaya
oturarak ulusal bir dernek olan Pulse Canada’yı kurdu.
Kurulduğu tarihten itibaren Pulse Canada, işin gider
(liman noktalarına nakliye giderleri) tarafı ile dünya
pazarlarında ticaretin önündeki engelleri kaldırıp gelir
tarafına odaklanarak Kanada’nın bakliyat sektörünü
rekabetçi durumda tutmaya çalışıyor. Bu odaklanma,
misyonumuzda da görülüyor: “Verimliği ve değerleri
artırmak ve yenilikçi çözümler sunmak için tasarlanmış
programlar aracılığıyla Kanada bakliyat sektörünün kârlılığına katkıda bulunmak.” Derneğimiz ve faaliyetleri
hakkında daha fazla bilgi almak için www.pulsecanada.
com adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Kanada’da bakliyat üretimi, tüketimi ve bakliyatların işlemesi hakkında bilgi verebilir misiniz? Kanada’da üretim, tüketim ve ticaret anlamında bakliyat
sektörünün mevcut durumu ve gelişimi nasıl?
Pulse Canada, üretim ve ticarete ilişkin istatistikleri,
özel sektördeki pazar analistlerinden (bazı abonelik hizmetleri bulunuyor), Kanada İstatistik Kurumu ile Kanada Ziraat & Zirai Gıda Ürünleri (AAFC) tarafından
sağlanan kamu tahminlerinden alıyor. Tahminlerini her
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ay güncelleyen AAFC’nin internet sitesinde mevcut yıla
ait ve karşılaştırma yapmak için ise son iki yıla ait en son
tahminleri bulabilirsiniz.
Kanada’da bakliyat tüketimi çok düşük seviyede ancak bu oran artmaya başladı. Kanada’daki tüketiciler,
beslenme alışkanlıklarına daha fazla bitkisel protein
eklemeye çalışıyor ve daha sağlıklı bir yaşam sürmeye
gayret ediyor. Kanada’da bakliyatların tanıtılması aşamasında insan sağlığı, beslenmeye sağladıkları katkı ile
üretiminde ticari gübrenin az kullanılması nedeniyle
çevresel olarak sürdürülebilir bir gıda ürünü olmasına
odaklanılıyor.
1990’ların başından bu yana Kanada’da bakliyat sektörü ciddi şekilde büyüdü. FAO’nun istatistiklerine
göre, Kanada’da bakliyat üretimi 1991’de bir milyon
tonun altındayken, 2008’de 4,8 milyon tonun üzerine
çıktı. Sektörün bu başarısının arkasındaki sır nedir?
2016 yılında Kanada’nın 8 milyon tondan fazla bakliyat ürettiği tahmin ediliyor. Bakliyatlar, Kanada’nın
batısında tahıllardan (buğday, arpa ve yulaf) ve yağlı
tohumlardan (kanola ve artan miktarda soya fasulyesi) oluşan bir ekin yetiştirme sistemine çok iyi oturdu.
Kanada her yıl bir ürün yetiştiriyor (Nisan’dan Eylül’e
kadar) ve bakliyat-tahıl-yağlı tohum rotasyonu, yabani
otların kontrolü, hasat zamanlaması açısından çok iyi
çalışıyor. Aynı zamanda bu sistem, bir üründeki dalgalanmanın rotasyondaki diğer ürünleri etkilemesine karşı
bir tedbir işlevi görüyor.
Bakliyat üretiminin başladığı ilk günlerden bu yana,
çiftçiler bakliyat araştırmalarına büyük yatırımlar yaptı. En fazla bakliyatın yetiştirildiği bölge olan Saskatchewan’da, çiftçiler satış sırasında zorunlu bir vergi
ödüyor ve ödenen bu vergi araştırma çalışmalarına fon
sağlamak için kullanılıyor. Vergi miktarı değişiklik gösterse de bu oran şimdiye kadar yüzde 0,5 ila yüzde 1
arasında kaldı. Pulse Canada’nın bir çalışanı olarak ben
de, çiftçilerin sektörle birlikte çalışmasının, iki grubu da
sorunları çözme ve fırsatları değerlendirme konusunda
güçlendirdiğini ve üretimi daha verimli hale getirdiğini
düşünüyorum.
Kanada’da bakliyat üreticilerinin teknolojik altyapısında durum nasıldır? Gelişmiş teknolojilere yeterince
yatırım yapılıyor mu? Bakliyat İşleme Teknolojisi nasıl
geliştirilebilir ve dönüştürülebilir?
Benim kişisel fikrime göre, çiftçilerin bakliyat araştırmalarına yaptığı yatırımlar sayesinde çok sağlam bir
üretim zemini oluştu. Kanada’da ve dünyada sektörün
büyüklüğü ve gelişmesi, yeni bakliyat işleme teknolojilerine sürekli yatırım yapılmasını sağladı. Bakliyat
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sektörü, rekabetçi bir piyasa olduğu için bazı şirketler
güçlenirken, pazara yeni şirketler de girerek önemli yatırımlar yaptılar.
Bir sonraki yatırım dalgası muhtemelen bakliyat unu
öğütme tesislerine ve bakliyat parçalama tesislerinin sürekli büyümesine yönelik olacak. 2017 yılının başında,
bir Fransız şirketi bezelyeden protein üretmek üzere 400
milyon dolarlık yeni bir tesis kuracağını açıkladı. Ayrıca,
Kanada’da yeni bakliyat işleme tesislerinin de inşa edileceği açıklandı.
2016’nın Uluslararası Bakliyat Yılı ilan edilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu, bakliyatlar hakkında toplumdaki farkındalığı ve tüketimi artırmak için
önemli bir faktör olabilir mi? Bu durum, bakliyat tüketimi üzerinde olumlu bir etki yarattı mı?
Daha önce belirttiğim gibi, bana göre Kanada’da çiftçiler ve tüccarlar birlikte çalışma kararı aldığında, tüm
bakliyat sektörü büyük bir adım atmış oldu. Benzer
şekilde, dünya bakliyat sektörünün 2016 Uluslararası
Bakliyat Yılı’nda bakliyatları tanıtmak için koordineli

“Bana göre Kanada’da çiftçiler ve tüccarlar birlikte çalışma kararı aldığında,
tüm bakliyat sektörü büyük bir adım atmış oldu. Benzer şekilde, dünya bakliyat sektörünün 2016 Uluslararası Bakliyat Yılı’nda bakliyatları tanıtmak için
koordineli bir şekilde çalışma kararı alması da ileriye dönük büyük bir adımdı.
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bir şekilde çalışma kararı alması da ileriye dönük büyük bir adımdı. Hep birlikte çalışıldı ve tüm grupların
ayrı ayrı çalışarak uzun sürede başarabileceğinden daha
fazla proje başarıyla gerçekleştirildi. Tüketim verilerinin izlendiği bazı ülkelerde bakliyat tüketiminde kısa
vadeli bir sıçrama oldu. Dünyada mercimek tüketiminin 2016’da 2010-2014 seviyelerine göre yüzde 16 arttığı
tahmin ediliyor ve 2017’de de bu artış yüzde 25’e kadar
çıkabilir. En önemlisi, bakliyatların profili, hem üretim
hem de tüketim açısından yükseldi.
Uluslararası Bakliyat Yılı bildirisiyle aşağı yukarı aynı dönemde, 2015 yılının sonbaharında açıklanan
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
(SDG’ler) ile bakliyatlar arasında güçlü bir ilişki görüyorum. SDG’ler, yoksulluğa son vermek, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refahtan yararlanmasını
sağlamak için belirli hedefler içeren evrensel bir çağrıdır. Bence bakliyatlar, dünyanın bu hedeflere ulaşmasını
sağlamada kilit bir rol oynayacak.
Bildiğiniz gibi, bakliyat tüketimi, küresel nüfusun
artış oranından daha yavaş artıyor. Ayrıca birçok dünya
pazarında kişi başı tüketim uzun süredir düşüşte. Derneğiniz bu konuda neler yapıyor? Bakliyat tüketimini
artırmak için ne gibi çözümler öneriyorsunuz?
Bakliyat ıslahı için yapılan yatırımlar ile mercimek ve
fasulye gibi ürünlerin nitrojen sabitleme oranını artırmaya yönelik üretim araştırmaları henüz yeterli seviyede değil. Gıda üretim araştırmaları, ağırlıklı olarak,
1930’lar ile 1960’lar arasındaki “Yeşil Devrim” sürecinde pirinç, buğday ve mısır gibi karbonhidrat bazlı ürünlerde yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bakliyatların
verimliliği, çiftçilerin yetiştirdiği diğer ürünlerle aynı
hızda olmadı ve bazı ülkelerde tahıllara yönelik tercihli programlar nedeniyle bakliyat üretimi daha verimsiz
arazilere kaldı. Sonuç olarak nüfus artışı, bakliyat üretiminden daha hızlı oldu. En fazla talep edilen protein
kaynakları olarak genellikle et ve süt ürünleri görülüyor.
Kuru bakliyatların pişirme süresi, diğer bazı gıda seçeneklerine göre daha uzun. Pulse Canada’nın bakliyat
tüketimine yönelik ilginin artırılması konusundaki yaklaşımı, beslenme ve sağlık açısından bakliyatların değeri
konusunda tüketicilerin eğitilmesidir. Ayrıca Pulse Canada, bakliyatın farklı kullanımlarını göstermek üzere
tüketicilerle ve gıda şirketleriyle birlikte çalışıyor. Daha
hareketli pazarlarda, tüketilen gıdaların yüzde 50’den
fazlası ev dışında hazırlanıyor; bu nedenle gıda hizmetleri sektörü ve gıda üreticileriyle birlikte çalışmak, tüketicilere daha fazla bakliyat yedirmek amacıyla yaptığımız çalışmaların büyük bir bölümünü oluşturuyor. Aynı
zamanda gıda şirketlerinin tahıl bazlı gıdaların (örneğin
ekmek) formülasyonunu bakliyatları da kapsayacak şe-
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kilde değiştirmesi için çalışmalar yapıyoruz.
Dünyanın geleceğinde bakliyat sektörünün yerini
nerede görüyorsunuz? Gelecek yıllarda bakliyat sektörü büyüyecek mi, yoksa küçülecek mi?
Eminim ki bakliyata olan talep artacak ve bu da bakliyat üretimine yönelik yatırımları tetikleyecek. Bakliyatlar, ılımlı fiyatı ve besleyici özelliği sayesinde dünyada
beslenme alışkanlıklarında giderek önemli bir rol oynayacak. Her zaman dünyada insanlar için kilit bir besin
kaynağı olan bakliyatlar, 9 milyar insanın beslenmesinde sürdürülebilir bir yaklaşımın parçası olarak giderek
yaygınlaşacak. Dünyada en yaygın görülen ve bulaşıcı
olmayan hastalıklardan ikisinin diyabet ve kalp hastalığı olduğu düşünülürse, obezite ile mücadele dünyadaki neredeyse her ülke için çok zor. İnsanların tükettiği gıdalara bakliyatların eklenmesi beslenme kalitesini
iyileştirebilir, obezite ve beslenmeye bağlı hastalıkların
çözümüne yardımcı olabilir.
Bakliyatların insan sağlığı açısından faydaları nelerdir?
İnsanlar lezzetli gıdalar tüketmek ve hayatları boyunca sağlıklı ve hareketli kalmak istiyor! Beslenme düzenine bakliyatların eklenmesi ve yediğimiz gıdaların
dengelenmesi, insanların daha uzun süre sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için en önemli adım. Protein ve lif kaynağı olan bakliyatlar, demir, çinko, folat ve magnezyum
gibi önemli mikro-besinler içeriyor. Önemli bir husus
olarak, glisemik indeksi düşük olan bakliyatlar, tahıl
bazlı birçok gıdanın glisemik indeksini (yemek yedikten sonra kan şekerinin nasıl etkilendiğini) geliştirebiliyor. Ayrıca, bakliyatların tok tutması, enerji sağlaması
ve bazı hastalıkları önlenmesi de sağlığımıza yaptığı
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“Bakliyatların verimliliği, çiftçilerin
yetiştirdiği diğer ürünlerle aynı hızda olmadı ve bazı ülkelerde tahıllara
yönelik tercihli programlar nedeniyle bakliyat üretimi daha verimsiz arazilere kaldı. Sonuç olarak nüfus artışı,
bakliyat üretiminden daha hızlı oldu.”
önemli katkılardan bazıları.
Tüm bunların yanında gezegenin sağlığını da unutmamalıyız. Bakliyattan başka hiçbir gıda bileşeni, hem
sağlıklı insanlar hem de sağlıklı bir gezegen için daha iyi
katkı sağlayamaz! Doğru gıda tercihleri yaparak çevreyi
korumak, aynı zamanda uzun vadede insan sağlığını korumak anlamına geliyor.
Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Odak noktamızı, uygun fiyatlı, sağlık açısından yararlı
ve çevresel olarak sürdürülebilir olan beslenme düzenlerine çevirmeliyiz. Lezzetli ve yemesi kolay olan, insanların her gün tüketmek isteyecekleri gıdaları nasıl formüle
edebileceğimizi yeniden düşünelim. Çiftçilerin, bakliyat
yetiştirerek buğday ve yağlı tohumlar kadar para kazanmasını sağlayalım. Bizim hedeflerimiz bunlar. Bu hedefe ulaşmak için birlikte çalışmaya ve öğrendiklerimizi
paylaşmaya devam etmeliyiz. Gıda sektörünün geleceğinde kilit rol oynayan bakliyatlar için talep yaratalım!
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Veysel MEMİŞ

Tat Bakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş
Yönetim Kurulu Üyesi

Tat Bakliyat, yeni yatırımlarla
büyüyor
“Türkiye’de en büyük sorun her geçen gün bakliyat üretiminin azalması
ve ithalatçı konuma gelmemiz. Dünyadaki en lezzetli ve kaliteli bakliyat
ürünleri Anadolu’da yetişmesine rağmen şuan Türkiye’de bakliyat
üretimi düştü. Bu nedenle yaklaşık 20 yıl öncesinde bakliyat ürünlerini
bilmeyen ancak bugün büyük miktarlarda üretim yapan Kanada, Rusya,
ABD gibi ülkelerden bakliyat ithal ediyoruz.”
S. 92
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Mersin, Edirne ve Kırgızistan’da birçok bakliyat eleme, işleme ve paketleme tesisine sahip olan Memişoğlu-Tat Bakliyat, 2017 yılının başlarında bakliyat unu tesisi kurarak tüm bakliyat ürünlerini un haline getirerek
satmaya başladı. Bakliyatların artık un, ekmek, pasta,
tatlılar gibi birçok gıda maddesi içerisinde kullanıldığını söyleyen Tat Bakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim
Kurulu Üyesi Veysel Memiş, bakliyat ürünlerinin fazla
tüketilmediği ABD ve Avrupa gibi ülkelerde bile sağlıklı,
güçlü bir protein kaynağı olan bakliyatlara ilginin artmaya başladığını vurguladı. Yılda ortalama 400 bin ton
ürün işleme kapasitesine sahip olan Tat Bakliyat, 80’in
üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
Değirmenci Dergisi olarak Tat Bakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Memiş ile Tat
Bakliyat’ın kuruluş sürecini, ürettiği bakliyat ürünlerini,
bakliyat sektörünün dünyadaki ve Türkiye’deki durumunu konuştuk.
Sayın Veysel Memiş, Tat Bakliyatı biraz anlatabilir misiniz? Firmanızın kuruluş sürecini ve bugünkü
noktaya geliş hikâyesini bizimle paylaşır mısınız?
Memişoğlu Tarım Ürünleri, 1991 yılında Mersin’de
kuruldu. Kurucumuz Şerafettin Memiş ve kardeşleridir.
1977 yılından bu yana gıda ticaretiyle uğraşan Şerafettin Memiş, 1991 yılında bakliyat ve hububat sektöründe
faaliyet göstermeye başladı. 1994 yılı itibariyle “TAT”
markasıyla hizmet veren Memişoğlu-Tat Bakliyat, sektördeki ilk paketli bakliyat ürünleriyle hem yurt içi hem
de yurt dışında yoğun olarak faaliyetlerine devam etti.
Kurulduğu tarihten itibaren her yıl düzenli yatırımlarla
büyümesini sürdüren Memişoğlu-Tat Bakliyat, bugün
satış ve kapasite büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük
bakliyat ve hububat işleme firmaları arasında yer alıyor.
25 yıllık ihracat tecrübemizle yaklaşık 80 ülkeye ihracat
yapıyoruz. 2016 yılında 100 milyon dolarlık ihracat ger-
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çekleştirerek Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 302’inci
firması ve 505 milyon TL toplam satışımızla Türkiye’nin en büyük 237’inci sanayi kuruluşu olduk.
Üretim tesisleriniz, ürettiğiniz bakliyat türleri, üretimde kullandığınız teknolojiler ve üretim kapasiteniz
gibi konularda bize neler anlatabilirsiniz?
Bakliyat sektöründe kapasite ve çeşitlilik bakımından
Türkiye’nin büyük firmaları arasında yer alan Memişoğlu-Tat Bakliyat, Mersin’de toplam 105 bin metrekare
alan üzerinde kurulu tesisinde faaliyet gösteriyor. Ayrıca,
Kırgızistan’da bakliyat eleme tesisi ve depolama alanları
da bulunan firmamızın ürettiği başlıca ürünler arasında
pirinç, bulgur, kırmızı ve yeşil mercimek, nohut, kuru
fasulye, barbunya, börülce, bakla ve mısır bulunuyor.
Yıllık ortalama 400 bin ton ürün işleme kapasitemiz var.
Bakliyat sektörüyle ilgili yeni teknolojileri kullanan firmalardan biri olan firmamız, şuan Türkiye’deki en modern bakliyat eleme, işleme ve paketleme tesisine sahip.
Mersin’de günlük 120 ton kapasiteli bulgur, günlük 360
ton kapasiteli kırmızı mercimek fabrikamız, günlük 250
ton kapasiteli çeltik fabrikamız ile bakliyat eleme ve paketleme tesisimiz bulunuyor. Ayrıca Edirne Uzunköprü’de ise günlük 250 ton kapasiteli bir çeltik fabrikamız
daha mevcut.
Üretiminizin ne kadarlık bir bölümünü iç piyasada,
ne kadarını yurtdışı piyasasında değerlendiriyorsunuz?
Dünya genelinde ihracat gerçekleştirdiğiniz kaç ülke
var? Yeni hedef pazarlarınız neler? Yurtdışında fabrika kurmak ya da başka fabrikalar satın almak gibi bir
hedefiniz var mı?
Hem yurt içi, hem de yurt dışı pazarlara odaklanan
Memişoğlu-Tat Bakliyat, pazar durumuna göre üretim
kapasitesini bazen yurt içi pazara bazen de yurt dışı pazara kaydırıyor. 2016 yılında satışlarımızın yüzde 65’ini
yurt dışına, yüzde 35‘ini ise yurt içine gerçekleştirdik.
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her gıda türünde protein miktarını artırmak amacıyla
kullanılıyor. Bu nedenle pirinç ve bakliyat unu (mercimek, fasulye, nohut, bezelye unu) üretimiyle tüketicilerimizin taleplerini karşılıyoruz.

Dünya genelinde ihracat yaptığımız 80 ülkeden bazıları
şunlar: İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Suudi Arabistan, Irak, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Katar,
Tunus, Cezayir, Hindistan, Malezya, ABD, Avustralya,
Yeni Zelanda. Kırgızistan’da yetiştirilen fasulyelerin büyük bir bölümünü alan, işleyen ve eleyen bir tesisimiz
bulunuyor. Bunun yanı sıra büyük alım yaptığımız Kanada, ABD, Rusya gibi ülkelerde uzun yıllardır çalıştığımız, ilişkilerimizin kuvvetli olduğu partnerlerimiz var.
Memişoğlu Grup bünyesinde kurulan TATLOG hizmeti hakkında bilgi verir misiniz? Buradaki faaliyetleriniz neler?
2011 yılında 12 milyon TL yatırımla Memişoğlu-Tat
Bakliyat tarafından kurulan TATLOG, Akdeniz bölgesinin ve Mersin’in modern gümrüklü, gümrüksüz soğuk
hava ve kuru ürün depolama tesisi olarak hizmet veriyor. Liman şehri olan Mersin’in depolama tesisi ihtiyacı TATLOG ile karşılanmış oldu. Toplamda 61 bin 500
metrekare alanda kurulu olan tesisimiz, soğuk hava depolama, kuru ürün raflı depolama, silo sistemli dökme
ürün depolama ve açık saha depolama üniteleriyle gıda,
kimya, inşaat-yapı, tekstil ve kâğıt sanayi ile elektronik ve
otomotiv yan sanayi gibi birçok sektöre hizmet veriyor.
Bakliyat dışında üretiminiz var mı? Pazara yeni bir
ürün sunmayı planlıyor musunuz?
Her yıl kazancımızı bakliyat sektörüne yatırım yapmak için kullanıyoruz. 2016 yılında ikinci çeltik fabrikamızı Edirne Uzunköprü’de kurduk, böylece Marmara
Bölgesi’ndeki müşterilerimize daha hızlı hizmet ve rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.
2017 yılının başlarında bakliyat unu tesisi kurarak
tüm bakliyat ürünlerini un yaparak satmaya başladık.
Bitkisel protein ağırlıklı beslenen tüketiciler açısından
önemli bir ürün olmasından dolayı, bakliyat unu şuan
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Dünyada ve Türkiye’de bakliyat ürünleri yeterince
tüketilmiyor, ilgi görmüyor. Bakliyat ürünlerini tanıtmak için Tat Bakliyat neler yapıyor, ne gibi çözüm önerileri sunuyor?
Her ne kadar ülkemizde bakliyat ürünleri tüketimi azalsa da dünyada bakliyat ürünlerine olan ilgi artıyor. Bakliyat ürünlerinin en fazla tüketildiği Hindistan ve Güneydoğu Asya ülkelerinde nüfusun her geçen gün artmasının
etkisiyle bakliyat tüketimi de artıyor. Ayrıca bakliyat ürünlerinin fazla tüketilmediği ABD ve Avrupa gibi ülkelerde
bile sağlıklı, güçlü bir protein kaynağı olan bakliyatlara ilgi
artmaya başladı. Bakliyatlar artık un, ekmek, pasta, tatlılar
gibi birçok gıda maddesi içerisinde kullanılarak bu ürünlerin protein oranı ve besin değeri arttırılıyor.
Sizce dünyada ve Türkiye’de bakliyat sektörünün en
önemli sorunu nedir? Bu sorun için çözüm önerilerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Türkiye’de en büyük sorun her geçen gün bakliyat üretiminin azalması ve ithalatçı konuma gelmemiz. Dünyadaki en lezzetli ve kaliteli bakliyatın Anadolu’da yetişmesine rağmen şuan Türkiye’de bakliyat üretimi düştü.
Bu nedenle yaklaşık 20 yıl öncesinde bakliyat ürünlerini
bilmeyen ancak bugün büyük miktarlarda üretim yapan
Kanada, Rusya, ABD gibi ülkelerden bakliyat ithal ediyoruz. Türkiye’de dünyanın en modern bakliyat işleme
tesisleri bulunmasına rağmen ülkemizde yeterli üretim
olmadığı için, hammaddeyi başka ülkelerden alıp Türkiye’de işleyerek tekrar ihraç etmek durumunda kalıyoruz
ve bu da rekabet şansımızı azaltıyor. Türkiye’nin lojistik konumunun bakliyat tüketen ülkelere yakın olması,
ihracat konusunda az da olsa Türkiye’nin şansını arttırıyor. Ama üretim sorununa çözüm bulamadığımız takdirde Türkiye’de bakliyat sektörü gelişme gösteremez.
AR-GE çalışmalarınızla ilgili bilgi verebilir misiniz?
AR-GE faaliyetlerine ne kadar bütçe ayırıyorsunuz?
AR-GE ile ilgili ilkeleriniz neler?
Üretim teknolojilerimizi geliştirmek, daha verimli üretim yapmak ve müşterilerimize daha kaliteli ürünler sunmak için düzenli olarak Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz.
Bundan sonraki süreçte nasıl bir yol almayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz neler, nereye ulaşmak istiyorsunuz?
Sektörde büyümeye devam etmeyi ve yurt dışında pazar payımızı arttırmayı hedefliyoruz. Tüketicilerimizin
talepleri ile pazardaki gelişmelere göre firmamızın yatırımlarına yön vereceğiz.
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PERU
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Yüzölçümü : 1.285.216 kilometrekare

Yüzölçümü : 756.946 kilometrekare

Nüfus

: 31,38 milyon (2015 tahmini, Dünya Bankası)

Nüfus

: 18,006,000 (2015 tahmini, IMF)

Başkenti

: Lima

Başkenti

: Santiago

Dil

: İspanyolca

Dili

: İspanyolca

Para birimi : Nuevo Sol

Para birimi : Şili pesosu

GSYİH

GSYİH

: 240.222 milyon Dolar (2015 tahmini, IMF)

KBGSYİH : 6.021 Dolar (2015 tahmini, IMF)

KBGSYİH

: 13.340 Dolar (2015 tahmini, IMF)

İthalat

: 36,185 milyon Dolar

İthalat

: 53.343 milyon Dolar (ITC Trademap)

İhracat

: 36,040 milyon Dolar

İhracat

: 57.737 milyon Dolar (ITC Trademap)

: 192,1 milyon Dolar (2015 tahmini, IMF)

Toplam Dış Ticaret: 72,225 milyar Dolar

Toplam Dış Ticaret: 111.081 milyar Dolar(ITC Trademap)
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PERU VE ŞİLİ’DE
TAHIL VE UN PAZARI
Peru’da tahıl üretimi pirinç ve mısır ağırlıklıdır. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA FAS) verilerine göre,
2015/16 sezonunda 1,9 milyon ton pirinç
üreten Peru’nun pirinç üretiminin 2016/17
sezonunda da ise 2 milyon tona yükseldiği tahmin edilmektedir. Şili’nin tahıl üretiminde önde gelen ürünü ise buğdaydır.
2015/16 sezonunda 1,7 milyon ton buğday
üreten Şili’nin buğday üretiminin 2016/17
sezonunda 1,3 milyon tona gerilediği tahmin edilmektedir. Şili’nin mısır üretimi de
buğday üretimine yakındır, 2016/17 sezonunda mısır üretiminin 1,1 milyon ton olarak kaydedilmiştir.
Peru’nun tahıl üretimi pirinç ve mısır ağırlıklı olmasına
rağmen Şili’de tahıl üretim ve tüketiminde buğday ve mısır
ön plandadır. Güney Amerika kıtasının üçüncü büyük ülkesi olan Peru’nun ticari ekonomisi geniş ölçüde minerallere,
tarım ürünlerine ve endüstri ürünleri ve balıkçılığa dayanır.
Ülkede yetişen başlıca tarım ürünleri pamuk, şekerpancarı,
kahve, pirinç, patates, fasulye, mısır, arpa ve tütündür.
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Tarım sektörü Şili’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının
yüzde 3,6’sını oluşturmakta ve işgücünün yüzde 9,5’ini
istihdam etmektedir. 1980’li yıllardan bu yana tarımda modernizasyon çalışmaları devam etmektedir. Son
10 yılda meyve ve yem bitkileri üretim alanları önemli
ölçüde genişlerken; hububat, sebze ve endüstriyel bitki
üretimi azalmıştır. Şili, sertifikalı tohumların önde gelen ihracatçılarındandır.
PERU’NUN DÜNYA TAHIL
ÜRETİMİNDEKİ YERİ
Peru’da tahıl üretimi pirinç ve mısır ağırlıklıdır. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA

FAS) verilerine göre, Peru’nun pirinç üretim miktarı
2013/14 sezonunda 2,1 milyon ton, 2014/15 sezonunda
1,9 milyon ton olarak kaydedilmiştir. 2015/16 sezonunda yine 1,9 milyon ton olarak gerçekleşen pirinç üretiminin 2016/17 sezonunda da ise 2 milyon tona yükseldiği
tahmin edilmektedir.
Peru’nun üretimini gerçekleştirdiği bir diğer önemli
ürün ise mısırdır. 2013/14 ve 2014/15 sezonunda 1,5 milyon ton civarında mısır üreten Peru, 2015/16 sezonunda
bu miktarı 1,6 milyon tona çıkarmıştır. 2016/17 sezonunda ise Peru’nun 1,7 milyon ton mısır ürettiği tahmin edilmektedir. Ülkenin bir diğer önemli tahıl üretimi ise arpadır. 2013/14 sezonunda 225 bin ton, 2014/15 sezonunda
ise 226 bin ton civarında arpa üreten Peru, 2015/16 ve
2016/17 sezonlarında ise 220-240 bin ton aralığında arpa
ürettiği tahmin edilmektedir. Peru’nun buğday üretimi
ise arpa üretimine yakın. 2015/16 sezonunda 205 bin ton
buğday üreten Peru’nun 2016/17 sezonunda ise 200 bin
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ton buğday ürettiği tahmin edilmektedir.
Peru’nun tahıl tüketiminde önde gelen ürün mısırdır.
USDA’nın verilerine göre, 2013/14 ve 2015/16 sezonları arasında 3,8-4,3 milyon ton mısır tüketen ülkenin
2016/17 sezonunda da yine 4,6 milyon ton mısır tükettiği tahmin edilmektedir. Pirinç tüketimine bakıldığında, 2013/14 ve 2015/16 sezonları arasında 2,2 milyon
ton civarında tüketim gerçekleştirildiği görülmektedir.
2016/17 sezonu için tahmin edilen tüketim miktarının
aynı kaldığı tahmin edilmektedir. Peru’nun arpa tüketimi ise 2013/14 ve 2015/16 sezonları arasında 325-350
bin ton arasında gerçekleşmiştir. 2016/17 sezonu için

tahmin edilen tüketim miktarı ise 330 bin tondur.
ŞİLİ’NİN DÜNYA TAHIL ÜRETİMİNDEKİ YERİ
Şili’nin tahıl üretiminde ise buğday ve mısır ilk sırada
yer alıyor. 2013/2014 sezonunda 1,3 milyon ton buğday
üreten Şili, 2015/16 sezonunda bu üretimi 1,7 milyon tona
yükseltmiştir. Şili’nin 2016/17 sezonunda ise 1,3 milyon
ton buğday üretimi gerçekleştirdiği tahmin edilmektedir.
En çok üretilen ikinci tahıl ürünü ise mısırdır. Şili’nin
2013/14 ila 2016/17 sezonları arasında mısır üretimi ortalama 1,1 milyon tondur. Şili’nin yulaf üretimi 420-610 ton
ve pirinç üretimi ise 86 ila 112 ton arasındadır.
Şili’nin tahıl tüketiminde önde gelen ürünlerin mısır
ve buğday olduğu görülmektedir. Mısır tüketimi 2013/14
sezonunda 2,6 milyon ton, 2014/15 sezonunda ise 2,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Şili’nin 2015/16 ila 2016/17
sezonlarında da aynı miktarda mısır tükettiği tahmin edilmektedir. Aynı şekilde Şili’nin buğday tüketim miktarının
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2013/14 ila 2016/17 sezonları arasında 2,3 milyon ton civarında olduğu görülmektedir. Yulaf tüketimi ise 355-570
bin ton aralığında olan Şili’de 2013/1 4 ila 2016/17 sezonları arasında 225-240 bin ton pirinç tüketilmiştir.
DÜNYA TAHIL TİCARETİNDE PERU VE ŞİLİ
Ürettiği mısır ve buğday miktarı yeterli olmayan Peru,
özellikle mısır ve buğdayda ithalata başvurmaktadır.
USDA verilerine göre, 2013/14 sezonunda 2,2 milyon ton
mısır ithal edilmiş ve bu miktar 2014/15 sezonunda 2,7
milyon tona, 2015/16 sezonunda ise 2,9 milyon tona yükselmiştir. 2016/17 sezonunda ise aynı miktarda mısır ithal
ettiği tahmin edilmektedir. 2013/14 sezonunda 2,1 milyon
ton buğday ithal eden Peru’nun 2016/17 sezonunda ise
2,9 milyon ton buğday ithal ettiği tahmin edilmektedir.
Şili’de ise tahıl ithalatı ağırlıklı olarak mısır üzerinden
işlemektedir. 2013/14 sezonunda 1,4 milyon ton mısır ithal eden Şili, 2015/16 sezonunda bu rakamı 1,6 milyon
tona çıkarmıştır. 2016/17 sezonunda ise Şili’nin 1,8 milyon ton mısır ithal ettiği tahmin edilmektedir. Buğdayda
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ise ülke 2013/14 sezonu ve 2016/17 sezonu arasında 841850 bin ton civarında ithalat gerçekleştirmiştir.
PERU VE ŞİLİ’DE UN SANAYİ
ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi (USDA
FAS)’nin Peru raporuna göre, buğday, Peru’da, ılıman
güney ovalarında çoğunlukla deniz seviyesinden 2.800
ve 3.500 metre arasında az miktarda yetiştirilen bir ürün.
İlkel olmayan ve ekili dağlık coğrafya ile sınırlı kalan
buğday üretimi çoğunlukla yumuşak buğday ile sınırlanmıştır. Bu buğday türü çoğunlukla püreler veya çorba
yapımında kullanılır ve öğütme için iyi değildir. Peru’da
her yıl yaklaşık 1,4 milyon ton buğday unu üretilmektedir. Bu miktarın yüzde 63’ü yerel fırıncılık endüstrisi; yüzde 20’si makarna üretimi; yüzde 12’si kurabiye,
kraker sektörü ve kalan yüzde 5’i ise yerel kullanım için
ayrılmaktadır. Yerel tüketimde kullanılan unun kabaca
yüzde 70’i geleneksel pazarlarda satılırken, yüzde 30’u
ise süper marketlerde satılmaktadır.
Şili için yayınlanan rapora göre, Şili’de buğdayın in-
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sanlar tarafından tüketimi oldukça durağandır ve son
birkaç yılda nüfus artışı ile paralellik göstermektedir.
Yerel Fırıncılık Derneği (FECHIPAN)’a göre, Şili’de
yılda ortalama kişi başına 80 kilogram ekmek tüketiliyor ve bu tüketim Şili’yi Latin Amerika’da Meksika’dan sonra ikinci en büyük ekmek tüketicisi haline
getiriyor. Değirmencilik ve fırıncılık endüstrisinde
yaklaşık olarak 25 bin kişi istihdam sağlamaktadır.
Şili’de değirmencilik endüstrisi buğdaya dayanmaktadır. Şili’nin toplam buğday arzının (yerli üretim ve
ithalat dâhil) yaklaşık yüzde 85’i un için öğütülmektedir. Ülke çapındaki 71 değirmen tarafından üretilen
buğday ununun tahminen yüzde 80’i doğrudan satılmaktadır.
PERU VE ŞİLİ’DE UN TİCARETİ
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO)
verilerine göre, Peru’nun buğday unu ihracatı 2010-2013
yılları arasında 3,4 milyon ton ila 12,4 milyon ton arasın-
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da seyretmiştir. 2011 yılında 3,4 milyon ton buğday unu
ihraç eden Peru, bu miktarı 2013 yılında rekor bir yükselişle 12,4 milyon tona çıkarmıştır. Peru’nun buğday unu
ithalatı ise 2010-2013 yılları arasında 1,5 milyon ila 15,2
milyon ton arasında gerçekleşmiştir. 2011 yılında 15,2
milyon ton buğday unu ithal eden Peru, bu miktarı 2013
yılında 1,5 milyon tona düşürmüştür.
FAO verilerine göre, Şili’de buğday unu ihracatında
son iki yılın rakamları resmi değildir. 2010-2011 yıllarında
10,3-10,9 milyon ton buğday unu ihraç eden Şili’nin bu rakamı 2012 yılında 57 ve 2013 yılında ise 10 tona düşürdüğü
görülmektedir. Tüketimini ithalatla sağlayan Şili’nin ithalat rakamları düşüş göstermektedir. 2010 ve 2013 yılları
arasında bin ton ila 21 bin ton arasında buğday unu ithal
etmiştir. Ülkenin buğday unu ithalatı 2010 yılında 21 bin
ton olarak gerçekleşmiş ve 2011 yılında bu miktar bin tona
gerilemiştir. 2012 ve 2013 yıllarında çok az artan buğday
unu ithalatı 2 bin ton olarak kaydedilmiştir.
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DÜNYA KURU
FASULYE & NOHUT
PAZARI
Dünya üzerinde en çok üretilen bakliyat kuru fasulyedir. FAO verilerine göre,
2011 yılında 23 milyon ton olan dünya
kuru fasulye üretimi, 2014 yılında ise artışa geçerek son 6 yılın en yüksek seviyesi
olan 26,5 milyon tona ulaşmıştır. Nohut,
dünya bakliyat üretiminde kuru fasulyenin ardından ikinci sırada yer almaktadır.
2011-2012 yıllarında 11,5 milyon ton civarında gerçekleşen dünya nohut üretimi,
2013 yılında 13,3 milyon tona; 2014 yılında da 13,7 milyon tona ulaşmıştır. Her
iki bakliyat türünün üretiminde Asya kıtası
ilk sırada yer almaktadır.
Bakliyat ürünlerinin beslenme ve vücut sağlığı açısından
taşıdığı besleyici değer, özellikle son zamanlarda dünyanın
birçok ülkesindeki sağlık ve gıda ile ilgili beslenme uzmanları tarafından çok daha yoğun bir şekilde vurgulanıyor. Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler, 2016 yılını “Dünya Bakliyat
Yılı” olarak ilan etmişti ve bakliyatın tüm dünyada tüketimini artırmak için çeşitli paneller, konferanslar ve sempozyumlar düzenlenmişti. Aynı şekilde tarım uzmanları da, bakliyatın toprak sağlığı açısından değerini öne çıkarıyor. Bütün
bunlara rağmen dünya bakliyat üretimi, taleple kıyaslandığında yeterli düzeyde değil. Halihazırda dünya, bakliyat
üretiminin arttırılması için önemli bir çaba içerisinde.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Ayrıca, geçtiğimiz aylarda Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu da (GPC) her yıl Ocak ayının üçüncü Çarşamba gününün tüm dünyada ‘Bakliyat Günü’ olarak
kutlanmasına karar verdi.
DÜNYA KURU FASULYE & NOHUT ÜRETİMİ
VE BAŞLICA ÜRETİCİ ÜLKELER
Bilindiği üzere tahıl ürünlerinde, herkesin rahatlıkla
ulaşabileceği üretime dair veriler hızlı bir şekilde güncellenmektedir. Hatta içerisinde yer aldığımızın sezonun güncel verilerinin yanı sıra bir sonraki sezona dair

de tahminler yayınlanmaktadır. Ancak bakliyat ürünlerinin üretimi için bu henüz söz konusu değildir. Bugün
itibariyle dünya bakliyat üretimine dair en güncel veriler, Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO)
tarafından açıklanmaktadır ve bu veriler de en son 2014
yılını kapsamaktadır.

Nohut, dünya bakliyat üretiminde kuru fasulyenin
ardından ikinci sırada yer almaktadır. 2010 yılında 10,9
milyon ton olan dünya nohut üretimi, 2010-2011 ve
2012 yıllarında 11 milyon ton civarında gerçekleşmiştir.
FAO verilerine göre dünya nohut üretimi, 2013 yılında 13,3 milyon tona; 2014 yılında da 13,7 milyon tona
ulaşmıştır. Dünya nohut üretiminde, kuru fasulyede olduğu Asya kıtası ön plandadır. Hatta nohut üretiminin
tamamına yakının Asya kıtasında üretildiğini söylemek
mümkündür. Çünkü 2014 yılı verilerine göre 13,7 milyon ton olan dünya nohut üretiminin 11,7 milyon tonu
Asya kıtasında gerçekleştirilmiştir. Asya kıtasını 629 bin
tonluk üretimle Okyanusya, 757 bin tonluk üretimle Afrika, 479 bin tonluk üretimle Amerika ve 164 bin tonluk
üretimle Avrupa takip etmektedir.
Ülkeler, bakliyat üretiminde bir ya da iki ürüne odaklanmışlardır. 2014 verileri bazında ülkelerin kuru fasulye üretimine bakıldığında, Myanmar’ın dünya üretiminde ilk sırada olduğu görülmektedir. 2012 yılında 4
milyon ton kuru fasulye üreten Myanmar, 2013 yılında
ise üretimini 4,3 milyon tona yükseltmiştir. Artış 2014
yılında da devam etmiş, üretim miktarı 4,6 milyon tonu
bulmuştur. Myanmar’ın hemen ardından gelen Hindistan, 2012 yılında 3,7 milyon ton olan kuru fasulye
üretimini 2014 yılında 4 milyon tona çıkarmıştır. Dünyanın üçüncü büyük kuru fasulye üreticisi Brezilya’nın
ise 2012 yılında 2,7 ve 2013 yılında 2,8 milyon ton olarak gerçekleşen kuru fasulye üretimi, 2014 yıllarında
3,2 milyon tona yükselmiştir. 2014 yılı verilerine göre,
Brezilya’nın ardından 1,3 milyon tonla ABD; 1,2 milyon

Genel hatlarıyla bakliyat üretimine bakılacak olursa, dünya üzerinde en çok üretilen bakliyat kuru fasulyedir. 2010
yılında yaklaşık 24 milyon ton olarak gerçekleşen dünya
kuru fasulye üretimi, 2011 yılında 23 milyon tona gerilemiş,
2014 yılında ise üretim yeniden artışa geçmiş ve son 6 yılın
en yüksek seviyesi olan 26,5 milyon tona ulaşmıştır. Kıta
bazında kuru fasulye ve nohut üretimine bakılacak olursa,
dünya kuru fasulye üretiminde, Asya kıtası ilk sırayı almaktadır. 2014 yılında 11,6 milyon ton kuru fasulye üretimi gerçekleştiren Asya kıtasını, aynı yıl 7,9 milyon tonla Amerika
kıtası; 6,1 milyon tonla Afrika kıtası takip etmektedir.
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tonla Meksika, 1,1 milyon tonla Tanzanya ile 1 milyon
tonla Çin gelmektedir.
Dünya bakliyat üretiminde kuru fasulyenin ardından ikinci sırada yer alan nohut üretiminde ise ilk sırada Hindistan bulunmaktadır. 2012 yılında 7,7 milyon
ton nohut üreten Hindistan, 2013 yılında üretimini 8,8
milyon tona çıkarmıştır. 2014 yılında ise Hindistan’ın
nohut üretimi 9,8 milyon tona yükselmiştir. Hindistan’dan sonra ikinci sırada yer alan Avustralya ise 2013
yılında 813 bin ton nohut üretirken, 2014 yılında bu üretim 629 bin tona gerilemiştir. Dünya nohut üretiminde
üçüncü sırada yer alan Etiyopya, 2013 yılında 409 bin
nohut üretmiştir. Etiyopya’nın 2014 yılında ürettiği nohut miktarı ise 458 bin tona yükselmiştir. Etiyopya’dan
sonra gelen Türkiye’de ise nohut üretimi her geçen yıl
azalmaktadır. 2012 yılında 518 bin ton olan nohut üretimi 2013 yılında 506 bin tona ve 2014 yılında ise 450 bin
tona düşmüştür. Türkiye’yi sırasıyla 399 tonla Pakistan,
261 tonla İran,171 tonla Meksika, 127 tonla ABD ve 123
tonla Kanada takip etmektedir.
DÜNYA KURU FASULYE & NOHUT TİCARETİ
Dünya genelinde üretilen bakliyatın yaklaşık yüzde
84’ü ülkelerin iç talebini karşılamaya yöneliktir. Geriye
kalan yüzde 16’lık kısım ise dünya ticaretine dâhil olmaktadır. FAO’nun dünya bakliyat ticaretine yönelik
2013 verilerine göre, bakliyatta, miktar bakımından en
çok ihraç edilen ürün bezelyedir. Bezelyeden sonra en
çok ihraç edilen ürün ise kuru fasulyedir. Miktar bazında kuru fasulye ihracatı bezelye ihracatından az olmasına rağmen, değer karşılığı daha yüksektir.
2010 yılında 3,6 milyon ton kuru fasulye ihraç edilirken 2011 yılında bu rakam 4,4 milyon tona yükselmiştir.
2013 yılında ihraç edilen kuru fasulye miktarı 4 milyon
ton, bunun değer karşılığı ise 3,8 milyar dolardır. Nohut
ise dünya ihracat sıralamasında 1,6 milyon ton ile bezelye,
kuru fasulye ve mercimekten sonra 4. sırada yer almaktadır. 2010 yılında 1,1 milyon ton olan nohut ihracatı 2012
yılında 1,9 milyon tona yükselmiştir. 2013 yılında ise bir
miktar gerileyen nohut ihracatı 1,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bunun değer karşılığı ise 1,1 milyar dolardır.
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Dünya bakliyat ithalatında ise, 2010 yılında 3,1 milyon
ton olan kuru fasulye ithalatı 2012 yılında 3,5 milyon
tona yükselmiştir. 2013 yılında gerçekleştirilen ithalat
miktarı ise 3,4 milyon ton olmuştur, bunun değer karşılığı ise 3,5 milyar dolardır. Nohut ithalatında ise son
yıllarda çok az artış olmuştur. 2010 yılında 1 milyon ton
olarak gerçekleşen nohut ithalatı 2012 yılında 1,4 milyon
tona yükselmiştir. 2013 yılında ise dünya nohut ithalatı
1,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir, bunun değer karşılığı ise 1,2 milyar dolardır.
TÜRKİYE’DE KURU FASULYE & NOHUT ÜRETİMİ
Türkiye’de kuru bakliyatın ekim alanının son 10 yıl
içerisinde önemli oranda azalma göstermesine bağlı olarak kuru bakliyat üretimi de son 12 yılda ciddi oranda
azalma göstermiştir. Toplam bakliyat üretimi de son 10
yılda yaklaşık 400 bin ton düşmüştür. Buna göre; 2006
yılında 1,4 milyon ton olan toplam bakliyat üretimi,
2015 yılında 1 milyon tona kadar gerilemiştir.
Bakliyat ürünleri arasında en yüksek üretim miktarının nohutta olduğu görülmektedir. TÜİK verilerine
göre; 2013 yılında 506 bin ton olan Türkiye nohut üretimi, 2014 yılında 450 bin tona düşmüştür. 2015 yılında
460 bin ton nohut üreten Türkiye’nin 2016 yılında ise
455 ton nohut ürettiği tahmin ediliyor.
Bir diğer önemli ürün olan kuru fasulyede üretim
miktarı 2013 yılında 195 bin ton civarında iken, 2014
yılında ise bir miktar artarak 215 bin tona yükselmiştir.
2015 yılında 235 bin ton kuru fasulye üretimi yapılan
Türkiye’de 2016 yılında ise aynı miktarda fasulye üretimi yaptığı tahmin edilmektedir.
TÜRKİYE KURU FASULYE & NOHUT TİCARETİ
Baklagillerin ekili olduğu tarım alanlarının azalması
ve buna bağlı olarak da üretim miktarının düşmesi Tür-
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kiye’nin kuru bakliyat ithalatında da artışa neden olmaktadır. 2012 yılında 272 bin ton olan toplam bakliyat
ithalatı, 2013 yılında 335 bin tona, 2014 yılında 433 bin
tona, 2015 yılında ise 470 bin tona yükselmiştir.
Bakliyat grubunda en çok ithal edilen ürün mercimektir. Nohut ise mercimek ve bezelyeden sonra en
çok ithalatı yapılan ürünler arasında üçüncü sıradadır.
Ancak nohut ithalatı düşüş eğilimindedir. 2012 yılında
34 bin ton nohut ithalatı yapan Türkiye, 2013 yılında
bu miktarı artırmış ve 56 bin ton nohut ithal etmiştir.
2014 yılında ithalat bir miktar düşüp 41 bin tona gerilemiş, 2015 yılında da gerileme eğilimini sürdürerek
37 bin tona ve 2016 yılında ise 30 bin tona kadar düşmüştür.
Mercimek, bezelye ve nohuttan sonra 2015 yılında en
çok ithal edilen ürün olan kuru fasulyede de ithalat miktarı giderek düşmektedir. 2012 yılında 30 bin ton kuru
fasulye ithal edilmişken, bu miktar 2013 yılında 25 bin
tona gerilemiştir. Ancak 2014 yılında önemli oranda artarak 54 bin tona ulaşan kuru fasulye ithalatı 2015 yı-
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lında yeniden 34 bin ton seviyelerine gerilemiştir. 2016
yılında ithal edilen kuru fasulye miktarı ise 35 bin ton
olarak gerçekleşmiştir.
İthalatta olduğu gibi ihracatta da mercimek en yüksek
paya sahiptir. Türkiye’de ihraç edilen bakliyat ürünleri
arasında 3. Sırada yer alan ürün nohuttur. Türkiye’nin
nohut ihracatı ise 2015 yılında, önceki 2 yılın aksine artmış ve 22 bin tona ulaşmıştır. 2016 yılında yaklaşık 23
bin ton olan nohut ihracatı gerçekleştirilmiştir. Bunun
değer karşılığı ise 31 milyon dolardır.
Türkiye’de ihraç edilen kuru fasulye miktarı ise nohutla karşılaştırıldığında düşük seviyelerde kalmaktadır.
2013 yılında 2 bin 500 ton kuru fasulye ihraç eden Türkiye, 2014 yılında bu rakamı rekor yükselişle 8 bin 900
tona çıkarmıştır. Ancak bu tarihten itibaren kuru fasulye
ihracatı giderek gerilemiştir. 2015 yılında 4 bin 400 ton
kuru fasulye ihracatı gerçekleştirilirken, 2016 yılında ise
Türkiye’nin 2 bin 700 ton kuru fasulye ihraç ettiği tahmin edilmektedir. 2016 yılında gerçekleştirilen ihracatın
değer karşılığı 3,8 milyon dolardır.
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DÜNYADA TAHIL ÜRETİMİ:

HAZİRAN 2017
Dünya Tahıl Üretiminde
Düşüş 75 Milyon Ton Oldu
Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC)’nin 29 Haziran’da yayınladığı son göre, 2015/16 sezonunda yaklaşık 2.012
milyon ton olan dünya tahıl üretiminin, 2016/17 sezonunda 2.124 milyon tona ulaştığı tahmin ediliyor.
2017/18 projeksiyonuna göre ise toplam tahıl üretimi
2.049 milyon tona gerileyecek. Buna göre, IGC Haziran ayında toplam tahıl üretiminde 75 milyon düşüş
öngörmektedir. Bu üretimin 349 milyon tonluk kısmının 2017/18 sezonunda ticarete konu olacağı öngörülmektedir. 2015/16 sezonunda 1.987 milyon ton olan
tüketimin de 97 milyon tonluk artışla 2.084 milyon
tona ulaşması bekleniyor.
BUĞDAY
Aynı raporda buğday için öngörülen düşüş miktarı
19 milyon ton. IGC raporuna göre 2015/16 sezonunda 738 milyon ton olan dünya buğday üretiminin,
2016/17 sezonunda 754 milyon ton seviyelerinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. IGC’nin 2017/18 projeksiyonunda öngörülen rakam ise 735 milyon tondur.
Bu üretimin 170 milyon tonluk kısmının 2017/18 sezonunda uluslararası ticaret konu olması öngörülmektedir. 2016/17 sezonunda 738 milyon ton olan tüketimin
2017/18 sezonunda 735 milyon tona gerileyeceği öngörülüyor.
MISIR
Tahıl ürünleri arasında dünya genelinde üretimi en
fazla olan mısır için de düşüş öngörülmektedir. IGC raporuna göre; 2015/16 sezonunda 977 milyon ton olan
dünya mısır üretiminin 2016/17 sezonunda 92 milyon
tonluk artışla 1.069 milyon tona ulaştığı tahmin edilmektedir. 2017/18 projeksiyonunda ise mısır üretiminin 1.025 milyon tona gerileyeceği öngörülmektedir.
Ticarete konu olacak mısır miktarının ise 143 milyon
tona yükseleceği öngörülüyor. Tüketimde ise 5 milyon
tonluk artış (1.055 milyon ton) bekleniyor.
PİRİNÇ
Pirinçte çok az artış beklentisi mevcut. IGC’nin Mayıs raporuna göre 2015/16 sezonunda 473 milyon ton
olan dünya pirinç üretiminin, 2016/17 sezonunda 11
milyon tonluk artışla 484 milyon tona ulaştığı tahmin
edilmektedir. Bu üretimin 42 milyon tonun dünya ticaretine konu olması beklenmektedir. 2015/16 sezonunda 474 milyon ton olan tüketimin ise 2016/2017
sezonunda 484 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. 2017/18 sezonunda pirinç tüketiminin 488 milyon
tona yükseleceği öngörülmektedir.

