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Tesis yatırımı ve dizaynı…
Sevgili Okuyucular,
Değirmenci Dergisi’nin doksan ikinci sayısında
sizlerle birlikteyiz. Bu sayımızda değirmencilikte tesis yatırımı ve dizaynı konusunu ele alan iki değerli
makalemizi sizlerle paylaşıyoruz. Bildiğimiz gibi bir
değirmen tesisinden arzu ettiğimiz verimi alabilmek, hedeflediğimiz performansı yakalayabilmek ve
elbette bu tesisi mümkün olan en ekonomik düzeye taşımak için söz konusu değirmenin henüz proje
aşamasındayken olabildiğince detaylı çalışmak gerekir, projemizi hem teknolojik gelişmeler ışığında
şekillendirmek, hem de tesisin kurulacağı bölgenin
şartlarını iyi analiz etmek gerekir.
Ayrıca, değirmende kullanılacak makine ve ekipmanların belirlenmesinde isabetli kararlar verebilmek de söz konusu değirmenin faaliyete geçtiğinde

arzu edilen performansı sağlamasını garantileyebiliyor. Yani, bir değirmenin projesinde çok sayıda
unsuru göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
Elbette, öncelikle göz önünde bulundurulacak konu
söz konusu değirmenin ekonomik faydasıdır. İdeal
bir değirmen tesisi planlarken göz önünde bulundurulacak başlıca unsurlar ise pazarın ihtiyacı olan
ürüne, nakliye olanakları, tesis için gerekli iş gücü,
makine ve ekipmanlar için bakım ve onarım imkânları ve enerji sarfiyatı olarak sıralanabilir. Kapak
dosyamız dahilindeki makalelerimizi ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.
Ayrıca, bu ay sizler için ABD’de faaliyet gösteren
Congaree Milling Company ve Yemen’in sayılı un
değirmenlerinden Yemen Co. Flour Mills & Silos ile
röportaj yaptık. Röportajlarımızı ilgiyle okuyacağınızdan eminim.
Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle…
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başyazı

Zübeyde KAVRAZ

Yeni sezona zinde başlayın...
Değerli Dostlar,
Hareketli ve yoğun bir tempoyla geçen yılın ardından
gelen tatil gibisi yoktur. Tatil, uzun süre çalışan beynin ve
vücudun dinlenmesi için harika bir fırsat. Ya da bütün bir
yılı acısıyla tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bitirdikten sonra
tatili size verilen bir ödül olarak görebilirsiniz.
Çoğu insan tatilinde en lüks otel ve tatil köylerinde deniz, kum, güneş üçlüsünü tercih ederken bazıları da yaz
tatilini ailesini, akrabalarını ve arkadaşlarını görmek için
çocukluğunu geçirdiği memleketine giderek değerlendirir.
Eminim ki hepiniz iyi bir tatil planı yapmışsınızdır ve
hatta birçoğunuz tatilini bitirip işinin başına dönmüş bile
olabilir. Ya da şu an bir kıyı köyünde, bir kamp alanında
ya da güzel bir otelde tatilinizi geçiriyor olabilirsiniz.
Denizden uzak bir tatil düşünüyorsanız tarihi ve kültürel özellikleriyle sizleri büyüleyecek birkaç alternatif tatil
önerisinde bulunacağım. Bunlardan ilki Bolu’daki Abant
Dağları. Dağların eteğindeki, yazın ve kışın ayrı güzelliğe sahip olan Abant Gölü’nde gezebilir, fotoğraf çekebilir
ve bisiklete binebilirsiniz. Ayrıca yakın mesafede bulunan
ve Türk mimarisinin en güzel örneklerini barındıran tarihi
Mudurnu Evleri’ni de ziyaret edebilirsiniz.
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Birçoğunuz gitmiş olabilir ancak tam bir açık hava müzesi olan Nevşehir de kesinlikle görülmesi gereken yerler
arasında bulunuyor. Kapadokya’daki peri bacaları, kayalara oyulmuş evler ve kiliseler tarihte güzel bir yolculuğa
çıkmanızı sağlayacak. Balon turuna katılarak ya da Uçhisar’a çıkarak Kapadokya’nın eşsiz manzarasını fotoğraflayabilirsiniz.
Bir de sizlere Trabzon’un ünlü Uzungöl’ünü önerebilirim. Ormanlarla kaplı vadide ister kamp kurun, isterseniz
pansiyon veya küçük otellerde kalın. Yazın bile serin olan
Uzungöl’de deniz bisikletleriyle gezebilir, çevresindeki bol
oksijenli yaylalarda yürüyüşe çıkabilirsiniz. Muhteşem göl
ve orman manzarasının fotoğraflarını çekmeyi de unutmayın.
Yaptığınız tatilin süresi, nerede ve kiminle geçirdiğinizden ziyade vücudunuzun kendisini yenilemesine odaklanın. Eylül ayıyla birlikte başlayacak yeni sezona dinlenmiş
ve zinde dönmek için kendinizi motive edin. Uzun ve yorucu bir sezon sizleri bekliyor olacak.
İyi bir tatil geçirmeniz dileğiyle…
Bir sonraki sayıda buluşmak üzere.
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Agrocorp, Associated
Grain’i satın aldı
Agrocorp, Avustralyalı tohum ve baklagil işleyicisi Associated Grain’i satın aldı. Firma, 26,6
milyon dolara gerçekleşen bu alım işlemiyle,
baklagiller endüstrisindeki faaliyet alanını genişletmeyi ve lider konumunu güçlendirmeyi
planlıyor.
Tarımsal ürünlerin işlenmesi ve ticareti alanlarında
faaliyet gösteren Singapur merkezli Agrocorp International, Avustralyalı tohum ve baklagil işleyicisi Associated Grain’i 26,6 milyon dolara satın aldığını duyurdu.
Agrocorp yayımladığı basın bildirisinde, söz konusu
alım işleminin firmanın faaliyet alanını genişleteceğini, bu sayede daha fazla değer zincirine ulaşılacağını ve firmanın baklagiller endüstrisindeki liderliğini
güçlendireceğini belirtti. Associated Grain’in toplam
25 bin tonluk depolama kapasitesine sahip olduğu
ve yılda 200 bin tonluk işlem gerçekleştirebildiği biliniyor. Firmanın ürün portföyünü ise nohut, maş fa-

sulyesi ve baklagillerin yanı sıra buğday ve arpa gibi
tahıllar oluşturuyor. Agrocorp, Associated Grain’in
çiftçilerden doğrudan tahıl alınması ve ekim dönemi
başlamadan önce çiftçilere tohum tedarik edilmesi
gibi işlemleri sağlayacağını duyurdu. Alım işleminin
firmanın gelirlerine 118 milyon dolar katkı sağlaması da bekleniyor. Agrocorp, işlemin bir parçası olarak,
2,400 ton depolama kapasitesine sahip ek bir siloyu da
bünyesine dahil edecek. Firma aynı zamanda, Queensland’de bulunan özel bir araştırma kurumuyla birlikte
yeni tohum çeşitleri geliştirmek için Ar&Ge merkezi
de kurma taahhüdünde bulundu.

Bay State Milling, MGM Seed & Grain hissesi aldı
Bay State Milling Canada, yakın zamanda en yeni teknolojiyle donatılmış yulaf işleme tesisi
açan MGM Seed & Grain’in hisselerinden bir kısmını satın aldı.
Bay State Milling Canada,
Saskatchewan merkezli MGM
Seed & Grain’de hisse satın
aldı. MGM Seed & Grain; yakın zamanda Saskatchewan
eyaletinin Saskatoon şehrinde
en yeni teknolojiyle donatılmış
bir yulaf işleme tesisi kurmak için adım atmıştı. Kanada’nın yulaf üretim merkezinde yer alacak olan tesis,
glütensiz ürünlere özel üretim gerçekleştirecek. MGM
ile olan ortaklık ise, Bay State Milling müşterilerinin
glütensiz, yulaf bazlı ürünler için oluşturulan tedarik
zincirinden faydalanmasını sağlayacak. Müşteriler,
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Bay State Milling’in geleneksel ve organik ürünlerine
rahatlıkla ulaşabilecek. Bay
State Milling Stratejik Planlama Başkan Yardımcısı Walker Humphries “Glütensiz
yulaf için güvenilir bir tedarik zinciri geliştirmek amacıyla MGM Seed & Grain
Şirketiyle çalışma fırsatı yakaladığımız için çok heyecanlıyız. Bu girişim, yeni geliştirilen tahıl bazlı gıda
kategorilerinin gelişimini destekleyerek sağlıklı ve
lezzetli malzemeleri sağlama taahhüdümüzü güçlendirecek” diye konuştu.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Cargill, kazancını yüzde 85 artırdı
Geçen yılki mali yılda elde ettiği 1.64 milyar dolarlık kazancı yüzde 85 oranında artıran dünya gıda devi Cargill, bu yıl 3 milyar dolarlık kazanç elde ettiğini duyurdu.
Cargill; bu yılın dördüncü çeyrek ve 31 Mayıs 2017
tarihinde sona eren mali yıl için elde ettiği karlı sonuçları yayımladığı raporla duyurdu. Rapora göre, Cargill
her iki dönemde de dört faaliyet alanındaki kazancını
artırmayı başardı. Aynı zamanda önümüzdeki yıllarda dünyaya gıda tedariği sunan bir lider olmak için
gereken becerilerini, uzmanlığını ve ortaklıklarını da
geliştirdiğini duyurmuş oldu. Önceki mali yılda elde
ettiği 1.64 milyar dolarlık kazancını yüzde 85 artırarak
yaklaşık 3 milyar dolara yükselten Cargill, raporunda,
bu başarıya dünyayı daha güvenilir, sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde besleme stratejisine odaklanarak ulaştığını da vurguluyor. Cargill bu yıl, stratejik
alımlar, ortak girişimler ve tesislerinin geliştirilmesi
için 1 milyar dolarlık yatırım yaptı ve stratejik olmayan varlıklarının elden çıkarılması için de 700 milyon

dolar tutarında harcama
gerçekleştirdi.
Cargill Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı David MacLennan,
“Son iki yılda şirketin
gelişimi konusunda performansımızı ve konumumuzu iyileştirmek
için önemli çalışmalar
yaptık. Yapmış olduğuDavid MacLennan
muz yapısal gelişmeler
ve bazı pazarlardaki uygun koşullar bize güçlü sonuçlar sağladı. Daha entegre, odaklı ve faal bir Cargill
kurarak, müşterilerimize ve ortaklarımıza gelişim ve
başarı konusunda ivme kazandırıyoruz” dedi.

CIGI, 50. Uluslararası
Tahıl Endüstrisi
Programı’nı açıkladı
CIGI, 50. Uluslararası Tahıl Endüstri Programı’nda 14 ülkeden 22 misafirini ağırladı. Misafirlere, Kanada buğdayından, kalite analizine,
değirmencilikten ticaret ve pazarlama işlemlerine kadar birçok konuda bilgi verildi.
Kanada Uluslararası Tahıl Enstitüsü (CIGI), 9 Temmuz 2017’de başlayan ve iki hafta süren 50. Uluslararası Tahıl Endüstri Programı’nda 14 ülkeden 22 misafirini Winnipeg şehrinde ağırladı. Teknik gösterimler,
seminerler ve endüstri turlarından oluşan programda
misafirlere öncelikli olarak CIGI’nin tesisleri tanıtıldı. Mevcut programın katılımcıları arasında, Brezilya,
Şili, Çin, Kolombiya, Ekvador, Endonezya, Irak, İtalya,
Japonya, Meksika, Nijerya, Singapur, Güney Kore ve
Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen ticari kuruluşlar,
DEĞİRMENCİ DERGİSİ

değirmenciler ve tahıl işleyen firmaların kıdemli temsilcileri bulunuyordu. Programın katılımcıları, CIGI
personeli ve sektör temsilcileriyle birlikte Kanada tahılları ve bakliyatının ele alındığı sınıf derslerine, pratik
ve teknik sunumlara katıldılar. Söz konusu programda
makarna ve Asya ürünlerinde kalite analizi, değirmencilik ve nihai kullanım uygulamaları gibi konuların
yanı sıra, Kanada endüstrisinin tanıtımına, buğday sınıflandırmalarına, denetim, değerlendirme, işleme, taşıma ve pazarlama gibi konulara da değinildi.
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EGI, ILTA Grain’e yatırım yaptı
Equity Group Investments, 40’tan fazla ülkedeki müşterilerine
bezelye, mercimek, nohut ve fasulye ihraç eden Kanada’daki
ILTA Grain’den hisse satın aldı.
ABD merkezli Equity Group Investments (EGI),
Kanada’daki önde gelen imalatçı ve ihracatçı ILTA
Grain’den (ILTA) hisse satın alarak firmaya yatırım yaptığını açıkladı.
ILTA, özellikle bezelye,
mercimek, nohut ve fasulye gibi bakliyatların
üretimini ve dağıtımını
yapıyor ve 40’tan fazla
ülkedeki müşterilerine
ihraç ediyor. ILTA, son
teknolojiyle donatılmış
ve stratejik olarak Batı

Kanada’da konumlandırılmış yedi adet üretim tesisiyle faaliyet gösteriyor. ILTA’nın CEO’su ve Yönetim
Kurulu Başkanı Dan Burneski, “EGI’ye bir yatırım
ortağı olarak içtenlikle
hoş geldiniz diyoruz.
Şirketin mali desteği ve
uzun yıllardır yatırımlarına kattıkları değerler
ürünlerimize olan güçlü
taleple birlikte küresel
pazardaki alanımızı genişleterek kapasitemizi
artıracaktır” dedi.

MFA yeni tahıl tesisinin
açılışını yaptı
ABD’li çiftçi kooperatifi MFA, yaklaşık 25 milyon dolar yatırım yaparak Kolumbiya’da yeni
bir tahıl işleme tesisi kurdu. Yeni tesisin kooperatife daha fazla ihracat alanı yaratması
bekleniyor.
45 binden fazla üyesiyle ABD’nin Kolumbiya
eyaletinde hizmet veren çiftçi kooperatifi MFA Inc,
bölgesel kooperatiflerin ihracat faaliyetlerini geliştirecek yeni bir tahıl işleme tesisinin açılışını yaptı.
Firmanın açıklamasına göre, yeni tesisin, Kolumbiya, Caldwell şehrinde kurulduğu ve inşaatı için 25
milyon dolardan fazla harcama yapıldığı belirtiliyor.
Bu yatırımın, MFA tarihindeki en büyük yatırım olduğu da ifade ediliyor. Tesis, saatte 60 bin ton ta-
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hılın taşınabileceği, 110 vagonluk kapasiteye sahip.
420 bin kile mısırı ve 380 bin kile soya fasulyesini
tutabilen tesis tüm bu ürünlerin yüklemesini de sekiz saatten az bir sürede tamamlayabiliyor. Tesiste
daha küçük elevatörlerdeki baskıyı hafifletmek için
iki milyon kilelik geçici depolama alanı yapılacağı da
verilen bilgiler arasında. Yeni tesisle birlikte kooperatifin, ihracat alanında yeni pazarlara ulaşma imkânına sahip olması bekleniyor.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Nibulon’dan 200 milyon dolarlık yatırım
Nibulon, Ukrayna’nın Kherson bölgesinde tahıl ve yağlı tohumlara yönelik aktarma terminali kurdu.
Ukrayna’nın önde gelen tahıl ve yağlı tohum üreticisi Nibulon, tahıl ve yağlı tohumlara yönelik aktarma
terminalinin alım işlemlerini tamamladı. Ukrayna’nın
Kherson bölgesinde faaliyete geçirilen tesisin 14 Temmuz 2017 tarihinde açılış töreni gerçekleştirildi. Nibulon’un yüksek teknolojiye sahip modern terminalinin
inşası 100 gün sürdü. Yurtdışında üretilen ekipmanların tedarikçileride dahil olmak üzere 75 kurumdan
toplamda yaklaşık 1,500 kişi bu yüksek kapasiteli tesisin yapım sürecine dahil oldu. Kherson bölgesinde
yeni inşa edilen terminal, özellikle İspanya, Büyük
Britanya, İsviçre, ABD, Litvanya, Danimarka, Almanya, Hollanda ve daha birçok ülkeden dünyanın önde
gelen şirketlerinin en modern ekipmanları ile donatıl-

dı. Nibulon, tüm terminal için toplamda 200 milyon
dolarlık bir yatırım paketi hazırlamıştı.

Manitobalı çiftçilerden soya rekoru
Statistics Canada, en son
yayımlanan Principal Field
Crops raporunda, Manitoba
çiftçilerinin bu bahar 2,3 milyon akrelik soya ekimi yaptığını duyurdu. Bu; 2016 yılında ekilen 1,6 milyon akreye
kıyasla yüzde 40,1 oranında
bir artış anlamına geliyor ve

soya ekim alanı açısından bir
rekor olarak kabul ediliyor.
Soya ekimi henüz 3,1 milyon
akreyle kanola ve 2,7 milyon
akreyle buğdayın rekorunu henüz geçemese de yerel çiftçiler
önümüzdeki sene de en az 2,2
milyon akrelik ekim yapılacağını umduklarını söylüyor.

Premier Tech’ten organik büyüme
Premier Tech, Fransız paketleme hattı üreticisi A.C.P. System S.A.R.L’yi satın aldı.
Premier Tech, paketleme hattı tasarımcısı ve üreticisi Fransız A.C.P. System S.A.R.L’yi satın aldı. Premier
Tech bu satın alma işlemiyle sektördeki liderlik pozisyonunu güçlendirmeyi ve Fransa’daki müşterilerine
daha iyi teknik hizmet sağlamayı hedefliyor. Premier
Tech’in stratejik olarak tercih ettiği bu organik büyüme ve genişleme çalışması firmanın geçen yıl satışlarını 50.2 milyon dolara kadar artırmasını sağlamıştı.
Bu artışın 38.2 milyon doları organik büyüme ve 12
milyon doları da yıl boyunca tamamlanan satın alım-
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lar için ayrılmıştı. Bu strateji firmanın satışlarının 725
milyon dolara yaklaşarak zirve yapmasını sağladı.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Tornum, güçlenerek
büyüyor
Tornum, İsveçli makine üreticisi Silokonsult
Göran Persson AB’nin tedavülde bulunan hisselerinin tümünü aldı.
Tornum, tahıl ve değirmencilik sektörlerine makine
ve planlama tedariki yapan İsveçli Silokonsult Göran
Persson AB’nin tedavülde bulunan hisselerinin tümünü aldı. Tornum, Silokonsult Göran Persson AB’yi
alarak, İsveç’te bulunan endüstriyel müşterileri için tahıl ekipmanları konusunda önde gelen tedarikçilerden
biri haline geldi. Bu durum, Nisan 2017’de sona eren
mali yılın raporlarında Tornum’un gelirinin yaklaşık
6.5 milyon Avro’ya ulaşmasını sağladı.
Tornum’un CEO’su Per Larsson, “Silokonsult’un

alınması, Tornum’a şirket için tarihsel olarak daha
önce temel faaliyet alanı olmayan ürünleri ve becerileri
kazandıracak. Konu tarım ve değirmencilik sektörlerine yönelik uygulamalar olduğunda Kuzey bölgelerdeki şirketlerin yalnızca belirli bir kısmı Silokonsult
gibi becerilere sahip. Bunun yanı sıra, Tornum’un tahıl işleme alanındaki bilgilerinin Silokonsult’un performansı üzerinde olumlu bir etkisi olacağına inanıyoruz. Neticede, bu birleşmenin her iki şirket için de
büyüme fırsatları sağlayacağından eminiz” dedi.

Brock Grain Systems’da Marshall dönemi
Dünya genelinde tahıl işleme tesisleri çözümleri geliştiren Brock grain Systems’ın yeni Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü John Marshall oldu.
John Marshall; Brock Grain Systems’ın Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak atandı. Marshall yeni
görevinde, şirketin dünya genelindeki bağımsız bayii
ve distribütör ağından faydalanarak, üretim ve satış
konusunda incelemeler yapacak ve Brock Grain’in
stratejik adımlarını belirleyecek. Tarım ve kontrol
sistemleri alanında edindiği ürün geliştirme, stratejik

işletme gelişimi, satış ve müşteri
desteği hizmeti gibi konulardaki
tecrübesiyle Brock Grain bünyesine dahil olan Marshall, firma
içinde satış, pazarlama, operasyon ve mühendislik alanlarında
üst pozisyonlarda görev almıştı.

John Marshall

Symaga 42 bin tonluk
tesis kurdu
Symaga, Arjantin’de 42 bin ton kapasiteli yeni
bir depolama tesisi kurdu. Tesisin Eylül ayında
faaliyete geçmesi bekleniyor.
Tahıl depolama sistemlerinde öncü firmalardan biri
olan Symaga, bitkisel proteinlerden küspe ve pelet üreten AGD (Aceitera General Deheza) için Arjantin’in
Pampa del Infierno şehrinde yeni bir tesis kurdu. Tesis, 42 bin tonluk kapasiteye sahip. En yeni teknolo-
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jiyle donatılmış olan tesisin gelecekte 180 bin tonluk
kapasiteye çıkarılması bekleniyor. Tesisin Eylül ayında faaliyete geçmesi ve yaklaşık 200 kişiyi istihdam etmesi bekleniyor. Bu tesisin AGD’nin Arjantin’de açtığı
ikinci depolama tesisi olduğu belirtiliyor.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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IMFLI, bakliyat için bir araya geldi
Hindistan-Fas Gıda Bakliyatı Girişimi (IMFLI), bakliyat üretimini artmak ve yeni teknolojilerin üretimdeki kullanım oranını güçlendirmek için Yeni Delhi’de bir toplantı düzenledi.
Hindistan-Fas Gıda Bakliyatı Girişimi’nin (IMFLI) düzenlediği “Güney-Güney İşbirliği çerçevesinde,
gelişmiş teknolojilerin benimsenmesi yoluyla gıda ve
beslenme güvenliğinin güçlendirilmesi için bakliyat
üretiminin artırılması” isimli proje toplantısı 3 Temmuz tarihinde Hindistan’ın Yeni Delhi şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıda, 2012 yılından 2016/17 hasat
dönemine kadar tamamlanan işlerin ilerleyişi ele alındı ve projenin bir sonraki aşamaya yönelik iş planı görüşüldü. Dört yıldır uygulanan projenin sonuçları bir
hayli cesaret verici olarak tanımlandı. Proje dahilinde
ayrıca, hasat rotasyonlarında bakliyatın rehabilitasyo-

nu, yeni gen kaynaklarının geliştirilmesi, tohumların
çiftçiler için hem nicelik hem de nitelik bakımından
hazırlanması, tohum için iş teşviki, entegre mahsul ve
böcek yönetim paketleri gibi konular da tartışıldı.
IMFLI, Hindistanlı ve Fas’lı altı ortak tarafından
2012 yılında başlatılan bir girişim. Üretim sistemlerinde ve insan beslenmesinde kullanılan bakliyatın
iyileştirilmesini ve çiftçilerin bu pazarlara yönlendirilmesini amaçlayan girişim aynı zamanda Hindistan-Fas Güney-Güney İşbirliği bünyesinde tecrübelerinin karışlıklı olarak paylaşıldığı bir platform görevi
de görüyor.

Anadolu’nun unutulmuş
lezzetleri ortaya çıkıyor
“Bulgur Yemekleri” kitabını güncellemeye hazırlanan Duru Bulgur, bulguru kültür mirası
olarak gören ve bulgura sahip çıkmak isteyen
herkesi bulgurlu yemek tarifleriyle projeye ortak edecek.
Bulgurun dünya mutfağında yer alabilmesi adına
her yıl başka dillerde bulgur yemekleriyle ilgili kitaplar hazırlatan Duru Bulgur, 2008 yılında Dr. Nermin
Işık ile hazırladığı “Bulgur Yemekleri” kitabını güncelliyor. Ayrıca, Duru
Bulgur bulguru kültür
mirası olarak gören ve
bulgura sahip çıkmak
isteyen herkesi projeye
ortak edecek. Projeye
katılmak isteyenler 31
Temmuz 2017 tarihine
kadar bulgurlu yemek
tariflerini gönderebile-
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cekler. Tüm yörelerden gelen bulgurlu yemek tariflerini bu kitapta toplanacak.
Duru Bulgur Yayınları tarafından çıkarılacak kitap,
2018’in başında raflardaki yerini alacak. Kitap, kendi ismiyle tarifi yayınlanan
herkese hediye edilecek.
Projeye ortak olmak isteyen
kişiler, facebook ve instagram hesabı üzerinden veya
duru@durubulgur.com
mail adresine tarifte kullanılan malzemelerin ölçüleriyle
birlikte, var ise tarifin hikâyesini gönderebilecekler.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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GMach’den Mali’ye
un fabrikası yatırımı
Gmach, Mali’de günde 200 ton buğday işleme kapasiteli anahtar teslimi un fabrikası projesini devreye aldı.
Değirmen teknolojileri sektörünün önde gelen temsilcilerinden Gmach, Mali’de un ticareti alanında faaliyet
gösteren bir firma için inşaat ve makine uygulamasıyla
birlikte 9 ayda tamamladığı tesisi tam kapasite ile devreye aldı. En son teknolojileri barındıran, daha verimli bir
anahtar teslimi un fabrikası kurma talebiyle Gmach’e
başvuran firma, kurulumu gerçekleştirilen son teknolojiye sahip, modern yeni tesisi sayesinde artık yüzde 100
kapasite ve verimle çalışan tesisiyle sektöre girdi.
İŞ GÜCÜ VE MALİYETTEN TASARRUF
Çelik konstrüksiyon sistem olarak inşa edilen un
fabrikası, makine ve inşaatın yanı sıra laboratuvar ve
depolama silolarının kurulumunu da kapsıyor. 200
ton/gün buğday işleme kapasitesine sahip 5 katlı un
değirmeninde tam otomasyon, otomatik paçal, otomatik tavlama, randıman ve karousel torbalama sistemle-

ri bulunuyor. Bu otomasyon sistemi ile birlikte firma
hem iş gücünden hem de maliyetlerden önemli oranda
tasarruf sağlayacak. Böylece firma yüksek karlılıkla çalışacak ve pazarda daha rekabetçi olacak.
SORUNSUZ, KALİTELİ VE HIZLI BİR TESİS
5 katlı çelik konstrüksiyon binanın kurulumunu beş
ayda, bina içi makine montaj uygulamasını ise dört ay
gibi bir sürede tamamlayan Gmach firmasının yetkilileri, konuyla ilgili şunları aktardı: “Mali’de kurulumunu gerçekleştirdiğimiz 5 katlı çelik konstrüksiyon un
fabrikasını; çelik konstrüksiyon bina yapı elemanları,
bina içi buğday ve dinlendirme siloları, bina içi un ve
kepek siloları, çatı – cephe panel kaplaması ve makine
uygulamasıyla birlikte toplamda 9 ay gibi bir sürede
tamamladık. Müşterimiz için sorunsuz, kaliteli ve hızlı bir tesis kurmuş olmaktan son derece memnunuz.”

TMO’dan Yemen’e un yardımı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, Pakistan, Filistin, Somali ve Suriye’den
sonra Yemen’e de yardım için seferberlik başlattı.
İç savaş, açlık, kuraklık ve hastalıklar nedeniyle tarihinin en zor günlerini geçiren Yemen için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel
Müdürlüğü, yardım seferberliği başlattı. TMO tarafından
temin edilen 10 bin ton un,
Türk Kızılayı ve Başbakanlık AFAD koordinesinde
tedarik edilen “Blue Fury”
isimli gemiye yüklendi. 9
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Temmuz’da yola çıkan gemide Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu’ndan temin edilen
klor tableti ve klor ölçüm
cihazı; Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden
temin edilen tam teşekküllü
iki sahra hastanesi ile diğer
gıda ve insani yardım malzemesinden oluşan 120 tonluk ilaç ve tıbbi malzeme de
yer alıyor.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Selva Gıda, İSO İkinci
500 Listesi’nde
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının sonuçlarına göre, İttifak Holding’in gıda sektöründeki şirketi Selva, ikinci 500 listesinde 3
basamak daha yükselerek başarısını sürdürdü.
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2016 yılı araştırma sonuçları açıklandı. 1988 yılından bu yana İttifak
Holding çatısı altında faaliyet gösteren Selva Gıda,
ikinci 500’deki yerini 3 basamak daha yükseltti. İstanbul Sanayi Odası’nın 2015 yılı araştırma sonuçlarında
403’üncü sırada olan Selva Gıda, 2016 yılı araştırmasında 400’üncü sırada yerini aldı.
Araştırma sonuçlarını değerlendiren Selva Gıda
Genel Müdürü Özkan Koyuncu, ikinci 500’ün 2016
listesinde de yer aldıkları ve başarılarını sürdürdükleri için onur duyduklarını belirterek şunları söyledi:
“Ülkemizin kalkınmasında pay sahibi olmak ve bu

payı artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 10 yıldır
kesintisiz olarak Türkiye’nin markalı makarna ihracat
lideri konumundayız. Anadolu topraklarından çıkan
ürünlerimizle, ülkemizi dünyanın dört bir tarafında
başarıyla temsil ediyoruz. Dünyanın dört bir yanına
ürünlerimizi ulaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda
uluslararası platformlarda, ürünlerimizle hatırı sayılır
ödüller kazanıyoruz. Kazandığımız her başarı, bizlere
daha iyisini yapmak için güç veriyor. Yeni Türkiye’nin
inşa edildiği bu dönemde sektörümüzün önemli oyuncularından biri olarak var gücümüzle çalışmaya, yarınlarımızın daha müreffeh olması için elimizden gelenin
en iyisini yapmaya devam edeceğiz”.

4 yeni milli buğday
tohumu geliştirildi
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada, ziraat mühendisleri
“Meltem”, “Doruk”, “Ünsal” ve “Poyraz” isimli 4 yeni milli buğday tohumu geliştirdiler.
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından sürdürülen milli tohum üretme çalışmaları kapsamında geliştirilen “Meltem”, “Doruk”, “Ünsal” ve “Poyraz” isimli
4 yeni buğday tohumu, yakın zamanda toprakla buluşacak. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Buğday Şube
Şefi Ziraat Yüksek Mühendisi Rıza Ünsal, konuyla ilgili
yaptığı açıklamada, şunları aktardı: “1963 yılında kuru-

S. 30

lan enstitüde tohum ıslah çalışmalarına başlandı. Şu ana
kadar 14 ekmeklik, 9 makarnalık buğday ve 1 tritikale
çeşidi tescil ettirilerek çiftçilerin hizmetine sunuldu. Şu
anda da 3 tane ekmeklik buğday, 1 tane de makarnalık
buğday olmak üzere 4 adayımızın tescil süreci devam
ediyor. Bunlar önümüzdeki yıllarda tescil olduktan sonra çiftçimizin hizmetine girecek.”
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Ülker, yeni bir buğday
türü geliştirdi
Ülker’in 2016 yılında sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalar, ilerlemeler ve yatırımlar
hakkında bilgilerin yer aldığı ‘Sürdürülebilirlik
Raporu’nun ikincisini yayımlandı. Rapor kapsamında, Ülker’in geliştirdiği yüksek verimli
yeni bir buğday türü de bulunuyor.
Sürdürülebilirlik ilke ve hedeflerini “Bu Dünya
Bizim” konsepti altında birleştiren Ülker, ‘Sürdürülebilirlik Raporu’nun ikincisini yayımladı. Rapor
kapsamında, Ülker’in yıl boyunca kullandığı ana hammaddenin yarısını oluşturan buğdaya yönelik özel bir
çalışma da bulunuyor. Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü, kakao, fındık ve buğdayın tarladan tüketiciye ürün
olarak ulaşmasını sağlayan değer zincirinin, sürdürülebilirlik konuları arasındaki en önemli maddelerden
biri olduğunu vurguladı.
“YÜKSEK VERİMLİ BUĞDAY
TÜRÜ GELİŞTİRDİK”
Ülker’in yıl boyunca kullandığı ana hammaddenin

yarısını oluşturan buğdaya yönelik özel bir çalışma
yürütüldüğünü belirten Tütüncü, konuyla ilgili olarak
şunları aktardı: “Mümkün olduğu kadar yerel ürünleri
tedarik etme anlayışımızla buğday ihtiyacımızın yüzde
80’ini yurtiçinden alıyoruz. Bahri Dağdaş Uluslararası
Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile 10 yıldır bisküvide kullanmak üzere ideal buğday üretmek için ıslah
çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucunda
‘Ali Ağa’ adını verdiğimiz yüksek verimli bir buğday
türü geliştirdik. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü
tarafından tescillendi. Bundan sonra Ali Ağa’nın yaygınlaşması için çalışacağız”.

Un analizinde hızlı sonuç
Brabender’ın un analiz cihazı GlutoPeak, hem değirmencilere hem de tahıl ticaretiyle uğraşanlara ürünlerini verimli şekilde yönetme imkânı tanıyor.
Brabender’ın piyasaya sunduğu ve unun işlevselliğini ve performans potansiyelini hızlı bir şekilde
karakterize edebilen GlutoPeak; protein içeriği, yaş glüten,
su emilimi ve Alveograf W değeri
gibi un analizi için bilinen ölçüm
değerleriyle iyi korelasyonlar sağlıyor. Cihaz, birkaç dakika içinde
analiz edilen un numunesinin reolojik parmak izini çıkarabiliyor.
Numunedeki gliadin ve glutenin
proteinlerinin pişme özelliklerini
tanımlamak amacıyla bu proteinlerin kümelenme davranışını ölçe-
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biliyor. Özellikle, maksimum torka ulaşmak için pik
süre ve pikin yüksekliği, test edilen numune hakkında önemli bilgiler sağlıyor. GlutoPeak ile reolojik ölçüm, torkun
ölçülmesiyle yapılıyor; bu da daha
fazla zaman alan reolojik yöntemlere göre iyi korelasyonlar sağlıyor.
Dolayısıyla, Farinograf, Exteansograf ve Amilograf gibi araçlarla
analitik diferansiyel diyagnostik
yapılmadan önce glüten kalitesi ve
belli özellikleri konusunda sonuçlar elde edilebiliyor.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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“Dünya Bakliyat Günü”
resmiyet kazandı
Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu Başkanı
Hüseyin Arslan, Birleşmiş Milletler ile yapılan
yoğun görüşmeler sonucu, 10 Şubat’ın “Dünya Bakliyat Günü” olarak kutlanmasına karar
verildiğini söyledi.
Kanada’nın Vancouver şehrinde 10-13 Temmuz 2017
tarihleri arasında Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu
(GPC) ve Kanada Özel Ürünler Derneği (CSCA) işbirliği ile düzenlenen kongrede, GPC Başkanı Hüseyin
Arslan, Birleşmiş Milletler ile yapılan yoğun görüşmeler
sonucunda 10 Şubat’ın “Dünya Bakliyat günü” olarak
kutlanmasına karar verildiğini belirtti.
55 farklı ülkeden bin 127 delegenin katıldığı kongrede
konuşan GPC Başkanı Hüseyin Arslan, “Uluslararası
Bakliyat Konfederasyonu’na üye ülkeler, iki yıldır Dünya Bakliyat Günü’ne yönelik çeşitli etkinlikler organize
etti” dedi. Dünya Bakliyatçılar Konfederasyonu’nun 10
Temmuz’da gerçekleştirdiği seçimde 2 yıllığına tekrar

başkan seçilen Arslan, bakliyat gününün resmiyet kazanmasıyla ilgili olarak şunları aktardı: “Birleşmiş Milletler
(BM) ile yapılan yoğun görüşmeler sonucu, 2016 yılı
Uluslararası Bakliyat Yılı olarak ilan edildi. GPC olarak
bu süreci bakliyatın hak ettiği önemi ve dikkati yakalaması için büyük bir fırsat olarak gördük ve 63 ülkede 225
farklı etkinlik düzenledik, sosyal medyada milyonlarca
kişiye ulaşan kampanya yürüttük. Hedeflerimizden biri
de bundan sonraki yıllarda ‘Dünya Bakliyat Günü’nün
BM tarafından da ilan edilip kutlanmasıydı. Yoğun görüşmeler sonucunda bu da kabul edildi, bundan sonra 10
Şubat günü tüm dünyada ‘Dünya Bakliyat Günü’ olarak
kutlanacak.”

Rusya Tahıl Birliği’nden tahıl
ve yağlı tohum konferansı
Rusya Tahıl Birliği ve Tarımsal Piyasa Çalışmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen “23’üncü
Uluslararası Karadeniz Tahıl ve Yağlı Tohumlar 2017/18 Konferansı”, 7 Eylül 2017 tarihinde
Rusya’da gerçekleştirilecek.
Azimut Moscow Olympic Otel’de 7 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilecek “23’üncü Uluslararası Karadeniz Tahıl ve Yağlı Tohumlar 2017/18 Konferansı”nın
ev sahipleri Rusya Tahıl Birliği ve Tarımsal Piyasa Çalışmaları Enstitüsü olacak. Rusya Tarım Bakanlığı’nın
da destek verdiği konferansa Rusya’dan ve dünyanın
birçok ülkesinden yaklaşık 200-300 misafirin katılması
bekleniyor.
Tarihsel olarak çok önemli bir etkinlik olan konferans, hem yeni hasat verilerinin belirlendiği hem de
piyasa fiyatlarının halen oluşturulmakta olduğu bir
dönemde gerçekleşecek. Bu nedenle katılımcılara son
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derece güncel ve kapsamlı bir program sunulacak.
Konferansa, Rusya Federasyonu Hükümeti’nin kilit
temsilcileri, en büyük yerel tarım temsilcileri, yerli ve
çok uluslu tüccarlar, un ve yem değirmencileri, yağlı
tohum işleyicileri, ihracat terminali yöneticileri, bankalar ile yerel politika yapıcılar katılacak.
Konferans çerçevesinde, eski Sovyetler Birliği Karadeniz ülkelerinin üçünde Rus tahıl pazarının mevzuat
desteği ve devlet düzenlenmesi, dünya hububat ve yağlı tohum piyasalarındaki yeni eğilimler, ürün boyutu
ve kalite değerlendirmesi, kış ürünlerinin ekim kampanyası konuları ele alınacak.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Usta diagramcıdan
değirmencilik sektörüne
GÖNÜLLÜ EĞİTİM
DESTEĞİ
Türkiye değirmencilik endüstrisinin usta diagramcılarından Noyan Erik, yılların birikimini
ve tecrübesini, 1-9 Temmuz 2017 tarihleri
arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde
düzenlediği gönüllü “Diyagram Teknolojileri” eğitimiyle, değirmencilik sektörünün genç
temsilcileriyle paylaştı.
Noyan Erik, Türkiye değirmencilik sektörünün en
önemli temsilcilerinden biri. Usta diagramcı, Alman
Değirencilik Okulu’nda gördüğü eğitimi ve değirmencilik sektöründeki uzun yıllara dayanan tecrübesini,
sektörün hizmetine sunmaya devam ediyor. Bir ustanın bilgi ve birikimine değer veren birkaç öğrencinin de
talebiyle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün Yaşam
Merkezi’nde sektörün genç üyelerine 9 günlük yoğun
bir eğitim veren Noyan Erik, bir kez sektöre örnek oldu.
Çok uzun yıllar boyunca gerek teknoloji üreticileri
gerekse un değirmencileriyle birlikte çok sayıda tesisin başarıyla hayata geçirilmesine katkı sağlayan Erik,
özellikle eğitim konusunda özel bir duyarlılığa sahip.
Gerek Değirmenci Dergisi’ne verdiği demeçlerde gerekse diğer platformlarda sık sık değirmencilik eğitiminin önemine vurguda bulunan Erik, 1-9 Temmuz
2017 tarihleri arasında gönüllü olarak düzenlediği eğitimlerde sektörün genç beyinlerine ışık tuttu.
DEĞİRMENCİLİK ÖĞRENCİLERİNDEN
GELEN TALEP…
Konuyla ilgili kendisiyle görüştüğümüz Erik, bu eğitim fikrinin nasıl oluştuğunu şu sözlerle anlattı: “Değirmencilik Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan
birkaç genç bana ulaştı ve 2 yıllık eğitimleri boyunca
meslekleri konusunda yeterli bilgi edinemediklerini
söyleyerek un sanayinde tutunabilmek için kendilerine eğitim konusunda yardımcı olmamı ısrarla istediler.
Evvelden beri değirmencilik mesleğinde öğrenimin
gerekliliğini ve ülkemiz için önemini savunduğum,
fakat duyuramadığım ve gerekli farkındalığı sağlayamadığım için bu konuda hiç olmazsa bir örnek oluşur
düşüncesiyle konuyu tekrar ele almaya karar verdim.
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Bu düşüncemi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet
Yemenici’ye açtım. Eksik olmasın, çok olumlu karşıladı
ve beni yüreklendirdi. Bulunduğumuz Yaşam Merkezi’nin gerek konaklama gerekse diğer imkanlar açısından böyle bir çalışma için ideal bir ortam sunması ve
idarenin de destek vermeyi kabul etmesi üzerine uygulamaya giriştim. İlk iş olarak konuyu Türkiye Un sanayicileri Federasyonu Başkanı Günhan Ulusoy’a duyurdum.
O da olumlu karşılayarak eleman göndereceğini söyledi.
Akabinde programın detaylarını belirlemeye, verilecek
notları hazırlama ve duyurma işlemine giriştim.”
ÇAĞDAŞ MESLEKİ ÖĞRENİME ÖRNEK…
Tüm eğitim sürecini tek başına planlayan, gerçek
anlamda sektördeki hiçbir kurum ve kişiden destek
almayan, sadece kendi giderlerini karşılayan gönüllü
öğrencileriyle birlikte bu eğitim projesini hayata geçiren Erik, eğitimin amacının katılımcılara bir değirmen
diagramı hazırlayabilecek bilgiyi kazandırmak olduğunu anlatıyor ve şöyle devam ediyor: “Diagram yapabilme becerisi kazandırma amacına erişebilmek için
en az 54 saatlik bir çalışma süresi gerekliydi. Neticede
günde 6 saatlik ve 9 günlük bir program hazırladım.
Yaptığım hazırlığın amacı, meslek öğreniminde ülkemizde henüz rastlayamadığım, çağdaş bir mesleki
öğrenime örnek oluşturmaktı. Burada hareket noktam,
öğrenme sürecinin ancak kişinin kendisinde yer alacağı
esası oldu. Bu süreçte, yönetici varsayımlara dayalı bilgi
yerine, yaşanmışlığa dayalı bilgiyi yansıtarak interaktif
bir çalışmayı iştirakçiler arasında özendirmeye gayret
ettim. İştirakçilerin, bu çalışmadan zevk aldıklarını ve
memnuniyetle ayrıldıklarını rahatlıkla söyleyebilirim.”
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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KATILIMCILARDAN TAM NOT
Usta diagramcının da belirttiği gibi eğitime katılanlar,
9 günlük eğitimin kendilerine kattıklarından son derece
memnun. Eğitimin ardından gönüllerin birkaçıyla konuyla ilgili kısa görüşmeler yaparak fikirlerini aldık:
Elçin Bilgin, Eti Gıda: “Değirmencilik hakkında
daha öncesinden çok fazla bilgim olmamasına rağmen benim için bu eğitim çok faydalı oldu. Noyan
Erik, konuları çok etkili bir şekilde anlattı. Üniversitelerde değirmencilik eğitimi alan gençlere yönelik
bu tür eğitimlerin devlet tarafından da desteklenmesi
gerektiğini, bu eğitimlerin süreklileştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Devletin yanında özel sektör de bu
eğitimleri desteklemeli.”
Hüseyin Yalçın: “Sektörde 30 yıllık tecrübem olmasına ve konuya hâkim olmama rağmen eğitim çok
faydalı oldu. Burada almış olduğumuz bilgileri un sektöründe insanlara faydalı olabilmek için kullanacağız.
Eğitime katılan herkes çok memnun kaldı. Bu eğitimlerin artmasını istiyorum. 30 yıldır bu işi bilen birinin elindeki diyagrama bakmak istediğimizde bunları
göremiyoruz çünkü kimse diyagramını gösteremiyor.
Henüz Türkiye’de değirmencilik bir meslek olarak tanınmıyor. Halihazırda değirmencilik sektöründe çalışan 45-50 yaşlarındaki yetişmiş, deneyimli çalışanlar da
emekli olduktan sonra kaliteli ve maliyeti düşük üretim yapacak personel kalmayacak. Firma sahibimizden
bu tür eğitimlere katılmayı talep ettik, ayrıca Türkiye
Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren
Günhan Ulusoy’a da bu talebimizi ileteceğiz.”
Selman Ün: “Bence 9 günlük süre diagram eğitimi
için çok yeterli olmadı. Sektördeki tecrübemiz ve Noyan Erik’in 9 günde anlattığı konularla eksiğimizi tamamladık. Bence Türkiye değirmencilik sektöründeki
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en önemli eksikliklerden birisi diyagram eğitiminin
olmamasıdır. Üniversitelerde değirmencilik alanında 2
yıllık meslek yüksekokulları mevcut ancak bunlar hem
öğrencilere cazip gelmiyor hem de buralarda diagram
konusunda verilen eğitim yetersiz kalıyor. Hem üniversitelerin hem de özel sektörün bu konuyu yeterince
önemsemesi nedeniyle yurtdışında diyagram eğitimi
almış değerli ustamın Noyan Erik, bize destek verdi.
Bu tür eğitimler profesyonel anlamda artık önemli bir
ihtiyaç haline geldi. Bu eğitimlerin sıklığı artırılmalı.
Ayrıca, sektörde bu eğitime katılanlar haricinde kimsenin eğitimden haberi yoktu. Bu nedenle, eğitimlerin
mutlaka duyurulması gerekiyor.”
Şadan Erol: “Türkiye’de diyagram eğitimi alacağımız kurum yok ve kimse buna öncülük etmezken Noyan Erik gönüllü olarak eğitim verdi. Üniversitelerin
tahıl ve gıda işleme bölümlerinin de bu eğitimleri destekleyerek öğrencilere ve firmalara yönelik eğitimler
düzenlemesi gerekiyor. Buğdaydan yüksek randımanlı
unu nasıl elde ederiz konusunda yapılacak çalışmalar,
hem işletmelerin karlılığını etkiler hem de çalışanlar
ne yaptığını bilerek çalışırlar. Bu eğitim bizler için ilk
adım, önümüzdeki süreçte bu eğitimler sıklaşır ve duyurulursa birçok kişi eğitimden faydalanabilir. Bence
diyagramın yanında makine ve ekipman kullanımına
yönelik eğitimler de verilebilir. Özellikle temizleme
bölümünde çok fazla buğday kaybı yaşanıyor ve bu
kaybın çoğu hayvan yemi olarak kullanılıyor.”
Tacettin Tan, Tanış Değirmen: “Noyan Erik’in
Türkiye’de diyagram alanında bir numaralı kişi olduğunu düşünüyorum. Noyan Erik, bizlere detaylı
bir şekilde diyagramı anlattı, sektörün içinde olan katılımcılar da anlatılanları çok iyi kavradı. Ben şahsen
diyagram yapmadım, sadece fabrikada çalıştım. Bence
eğitim süre olarak yeterli değildi, eğitim 15-20 gün olsaydı tecrübesi az olan kişiler için daha
faydalı olurdu. Eğitimin daha kapsamlı
hale getirilmesi ve daha büyük salonlarda gerçekleştirilmesi gerekir. Özel
sektör de bu eğitimlere destek vermeli,
kendi bünyesindeki çalışanlarını da eğitimlere göndermeli. Çalışanlar bildiklerini saklayabiliyor ve yeni gelen gençlere
öğretmiyor. Biz Tanış Değirmen olarak
eğitim konusunda elimizden geleni yapacağız. Devlet de eğitimlere destek vermeli. Ayrıca önümüzdeki yıl bu eğitim
bir un değirmeninde uygulamalı olarak
verilse bence çok daha faydalı olacaktır.
Böylece un fabrikaları ve makineciler de
bu eğitimler için teşvik edilmiş olur.”
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Türkiye’nin buğday
üretimi azalıyor
Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel
Merkezi, Türkiye’nin buğday ekim alanları,
buğday üretim ve tüketimi gibi birçok verinin
ve tablonun yer aldığı bir rapor yayınladı. Rapora göre, Türkiye’de buğday ekim alanlarıyla
birlikte buğday üretimi de azalıyor.
63 yıldır faaliyetlerini sürdüren Ziraat Mühendisleri
Odası (ZMO) Genel Merkezi, internet sitesinde Türkiye’nin buğday ekim alanları, buğday üretim ve tüketimi
gibi birçok verinin ve tablonun yer aldığı bir rapor yayınladı. Rapora göre, Türkiye’de buğday ekim alanlarıyla
birlikte buğday üretimi de azalıyor. Buğday üretiminin
30 yıldır aynı seviyelerde olduğu belirtilen raporda, Türkiye’de çeşit sayısındaki fazlalığa karşın; buğday verim ve
üretiminde belirgin artışlar sağlanamadığı açıklanıyor.
Ayrıca Türkiye buğday üretimiyle ilgili değerlendirmede
bulunan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden Güngör de ekim alanlarının azaldığını belirterek
şunları söyledi: “Buğday Türkiye’nin her bölgesinde her
türlü iklim ve toprak koşullarında yetişen bir bitkidir. Buğdayda ekim alanlarının azalması gıda güvencesi ve egemenliği açısından tehlike ve riskler barındırmaktadır. Bu
dikkate alınmalı ve buğday üreticisi desteklenmeli.”
BUĞDAY ÜRETİMİ 2016’DA YÜZDE 8,9 AZALDI
Buğday üretiminin ülkemizin her bölgesinde yapıl-

dığı belirtilen raporda, buğdayın tarla bitkileri içerisinde ekiliş alanı ve üretim miktarı bakımından ilk sırada yer aldığı vurgulandı. Son 10 yılın verilerine göre,
buğday ekim alanları 7,5–8,5 milyon hektar arasında;
üretim miktarı ise 17,2–22,6 milyon ton arasında değişiyor. 2016 yılında Türkiye buğday üretimi ise 20,6
milyon ton olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre 2015 yılında Türkiye’nin buğday üretimi 22,6 milyon iken 2016 yılında yüzde 8,9
azalışla 20,6 milyon ton olarak gerçekleşti. Türkiye’de
her bölgede yetiştirilebilen buğday özellikle İç Anadolu
Bölgesi`nde yaygın olarak üretiliyor. 2016 yılı ekmeklik buğday üretiminde yüzde 33,5’lik pay ile ilk sırada
İç Anadolu Bölgesi yer alıyor. Bunu yüzde 17,3 ile Marmara Bölgesi ve yüzde 14,3 ile Güneydoğu Anadolu
Bölgesi izliyor. Üretimde en az pay Doğu Anadolu ve
Ege Bölgeleri’ne aittir. Makarnalık buğday üretiminde
ise ilk sırayı yüzde 38,7 ile İç Anadolu Bölgesi, yüzde
35,8 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ikinci sırayı ve
yüzde 12,9 ile üçüncü sırayı Ege Bölgesi alıyor.

1,4 milyar liralık buğday kayboluyor
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’de üretilen
16,5 milyar liralık buğdayın 1,4 milyar lirasının üretimde ve kullanımda kaybedildiğini söyledi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel
Başkanı Şemsi Bayraktar, internet sitesinde yaptığı
açıklamasında, Türkiye’de yıllık üretilen 16,5 milyar
liralık buğdayın 1,4 milyar liralık kısmının üretimde
ve kullanımda kaybedildiğini belirterek, “Kaybedi-
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len buğday 8-10 milyon nüfuslu bir ülkenin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilir” dedi. Tahıl zararlıları,
ayarsız ve eski biçerdöverler, tekniğine uygun olmayan hasat nedeniyle buğdayda tane kaybının, gelişmiş
ülkelerdekine göre çok fazla olduğunun vurgulayan
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Bayraktar, kaybın yüzde 2’yi geçmemesi gerektiğine
değindi. Bayraktar, yapılan hesaplamalara göre, üretilen buğdayın yüzde 5,5’inin üretimde, yüzde 2,8’inin
kullanımda kaybedildiğini ve bu rakamlara evlerdeki
kayıpların dâhil olmadığını belirterek şunları aktardı:
“2016 yılında Türkiye’de 3 milyon 620 bin ton makarnalık, 16 milyon 980 bin ton da ekmeklik buğday
üretildi. Bunun üretici fiyatlarıyla karşılığı 16,5 milyar lirayı geçiyor. Kaybedilen ürünün değeri ise yine
üretici fiyatlarıyla 1,4 milyar liraya yaklaşıyor.”

JTIC, Kasım ayında
kapılarını açıyor
68. JTIC – Uluslararası Değirmencilik ve Tahıl
Endüstrileri Toplantısı, 8-9 Kasım 2017 tarihlerinde Paris’te gerçekleştirilecek. Etkinlik; profesyoneller, öğrenciler, potansiyel adaylar ve işe
alım uzmanlarının arasındaki iletişimi kuvvetlendirmeyi amaçlıyor.
68. JTIC – Uluslararası Değirmencilik ve Tahıl Endüstrileri Toplantısı 8-9 Kasım 2017 tarihlerinde Paris’te gerçekleştirilecek. Etkinliğin organizatörü ise tahıl
endüstrisinin yaklaşık 1,500 üyesini kendi çatısı altında
bir araya getiren AEMIC (Tahıl Ticaret ve Endüstri
Okulları Mezunları Derneği). AEMIC; profesyoneller,
öğrenciler, potansiyel adaylar ve işe alım uzmanlarının
arasındaki iletişimi kuvvetlendirmeyi amaçlıyor.
2,700 M2’ LİK FUAR ALANI
JTIC toplantıları 2017 yılında yeni bir dinamik kazanmaya hazırlanıyor. Organizasyon, aynı anda iki
farklı konferans salonunda gerçekleştirilecek. Konferans temalarının sayısı ise 4’ten 6’ya çıkarılarak hedef
kitleye daha çok erişim sağlanacak. Konferansın yanı
sıra, JTIC, tahıl endüstrisinde faaliyet gösteren ekip-
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man, hizmet ve malzeme sağlayıcılar için 2,700 m2’lik
bir fuar alanı da oluşturdu.
JTIC LAB İLE İNOVASYONA ODAKLANILACAK
AEMIC’in bir diğer misyonu da tahıl endüstrileri
için geliştirilen çözümleri ve bilimsel inovasyonları
ele almak. Bu amaçlar daha önce de farklı girişimler
yapan dernek, tüm bu girişimleri tek bir çatı altında
toplayarak JTIC LAB’ı kurdu. JTIC LAB ile hedeflenen iki esas tema bulunuyor: ekipman, hizmet ve
malzeme sağlayıcıların uzmanlıklarını temsil edebilecekleri ve yeni ürünlerini sergileyebilecekleri “Teknik
Çözümler” oturumu ile fuarlar ve ekran gösterimleriyle tahıl endüstrisi için bilimsel araştırmaların ve
yen ürünlerin sunulacağı “Teknik ve Bilimsel İnovasyonlar” alanı.
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Poeth’ten yeni taşıma
sistemi
Poeth, toz ve granüllerin taşınması sırasında
yüzde 40 daha fazla enerji verimi ve yüzde 75
daha az bakım gerektiren yeni AirConveyor
taşıma sistemini piyasaya sundu.
Hollanda merkezli taşıma sistemleri üreticisi Poeth,
yaklaşık 3 yıllık çalışma süresinden sonra şirketlere yüzde 75 daha az bakım maliyeti ve yüzde 40 daha az enerji
tüketen yeni bir taşıma sistemi tasarladı. Poeth’in hava
destekli taşıma sistemi kısa veya çok uzun mesafelerde
yığın ürünlerin hasarsız bir şekilde taşınmasına olanak
sağlıyor. AirConveyor, düşük gürültülü emisyon sağlıyor ve toz geçirmiyor. Sonuç olarak, yeni taşıma sistemi,
çevre üzerinde de minimum olumsuz etki gösteriyor.

YÜZDE 40 DAHA FAZLA ENERJİ TASARRUFU
Poeth’in geliştirdiği yeni taşıma sistemi taşıyıcı bandın hava yastığı üzerinde yüzdüğü yeni ve verimli bir
sistem. Yeni AirConveyor, geleneksel bant konveyör sistemlerine kıyasla, hareketli parçaların yüzde 95’ini ortadan kaldırır. Sonuç olarak, AirConveyor ile çok daha az
sürtünme ortaya çıkıyor. Bu, hava ile desteklenen taşıyıcı sistem, yüzde 40 daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor
ve gürültü emisyonlarını önemli ölçüde azaltıyor.

CBH, 2017’de kapasitesini 300 bin ton artıracak
CBH Group, 750 milyon dolarlık ağ stratejisinin inşaat aşamasına
girmesiyle, Batı Avustralya ayağında 12 bölgede genişleme ve bakım
projeleri başlattı.
750 milyon dolarlık ağ stratejisinin inşaat aşamasına 300 bin ton ilave kapasitenin ekleneceği 37 önemli
girmesiyle birlikte CBH Group, Batı Avustralya aya- projenin inşası ve geliştirilmesi üzerine odaklanacağız.
ğında 12 bölgede genişleme ve bakım projeleri başlatGeçtiğimiz sezonda gerçekleştirilen 16,6 milyon tontığını duyurdu. Konuyla ilgili olarak CBH
luk rekor düzeydeki hasata hazırlanmak
Operasyonlar Genel Müdürü David Capiçin CBH Group, geçici, acil depolama ve
per, kooperatifin, projenin birinci fazında
genişleme projeleriyle depolama ve taşıma
sıkı çalıştığını ve yapılan ilerlemeden memağına 800 bin tonluk ek katkı sağlamışnun olduğunu söyledi. Ağ stratejisinin ilk
tı. Ayrıca, Kuzey Kwinana bölgesindeki iş
fazının teslimat için bir plan oluşturmak
programı, kantar değiştirmeleri gibi yerinde
ile ilgili olduğunu belirten Capper, şunladepolama ve saha iyileştirmelerinin genişlerı aktardı: “İnsanları bir araya getirmek ve
tilmesini içeriyor. Bununla birlikte Capper,
David Capper
kaynakları uygun bir şekilde dağıtmak için
“Ayrıca merkezi Kwinana ve Esperance bölzaman harcadık. Sonuç olarak ağ stratejisini etkin ve gesinde olacak donanım yükseltmeleri yoluyla ek depoverimli bir şekilde sunmak için en iyi konumdayız. Ağ lama kapasitesi planlıyoruz. Bizi 2018 yılına taşıyacak
stratejisinin ikinci fazı halen devam ediyor ve 2017’de projeler için planlama şu anda devam ediyor” dedi.
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Montana Specialty
Mills’den yeni tesis
Montana Specialty Mills LLC, 20 milyon dolar tutarında tahıl işleme merkezinin yapımına
başladıklarını duyurdu.
Buğday, arpa ve yulaf gibi tahıllar ile çeşitli yağlı
tohumları yağ, yemek ve un olarak işleme konusunda uzman Montana Specialty Mills LLC, Amerika’nın
Virginia eyaletinde bulunan AgriTech Park’ta 20 dönümlük arazi üzerine kuracakları tahıl işleme tesisin
inşasına başladıklarını duyurdu. 2018 yılının sonbaharında bitirilmesi planlanan tesis için yaklaşık 20
milyon dolar yatırım yapılacak. 70 yıldan daha uzun
süredir Great Falls’ta fabrikası bulunan Montana
Speciality Mills LLC, yeni tesisini tarımsal üretim ya-
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pan şirketlerin bulunduğu AgriTech Park’ta kuruyor.
Tesisin yerleşimi sayesinde Montana Specialty Mills,
GDO’suz ürünler, organik bitkisel yağlar ve proteinli
gıdalar gibi alanlarda pazar ağını genişletme imkânı
bulacak. Firmanın Başkanı ve Baş Yöneticisi Steve
Chamber, “Yeni lokasyonumuz olarak AgriTech Park’ı
seçtik. Çünkü orada bizim için gerekli olan altyapı, alt
bölümler ve imar sistemi var. Derhal tesisi inşa edebilmek ve başka herhangi bir şeyden endişe etmemek bize
daha çok zaman ve para kazandıracak” dedi.
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Tesis Yatırımı
ve Dizaynı

Bir değirmenin projesi tasarlanırken çok sayıda öğenin değerlendirmeye
alınması gerekir. Bunlardan en önemlileri değirmenin hammaddeye ve hitap edeceği pazara yakınlığı, kurulacağı bölge, nakliye olanakları, tesis için
gerekli iş gücü, makine ve ekipmanlar için bakım ve onarım imkanları ve
enerji sarfiyatı olarak sıralanabilir.
Bir değirmen projesinin tasarımını yaparken olabildiğince titiz çalışmak ve değirmende kullanılacak makine ve ekipmanların belirlenmesinde
isabetli kararlar verebilmek söz konusu değirmenin faaliyete geçtiğinde arzu edilen performansı
sağlamasını garantiler. Bir değirmenin tasarım
aşamasında, değirmenin inşa edileceği bölgeyi
belirlemek ise gerekli araştırmaların sonucunda
verilen bir karar olmalıdır. Yani, bir değirmenin
projesinde çok sayıda unsuru göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Elbette, öncelikle göz
önünde bulundurulacak konu söz konusu değirmenin ekonomik faydasıdır. Bu sebeple öncelikle
ideal bir değirmen tasarımında işlemden geçirile-

cek hammaddenin üretim alanına ve son ürünün
işlem göreceği pazara uzaklığı önemli unsurlardır.
İdeal bir değirmen tesisi planlarken göz önünde
bulundurulacak diğer unsurlar ise pazarın ihtiyacı olan ürüne, nakliye olanakları, tesis için gerekli
iş gücü, makine ve ekipmanlar için bakım ve onarım imkanları ve enerji sarfiyatı olarak sıralanabilir. Buna ek olarak, bir değirmen tesisinin inşa
edileceği şehir, bölge ve hatta ülke de değirmenin
kuruluş aşamasında projenin maliyetini etkileyebilir. İş gücünün daha maliyetli olduğu ülkelerde
mümkün olduğu kadar işgücüne olan bağımlılığı
azaltmak ve otomasyon gibi çözümlere yönelmek
de proje maliyetini değiştiren sebeplerden biridir.

Roller Mill Diorit
Best-in-class Roller
Mill
The Roller Mill Diorit combines superior
grinding performance, top sanitation
and maximum operational safety with
outstanding Bühler quality. Optional features and ﬂexible conﬁguration possibilities offer grinding solutions for every
requirement.
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Innovations for a better world.

Diorit - Best-in-class Roller Mill

High food and operational safety with low
maintenance requirements: With Bühler’s
four- and eight-roller mill Diorit, a large
variety of grains can be consistently and
safely ground.
High food safety in grain processing is a pressing topic around the
world. At the same time, requirements for product quality, operational safety and easy maintenance are growing too. Many millers are
looking for a cost-effective, yet high performing milling solution. With
this in mind, Bühler has developed a four and eight-roller mill, the
Diorit MDDY/MDDZ, and expanded its Performance Line portfolio.
The Diorit roller mill consistently and safely grinds wheat, maize/
corn, rye, barley, spelt and other grains.

Food safe design
Compared to its predecessors in the Performance Line, the Diorit
roller mill stands out with signiﬁcantly higher food safety. All surfaces
that come in contact with product are made of stainless steel or
other food-safe materials. Lockable covers secure access to the
machine and eliminate the risk of contamination. The patented,
swing-out feed module ensures a fast and residue-free product
discharge while also providing easy access for cleaning.

First-class grinding performance
The sturdy and durable cast-iron machine frame provides an optimal
base for high performance, 24-hour continuous grinding operations.
The wide inlet and the variable speed of the feeding roll allow even
feeding across the entire length of the grinding roll, contributing to
consistent product quality. The compact, powerful roll pack makes it
possible to achieve high setting accuracy and stable grinding. The
wear-resistant, low-maintenance and noiseless belt drive ensures
quiet and reliable non-stop operation.
The ergonomic clamping device for adjusting the grinding gap and
the optimally placed handles make operating the machine more convenient. The new Diorit roller mill is exceptionally easy to maintain. The
wear-resistant belt drive guarantees long life and reliable, uninterrupted operation. The Roll Quick Pack accelerates roll changing which
increases operating time and contributes to even better overall mill
efﬁciency

Innovations for a better world.

Permanent monitoring
High performance monitoring functions are essential for consistent
and reliable operation of a roller mill. Diorit’s state-of-the-art sensor
technology ensures that the rolls are always in the optimal position
running at optimal speed. It also features integrated roll disengagement monitoring. This prevents the rolls from running against each
other without product and can generate an error message when
needed. Roll speed monitoring on the back grinding roll checks
whether the rear roll drive belt is functioning correctly in continuous
operation. The optional constant monitoring of the roll and bearing
temperature triggers an alarm and immediately stops operation as
soon as the rolls or bearing temperatures get too hot.
Plus, additional safety features guarantee the highest level of safety
for operating personnel. The Diorit also has a hand guard for use
with ﬂuted rolls. This ensures that operating personnel can take
product samples during on-going operation with maximum safety

Individual solutions
Diorit is available as a four or eight-roller mill with roll lengths from
600 mm to 1500 mm. Product inlets, scrapers and rolls options are
also available, enabling every performance and throughput requirement to be met.
The roller mill Diorit can be modiﬁed to ﬁt individual demands by a
dding a broad array of optional features. The direct suction and motor stand means that the roller mill and drive can be installed on the
roller ﬂoor. The optional water cooling on the front roll makes it possible to cool the product when the surrounding temperatures are
high.
For more information go to www.buhlergroup.com/milling.
Author: Nicholas Trounce (nicholas.trounce@buhlergroup.com)

Milan Shah
Teknik Müdür
Alapala Makina

“Günümüzde çok katlı
değirmen tasarımları
tercih ediliyor”
“Değirmencilikte yeni bir tesis yatırımı planlanırken, öncelikle
şu ana konulara dikkat edilmeli: hammadde tedariki, hizmet
edeceği piyasanın nasıl ve ne kadar bir ürüne ihtiyacı olduğu,
ulaşım imkanları, enerji giderleri, işçilik, makineler için bakım
kolaylığı ve hijyen.”
Bir değirmenin verimli ve sorunsuz bir
üretim gerçekleştirmesi, o değirmenin ne
kadar doğru tasarlandığıyla ve seçilen ekipmanların ne kadar amaca uygun olduğuyla
doğru orantılıdır. Bir değirmen projesinde
yer seçimi, fizibilite çalışması sonucu belirlenmesi gereken stratejik bir konudur.
Birçok etken bir arada dikkatle ele alınmalıdır. Burada ticari yaklaşımlar önceliklidir
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ve bunlar hammaddeye ve pazara bölgesel
olarak yakın olmayı gerektirmektedir.
Değirmencilikte yeni bir tesis yatırımı
planlanırken, öncelikle şu ana konulara
dikkat edilmeli: hammadde tedariki, hizmet
edeceği piyasanın nasıl ve ne kadar bir ürüne ihtiyacı olduğu, ulaşım imkanları, enerji
giderleri, işçilik, makineler için bakım ko-
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laylığı ve hijyen. Tesis yerinin seçimi ve yerleşim planının
uygulanmasında ulaşım kolaylığının göz önüne alınması
gerekmektedir. Ayrıca, idari binanın giriş, çıkışlara hâkim
olacak bir konumda dizayn edilmesi gerekmektedir.
Değirmenin kurulacağı ülke, bölge ya da farklı kullanım alanları, değirmen tasarımını etkiler. Örneğin işçiliğin çok pahalı olduğu ülkelerde, insana bağımlılığı
azaltmak için mümkün olduğunca otomasyona yönelmek gerekir. Bu da ilk yatırım maliyetini arttıracaktır.
UN DEĞİRMENİN TEMEL BÖLÜMLERİ
Ortalama ölçekte bir un değirmeni, toplamda 4 temel
bölümden oluşmaktadır. Bunlar ön temizleme, temizleme, değirmen ve paketleme bölümleridir. Bu bölümlerin belirlenmesinde temel unsur kapasitedir. Bunu yine
müşterinin pazar ihtiyacı belirlemektedir. Bazı pazarlar
çuval paket kullanırken bazı pazarlar ise dökme un diye
tabir edilen tanklarla taşınan unu kullanmaktadır.
Un değirmeni tasarımında olmazsa olmaz denilebilecek makineler, sistemler, teknolojiler şunlardan oluşmaktadır: buğdayın içindeki, atıkları ayırmaya yarayan
temizleme makineleri (Bu makinelerin firmadan firmaya ismi değişebilmektedir: mıknatıs, çöp sasörü, taş
ayırıcı gibi), öğütme ve eleme işlemi yapan (vals, elek,
kepek fırçası gibi) makineler, yatay ve dikey taşıma ekipmanları, aspirasyon ve pnomatik taşımalar için (filtre ve
fan gibi) kullanılan makineler.
TASARIM KALİTE VE VERİMİ ETKİLEMEZ
Değirmen tasarımı, doğrudan kalite ve randımanı
etkilememektedir. Çünkü sorumlu firma bu tesise, taahhüt ettiği kapasiteyi ve kaliteyi vermek zorundadır.
Ancak bazı noktalar bir süre sonra kalite ve randıman
kayıplarına yol açabilmektedir. Örneğin, makineler için
DEĞİRMENCİ DERGİSİ

“Değirmen tasarımı, doğrudan kalite
ve randımanı etkilememektedir. Çünkü
sorumlu firma bu tesise, taahhüt ettiği
kapasiteyi ve kaliteyi vermek zorundadır. Ancak bazı noktalar bir süre sonra ortaya bazı kalite ve randıman kayıplarına yol açabilmektedir. Örneğin,
makineler için bakım kolaylığı düşünülmediği takdirde bir süre sonra o makinenin ya da makinelerin bakımı uygun
şekilde ve zamanında yapılamayacağı
için kalite ve randıman kaybına neden
olabilmektedir.”
bakım kolaylığı düşünülmediği takdirde bir süre sonra
o makinenin ya da makinelerin bakımı uygun şekilde
ve zamanında yapılamayacağı için kalite ve randıman
kaybına neden olabilmektedir. Bu da hiçbir yatırımcının
istemediği bir durumdur. Bir tesisinin kalite ve randıman açısından verimli ve sorunsuz çalışması için tesiste,
makineler için bakım kolaylığı sağlanmalı ve yerçekimi
ile giden ürün transferinde uygun açılar olacak şekilde
tesis dizayn edilmelidir.
Günümüzde en çok tercih edilen değirmen tasarımı,
ön temizleme, temizleme, değirmen ve paketleme bölümlerinden oluşan, her katı en az 4 metre olan, 5 ve 6
katlı binalardan oluşan değirmen tasarımlarıdır.
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Yusuf Kaya
Mimar
Hasan Kaya Çelik Konstrüksiyon

Değirmen tesisi
yatırımında çelik
konstrüksiyonun önemi
“Çeliğin değirmen sektöründe tercih edilmesindeki en önemli
faktörler, pratik ve hızlı çözümler sunmasıdır. Anahtar teslim
alınan değirmen binası projelerinde taahhüt zamanı bellidir ve
genelde işin kısa sürede bitirilmesi gerekmektedir. Bu noktada
da çelik konstrüksiyon sistemleri, hızlı imalat-montaj ve dayanım
gücüyle değirmen sektöründe yaygın olarak tercih edilmektedir.”
Ham malzemenin fabrika binasına gelip kontrollerinin sağlanmasıyla başlayan çelik konstrüksiyon imalat sürecinde,
kumlama ve astarlama uygulamalarının
ardından ön imalat olarak adlandırılan
delik ve kesim-biçim işlerinin yapıldığı
prosese geçilmektedir. Bu proseste hazır
hale getirilen malzemeler, çatım holüne
alınıp üzerinde bulunan plakalarla birleş-
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tirilmektedir. Çatım holünde milimetrik
ölçülerle yapılan çatım yerlerini kaynak
prosesinde daha uzun süren bir kaynak işleminin ardından malzemenin kaynak kalite kontrolü gerçekleştirilmektedir. Daha
sonra üzerinde biriken kaynak atıkları ve
bu süreçte oluşan kirler temizlenerek boyaya hazır hale getirilmektedir. Boyahaneye alınan malzemeler boyama işlemleri

Ağustos 2017

KAPAK DOSYASI

bittikten sonra kolay ve sağlıklı bir yükleme gerçekleştirebilmek için paketlenip yüklemeye hazırlanmaktadır. İmalat süreci tamamen bitmiş olan materyal, inşaat
sahasına ulaştığında montajın en hızlı şekilde ilerleyebilmesi amacıyla montaj öncelik sırasına göre sahaya
düzgün bir şekilde istiflenmekte ve daha önceden hazırlanmış olan ankrajların üzerine kurulumu en hızlı ve
sağlıklı şekilde gerçekleştirilmektedir.
Çelik yapılar projelendirmeden montajının tamamlanmasına kadar sağladığı avantajlarla endüstriyel yapılarda ekonomik, pratik, hızlı çözümler sunmaktadır.
Bundan dolayı endüstriyel yapılarda çelik konstrüksiyon
sistemleri, bölge ve ülke farkı gözetmeksizin rakipsiz bir
yapı konumundadır.
DEĞİRMENCİLİKTE ÇELİĞİN
TERCİH EDİLMESİNİN NEDENLERİ
Çeliğin değirmen sektöründe tercih edilmesindeki
en önemli faktörler, pratik ve hızlı çözümler sunmasıdır. Anahtar teslim alınan değirmen binası projelerinde taahhüt zamanı bellidir ve genelde işin kısa
sürede bitirilmesi gerekmektedir. Bu noktada da çelik
konstrüksiyon sistemleri, hızlı imalat-montaj ve dayanım gücüyle değirmen sektöründe yaygın olarak tercih
edilmektedir.
Çelik konstrüksiyon projelerinde, 2000’li yılların başında başlayan değirmen tesis yatırımlarının sayısı gün
geçtikçe arttı. Hasan Kaya Çelik Konstrüksiyon, her
yeni projede yeni bilgi birikimleri ve teknikler geliştirerek yapmış olduğu başarılı imalat ve montajlarla değirmen sektöründe makine satış rakamları sıralamasına
göre ilk 10 firmanın 7’sini referanslarına ekledi.
NEDEN ÇELİK KONSTRÜKSİYON
KULLANILMALI?
MİMARİ ÖZGÜRLÜK:
Çelik, mimari tasarımı asla sınırlamaz ve aksine yeni
tasarımları teşvik etmektedir. Yüksek açıklıkları geçme
kabiliyeti, estetik oluşu ve işleme kolaylığı gibi avantajları sayesinde her türlü tasarımın uygulanabilmesine
imkân sağlamaktadır. Post-modern mimarinin örneklerinin birçoğu çelikle inşa edilmiştir.
STABİLİTE:
Çelik, hem normal yükler hem de geçici (rüzgâr, deprem, vb.) yükler altında geleneksel yapı sistemlerine göre
çok daha güçlüdür. Kullanıldığı yapılara kazandırdığı
yüksek dayanım, özellikle eski inşa yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda çeliği vazgeçilmez bir yapı çözümü haline getirmektedir.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

“Çelik, mimari tasarımı asla sınırlamaz,
aksine yeni tasarımları teşvik etmektedir.
Yüksek açıklıkları geçme kabiliyeti, estetik
oluşu ve işleme kolaylığı gibi avantajları
sayesinde her türlü tasarımın uygulanabilmesine imkân sağlamaktadır.”
KESİT YETERLİLİĞİ:
Çelik, yapı malzemeleri arasında birim alanda en çok
yük taşıyabilen malzemedir. Başka bir ifadeyle taşıyıcı
elemanları çok daha küçüktür. Bu nedenle çelik taşıyıcılı yapılardaki kullanım alanları, diğer yapılara karşın
daha ferahtır.
HOMOJENLİK:
Çelik, tamamen aynı maddeden üretilen (içerisinde güçlendirici hiç bir malzeme bulunmayan) bir yapı
malzemesi olduğundan dolayı gerekli koruma önlemleri
alındığı takdirde her türlü ortam şartlarında çelikle çalışılabilmektedir.
HAFİFLİK:
Çelik, taşıyıcı eleman kestlerinin minimuma inmesine izin verdiği için, çok hafiftir. Taşıyıcı sistemi çelikten yapılmış olan bir yapı, muadili bir betonarme yapıya
göre 1/20 oranında daha hafif olmaktadır. Bu hem deprem yükleri açısından yapıya büyük avantaj sağlamaktadır, hem de yapının kendisinden çok üzerindeki yükleri
taşımasına yardımcı olmaktadır.
YÜKSEK KATLI BİNA YAPIMI:
Çelik, esneme kabiliyeti yüksek bir malzeme olduğu
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rikasyon hatalarını düzeltmek de kolay olmaktadır.
HIZLI ÜRETİM:
Hava şartlarından bağımsız olan çeliğin hem kolay
denetlenebilen bir malzeme olması, hem de dayanımını
kazanmak için herhangi bir küre veya bekleme süresine
ihtiyaç duymaması nedeniyle yapı üretiminin en kısa sürede tamamlanabilmesine olanak tanımaktadır.

için, yapı yüksekliğine sınır getirilmemektedir. Hâlihazırda yüksek katlı binaların büyük çoğunluğu çelikten
imal edilmektedir.
DEPREM DAYANIMI:
Hafifliği nedeniyle çelik, betonarme yapılara göre
daha az deprem yükü alır. Bu durum, yapının en önemli elemanları olan düşey taşıyıcılarda (kolon, perde, vs.)
çok büyük bir rahatlama sağlamaktadır. Böylece yapının
karşı koyması gereken yükler ve o yüklere mukabil kullanılması gereken malzeme de azalmaktadır.
PREFABRİKASYON:
Çelik, yapı imalatının yapıldığı tedarik ve ön imalat
aşamalarında hava şartlarından tamamen bağımsızdır.
KOLAY DENETİM:
Homojen bir malzeme olan çelik, şantiye veya imalathane ortamında her türlü denetime açıktır. Uygulamanın takibi çok kolaydır, bu nedenle uygulama ve prefab-
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EKONOMİ:
Çelik, ucuz olmamasına rağmen ekonomik olması için, ucuz olmaya ihtiyaç olmadığının da en güzel
göstergelerinden birisidir. Ekonomik olmasının başlıca
nedenleri şunlardır: hızlı imal edilip yapıyı hemen kullanıma sunması; uygulama veya güçlendirme işlemleri
esnasında yapının kullanımına engel oluşturmaması;
çok daha fazla kullanım alanı sunması; geri dönüşüm
imkânı ile mimari açıdan daha estetik olması. Bu etkenler de göz önüne alındığında, çelik yapılar amortisman
sürelerini daha fazla kısaltmaktadır ve muadillerine göre
çok daha ekonomik olmaktadırlar.
UZUN KULLANIM ÖMRÜ:
Gerekli önlemler alındığında ve yeterli mühendislik
hizmeti uygulandığında çeliğin kullanım ömrü uzun
yıllara kadar çıkabilmektedir.
GERİ DÖNÜŞÜM İMKÂNI:
Kullanım ömrünü tamamladığında, hasar gördüğünde, söküldüğünde veya yıkıldığında bile ekonomik değeri olan bir materyal olan çelik tekrar tekrar kullanılabildiği ve çevresine zarar vermediği için doğa dostu bir
üründür.
GÜÇLENDİRME KOLAYLIĞI:
Günümüzde birçok yapıda gözlemlediğimiz zamandan kaynaklanan hasarlar, kullanıcı veya üreticiden
kaynaklanan hatalar, kullanım amacının değişmesi gibi
durumlarda kullanıcısına tesisini çok kısa sürede ve kolayca güçlendirebilme imkânı tanımaktadır.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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İDMA 2017 FUARI’NDAN
KARELER - 2
4-7 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen İDMA 2017 Fuarı’na 137’si yerli,
81’i yabancı olmak üzere 218 marka katılım gösterdi. Geçtiğimiz sayılarda
yorumlarına, görüşlerine yer veremediğimiz katılımcı firmaların fotoğraflarını
Değirmenci Dergisi’nin Ağustos sayısında da alfabetik sıralamayla
paylaşmaya devam ediyoruz.
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MILLTEC MACHINERY PVT. LTD.

MHM PROSES MAKİNA

MOLITECNICA SUD

MULMIX S.P.A.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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NASA GIDA SAN. TİC. A.Ş.

NORD DRIVESYSTEMS GÜÇ AKTARMA SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

NATİVİ BİYOSİDAL ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜN VE HİZMETLERİ

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

NECDET KAYA DEĞİRMEN VE SAN. LTD. ŞTİ.
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ÖZPOLAT MAKİNA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

ÖZUNMAK DEĞİRMEN MAK. PAZ. NAK. VE TİC. A.Ş.

PAKETSAN AMBALAJ MAK. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
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PASFİL MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Pİ OTOMASYON KONTROL VE YAZILIM
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

PARS TURK SİLO INTERNATİONAL GROUP (PTSILO)

RAM ELETTRONICA

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

POLAT GROUP REDÜKTÖR

RIELA KARL-HEINZ KNOOP E. K.
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ROSA CATENE S.P.A.

SAFA DEĞİRMEN MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ROTAPAK KAĞIT AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

SAYGILI RULMAN SAN VE TİC. A.Ş.
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Uwe Schulz
Yüksek Mühendis ve Doçent. Dr.
German Müllerschule, Bad Harzburg

Otomasyon Tekniği
“İletişime” Giriş
“Değirmenin veya şirket grubunun iletken seviyesi üzerinde
yani PC’nin kontrol odasında iletken kontrol sistemiyle veri
paylaşımında bulunduğu yerde aktarım hızı artık sadece ikinci
sırada bir rol üstlenir. Daha ziyade önemli olan çok büyük veri
miktarlarının (mega byte alanına kadar) güvenli bir şekilde
aktarılmış olması. Burada da bir endüstriyel Ethernet gerekirse
teknolojinin dünya çapındaki internet güncelliğine bağlanır.”
Otomasyon tekniğinde mikro işlem teknolojisi 70’li yıllarda ağırlıklı olarak bellek
çözümlerinde yerleşmeye başladıktan sonra 1983 yılında endüstriyel alanda kullanılan iletişim çözümleri devreye girmeye başlamıştır. Bu birbirine bağlı bileşenler ortak
ara yüzler ve aktarım araçları üzerinden
(örneğin bakır tel) iş yeri ve ana bilgisayar,
programlanabilen lojik kontrolörler (SPS)
ve ölçüm sistemlerinden oluşur. Katılımcılar aktarım araçlarıyla beraber bir iletişim
sistemi kurmaktadırlar. Bu tür sistemler
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örneğin kişisel bilgisayar gibi elbette ki cihazın içerisinde bulunur ancak bu makale
çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.
SERİ VE PARALEL VERİ AKTARIMI
Aktarım sırasında prensip olarak seri ve
paralel işlemler uygulanır. Tablo I’de IBM
şirketi tarafından geliştirilen kişisel bilgisayarın (PC) “ana sürüme” ait standart ara
yüzler gösterilmiştir.
Transfer hattının uzunluğu elektrik
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özellikleri nedeniyle sınırlıdır. Daha büyük mesafelerde
sinyaller güçlendiriciler aracılığıyla (“Repeater” diye adlandırılır) hazırlanması gerekir. Paralel süreçlerde bunların sayıları veri bitine ve kontrolör hattına eşdeğer ve
bundan dolayı külfetli olduğundan paralel süreç sanayi
ortamlarında hemen hemen hiç kullanılmaz.
RS 232
RS-232 standardı iki katılımcının noktadan noktaya
(Point – to – point) bağlantıyı tanımlamaktadır. Sanayi
sektöründe genel anlamda pek çok cihazın ağla bağlanması yani diğer deyişle birden fazla ara yüz noktasıyla
bağlantı istenir. Bunlara laboratuvar cihazlarında ve özel
cihazlarda (örneğin tarayıcılar) oldukça sık rastlanır.

vs.) ve aynı sürecin işliyor olması olmazsa olmazdır.
Kullanıcı odaklı kısımda asıl bilgileri oluşturmak ve tüm
veri aktarımının eksiksiz ve hatasız bir şekilde gerçekleşip
gerçekleşmediğini kontrol etmek için bir yazılım programı
veri bitlerini yorumlamak zorundadır. Ardından başka bir
programla bu şekilde alınan ölçüm verileri işlenebilir.
Endüstriyel iletişimde esasen standartlaştırılan ve onların kullanım odaklı kısımları (protokol) aynı şekilde
standartlaştırılan veya üreticiye özel aktarım süreçlerinden oluşan farklı süreçler olarak kendini göstermiştir
(bkz. Tablo 2).

İLETİŞİMDE STANDARTLAR YA DA NORMLAR
Her bir iletişim görevi kabaca aktarım odaklı ve kullanıcı odaklı kısımlar olarak iki parça halinde ayrılabilir.

Aktarım hattının uzunluğu çoğu zaman tersine bit
olarak saniye başına bildirilen aktarım hızına (Baudrate) bağlıdır, yani diğer bir deyişle veri iletişim hızı arttıkça ağın olası esnemesi bir o kadar düşüktür.

Örnek olarak bir laboratuvar cihazını örneğin rastgele
sayı metresi ele alalım: ölçüm bitiminde cihazdan sonuçları içeren bir veri telgrafı, seri bir standart ara yüze
çıkartılır. Bu verileri alabilmek ve değerlendirebilmek
için alıcı cihazda (kişisel bilgisayar) aktarım hatalarını
fark edebilmek ve başarılı bir iletişimi sağlamak adına
aynı ara yüz aynı ayarlarla (aktarım hızı, veri bit sayısı,

RS485
RS485 standardı bir hattan aynı yetkilere sahip (master) birden fazla cihazın bağlanmış olduğu (bkz şekil 4,
Bus) çoklu nokta yeteneğine sahip bir ağı tanımlar (multipoint). RS485 aynı zamanda veri yolu sistemi “PROFIBUS” ve Siemens firmasının şirkete özel MPI için fiziksel temeli oluşturur. Pek çok makine ve cihaz sadece
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fiziksel bağlantıya olanak tanıyan
RS485 ara yüze sahipler. Bu cihazla
iletişime geçebilmek için ilgili protokol uygulanması gerekir.
ETHERNET
IEEE 802-Standartı (daha ziyade
Ethernet olarak bilinir) 80’li yıllardan gelen Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE)’nin
bir projesi olup ofis ortamlar içerisindeki yerel ağların (LAN) standardını oluşturur. Donanımlarda
ve yazılım programlarındaki sürekli devam eden gelişmeler sayesinde
bu arada çok sayıda aktarım araçları ve erişim süreçleri standartlaştırılmıştır (örneğin Wireless LAN;
IEEE802.11 uyarınca WLAN).
AÇIK VERİ YOLU
SİSTEMLERİ
Üretici tarafından tarafsız yani standartlaştırılan veri
yolu sistemleri aynı zamanda “açık” olarak tanımlanır
(tablo 3). Böylesi bir alan veri yolu sistemi (örneğin
PROFIBUS DP) endüstriyel müdahaleler için farklı
üreticilerden gelen tüm bileşenleriyle beraber geliştirilmiş olan bir veri aktarım sistemidir. Üreticiler kapsayıcı
veri yolu sistemleri genel olarak kullanıcı bir gruptan
örneğin PROFIBUS kullanıcı organizasyonu, PNO tarafından temsil edilir.

bakımından beklenenler ve aktarım
hızında belirgin olarak aktarılacak
veri miktarının daha ziyada ön planda durduğu ofis ortamlarına göre
farklılık gösterir.
Açık veri yolu sistemlerde müdahale örneği
Değirmen işletmesi içerisinde de
kullanılan veri yolu sistemlerinden
farklı beklentiler mevcuttur. Bunu
üç farklı örnekle açıklayalım.
Sensor – Reaktör – Seviyesi
SPS tarafından yönetilen küçük
ambalajlar için ön görülen bir ambalajlama sisteminde yüksek çevrim
oranları istenir. Tam detektörler,
yığılma detektörleri, vs. gibi sensorların ikincil bilgileri hızlı bir şekilde kaydedilmeli ve vanalara örneğin
iletilen komutların hızlı bir şekilde çıkartılması gerekir.
Veri miktarı sade birkaç düzine Bit ile sınırlıdır. Bu tür
bir uygulama için söz konusu olan bir veri yolu sistemi
Reaktör – Sensor – Arayüz (AS-1) dür. Böylelikle yüksek
bir hızda (azami 5 ms) verileri çevrimsel olarak münferit
algılayıcılar tarafından okunur ve münferit rektörlere yazılır. Çoğu veri yolu sistemlerine kıyasla AS-I’de veriler
veri yolu sistemine ait besleme gerilimine modüle edilerek

İLETİŞİM AKIŞI
İletişimlere katılanlar farklı tipte ve miktarda veriler
içeren telgraflar gönderirler. Telgraflar doğrudan bir
gruba (Multicast) veya tüm katılımcılara (Broadcast)
başka bir katılımcıya yöneltilmiştir. Telgrafların uzunluğu sınırlıdır bu yüzden büyük veri miktarları blokajlarla birden fazla telgraflara dağıtılır. Esas itibariyle iletişim süreci üç bölümden oluşmaktadır:
•
Bağlantı yapılandırması
•
Veri aktarımı
•
Bağlantı süreci
Bağlantıyı kuracak olan katılımcı “Client” (hizmet
talep edici) diğer katılımcı “Server” (hizmet sağlayıcı)
olarak anılır.
Veri yolu sistemlerinden beklenenler
Müdahale alanlarına bağımlı olarak doğasına göre aktarım teknolojisi, aktarım hızı ve veri miktarı ile ilgili
farklı beklentiler mevcuttur. Endüstriyel alanlarda arıza
güvenliği, elverişsiz ortam koşulları (sallantılar, ısı, vs.)
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Şekil 1: ASI – Bus (Kaynak: ©Siemens AG, tüm haklar saklıdır)
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iyileştirilir ve bağlantı hattına iletilir. Veri hatlarının ve
enerji besleme hatları genel olarak ayrı bir şekilde döşenir.
SPS’nin merkezi olmayan gelişimi (alan çevresi)
Bir SPS için değirmenin münferit zeminlerinden verileri periyodik olarak aktaran (bkz. 1/2008 baskısı alan
veri yolu sistemi (örneğin PROFIBUS DP) yaklaşık 100
Byte (1 Byte = 8 Bit) büyüklüğünde bir veri miktarına
ulaşır. Aktarım hızıyla ilişkin beklenenler SPS’nin merkezi birimine ait program işlem süresi tarafından belirlenir. Büyüklük bakımından 10 ms. civarındadır.
İletken seviyesi
Toplam işletim içerisinde hafızayı programlayabilen yönetimler kısmi görevleri dikkate alır. Üretim verileri karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunabilmesi
için birbirleriyle ağ olarak bağlıdır. Söz konusu bu veri
paylaşımı normal şartlarda sadece ihtiyaca göre yani periyodik olmadan gerçekleşir. Aktarım hızıyla ilgili beklenenler bu yüzden daha azdır. Ancak oldukça yüksek
bir veri miktarı mevcuttur (birkaç yüz kilo byte). Bunun
için günümüzde genelde endüstriyel Ethernet kullanılır.
Değirmenin veya şirket grubunun iletken seviyesi
üzerinde yani PC’nin kontrol odasında iletken kontrol
sistemiyle veri paylaşımında bulunduğu yerde aktarım
hızı artık sadece ikinci sırada bir rol üstlenir. Daha ziyade önemli olan çok büyük veri miktarlarının (mega byte
alanına kadar) güvenli bir şekilde aktarılmış olması. Burada da bir endüstriyel Ethernet gerekirse teknolojinin
dünya çapındaki internet güncelliğine bağlanır.
Yani temelde Sensor / Kontrolör –alanı ya da merkezi

olmayan çevredeki aktarım hızında beklenenler yüksek
değildir ve veri miktarı düşüktür. Buna karşılık iletken
seviyesindeki iletişimde aktarım süresi düşük ama veri
miktarı yüksektir.
Veri aktarım araçları
Aktarım araçları olarak büklümlü bakır hatlar (iki
veya çoklu telli) veya külfetli kurulumu nedeniyle daha
nadiren ortak eksenli hatlar kullanılır. Işık dalgası iletkenleri (LWL) elektro manyetik arızalara karşı duyarlı
değildir ve bu yüzden arızaya duyarlı ortamlara yerleştirilir. Telsiz bağlantılar cihazlara mekanik bağlantı ihtiyacı duymaz bu yüzden de taşıma araçlarının iletişimi
veya uzakta kurulu olan dolum seviyesi ölçüm sistemleri
gibi spesifik uygulamalarda kullanılır.

Şekil 3: Bakır ve LWL PROFIBUS – hatları
(Kaynak: © Siemens AG 2008, tüm hakları saklıdır)

Topoloji
Ağların olası fiziksel kablolaması (topoloji) şekil 4’de
gösterilmiştir. Genelde tüm kullanıcılar için bir aktarım
aracı olan veri aktarım topolojisi (PROFIBUS) bilinmektedir, yani ağaç (Repeater üzerinden birden fazla
veri aktarım yolunun bağlantısı, örneğin PROFIBUS)
ve aynı şekilde bir ağa bağlanabilecek yıldız şeklindeki
düğüm bağlantısı (endüstriyel Ethernet).
Veri aktarı yolu (hattı)

Şekil 2: Veri aktarım yollarının hiyerarşisi
(Kaynak: © Siemens AG 2008, tüm hakları saklıdır)
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Şekil 4: Veri aktarım topolojileri (Kaynak: U. Schultz)
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Veri aktarım bileşenleri arasındaki bağlantı genel olarak soket bağlantılarıyla gerçekleşir (bkz. şekil %)

Şekil 5: Endüstriye Ethernet için (sol) ve Profibus için (sağ)
soketler (Kaynak: © Siemens AG 2008, tüm hakları saklıdır)

bulunan CSMA / CD sürecinde veri aktarım yolundaki tüm katılımcılar birlikte duyarlar ve veri aktarım
yolu açık olduğu sürece iletişimle başlayabilirler. Telgraf uzunluğunun sınırlandırılmasıyla beraber katılımcı
iletimini sonlandırması gerekir ve aktarım aracı tekrar
serbest hale gelir. CSMA – CD – sürecinde bir katılımcı
fiziksel olarak veri aktarım yoluyla bağlandıktan sonra
doğrudan iletişime katılabilir.

Veri aktarım yolu yetki süreci
Veri aktarım yolunda aktarım aracı (veri hatları) tüm
kullanıcılara açık olması gerektiği için yetkilerin düzenlenmesi gerekir. Eğer tüm kullanıcıları aynı yetkiye sahipse, örneğin PC çalışma alanlarının ağ olarak bağlanması gibi, o zaman Multi – Master – Bus’dan söz edilir.
Şayet cihazlar arasında hiyerarşik farklılıklar mevcutsa
(örneğin SPS ve giriş model grupları) Master – Slave –
Bus diye bir sistemden bahsedilir. bilinen yetki süreçleri
aşağıda açıklanmıştır.
Token süreci
Token iletişime yetkili olan kullanıcılar (Master) arasında belirlenmiş bir sıraya göre ve belirli bir sürenin
bitiminden sonra çoğalmaya devam eden bir giriş yetkilendirmesidir. Token’e sahip olan kullanıcı diğer tüm
kullanıcılarla iletişime geçebilir.
Token sürecinin avantajı iletişim süresinin biliniyor
olmasıdır zira her bir kullanıcı sadece belirli bir süre Token’e sahip olabilmektedir. Dezavantajı ise yeni kullanıcıların bağlanması ve Token’in yönetimi oldukça fazla
külfetli olmasıdır. PROFIBUS’daki veri aktarım yolu
girişi bir yandan Token süreci esasına dayanır.

Teilnehmer: Kullanıcı / Tokenumlauf (logischer
Ring): Token dönüşümü (mantıksal halka)

Sinyal patlama sürelerine bağlı olarak (yaklaşık % 70
ışık hızı) nadir durumlarda iki katılımcının aynı anda
iletimde denemeye çalışıyor olabilirler. Bu telgraf yapısı nedeniyle her iki katılımcı tarafından fark edilecek
olan bir çarpışmaya neden olur. İletişimi yarıda keserler ve rasgele sürenin bitiminden sonra tekrardan başlatırlar. Yani bu durumda çok yüksek veri gelişiminde
çarpışma olasılığı artar ve artık aktarım hızı belirlenemez düzeye ulaşır. 90’lı yıllara kadar çarpışma hatlarının kullanımı altındaki süreç ofis ve endüstriyel ağlar
arasında standardı (örneğin SINEC H1). Daha sonraları bugünkü normal yapı olarak bilinen ve dağıtıcılara
(Switch) iletilen münferit saplama kablolarıyla yıldız
şeklindeki bağlantı geçerlidir. Çarpışmalar burada
tamponlu aktif dağıtıcıların kullanımı sayesinde engellenir. Süreç endüstriyel alanda günümüzde endüstriyel
Ethernet’de ya da PROFINET’de ortam alanlarında
kullanılır.

CSMA / CD – Süreci
“Klasik” Ethernet’de IEEE 802.3 altında standardı

Sorgulama
Kontrollü bir ulaşım Master – Slave – Sisteminde mev-

Şekil 6: Token süreci (Kaynak: U. Schulz)
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Şekil 7: CSMA / CD – süreci (Kaynak: U. Schulz)
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cuttur. Yardımcı ve merkezi olmayarak örneğin değirmen
zeminlerinde makinelerin verilerini kaydeden veya dolum
seviyesi ölçüm cihazını okuyan kurul katılımcı (Slave)
ancak onlar tarafından yapılmasını istediği zaman verileri
Master – Yapı grubuna (örneğin SPS) gönderir. Master
– Slave – Süreci örneğin PROFIBUS DP’de mevcuttur.

“Otomasyon tekniğinde mikro işlem teknolojisi 70’li yıllarda ağırlıklı olarak bellek
çözümlerinde yerleşmeye başladıktan
sonra 1983 yılında endüstriyel alanda
kullanılan iletişim çözümleri devreye girmeye başlamıştır.”

PROFIBUS DP
Şimdilerde EN 50170 esasına dayanan PROFIBUS DP
(PROcess FIeldBUS, merkezi olmayan periferik) 80’yılların sonunda açık veri aktarım yolu sistemi olarak Almanya’daki endüstriyel otomasyon için geliştirilmiş olup 1991
yılında DIN 19245 altında standarda kavuşmuştur. O zamanki üç farklı standartlaşan şekillendirmelerden (FMS,
DP ve PA) günümüzde dünya çapında kesintisiz yardımcı
periferik SPS ağlarının standardı olan (giriş ve çıkış yapı
grupları, frekans dönüştürücüleri, kontrol sistemleri, vs.)
ve PROFIBUS PA patlama tehlikesi ortamlarda yaygın
olarak kullanılır. Şekil 9’da Busmaster (SPS) ve Slaves’den
oluşan tipik bir PROFIBUS konfigürasyonu gösterilmiştir. Neredeyse tüm otomasyon tekniğindeki cihazlar PROFIBUS-DP-ara yüz olarak kullanıma sunulabilir.

Şekil 9: Siemens – Step7 – Yazılım programlı
PROIFBUS donanım konfigürasyon örneği

Şekil 10 bir değirmendeki otomasyon hiyerarşinde
açıklanan veri aktarım yolları sistemindeki kullanım
alanlarını gösterir.
Şekil 8: Sorgulama – Süreci (Kaynak: U. Schulz)

Şekil 10: Bir değirmenin otomasyon hiyerarşisi
(Kaynak: ASE Bühler AG, tüm hakları saklıdır)
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Kontrollü Atmosfer,
geleneksel fumigasyona
bir alternatif mi?
“Kontrollü atmosferi uygulamak için pazarda mevcut birçok
teknik bulunmaktadır. Okuyucunun “Kontrollü Atmosfer”
uygulamasının yalnızca “kontrollü” bir ortamdaki oksijen
seviyesinin düşürülmesine odaklanan tekniklerden daha
kapsamlı ve gelişmiş bir yöntem olduğunun bilincinde olması
gerekmektedir.”
Gaz geçirmez bir ortamdaki oksijen seviyelerini düşük tutarak böceklerin kontrol
edilmesi anlamına gelen kontrollü atmosfer uygulaması (düşük oksijen seviyeleri),
uzman mühendisler tarafından yapılandırılan bir dönüştürücü sistemi ve gaz geçirmez bir ortam (örneğin bir oda veya silo)
ile oluşturulmaktadır. (Şekil 1).
Dönüştürücü sistem ve oda/silo birbiri-
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ne bağlanarak kapalı bir devre oluşturulmaktadır. Düşük oksijen seviyeleri, yüzde
0,5 ile yüzde 1,0 arasında değişkenlik göstermektedir. 1 m³ ile 1000 m³ aralığındaki
hava geçirmez ortamlarda da uygulanabilmektedir. Böceklerin, larvaların ve yumurtaların kurumasına ve ölmesine neden
olan oksijen yetersizliği nedeniyle tüm
aşamalardaki böcekler yok edilmektedir
(yüzde 99,996 Lt).
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Enfekte olan ürünler, tahıl, hububat ve özellikle un
gibi ürünlerin çeşitli türlerini ve miktarları üzerinde
çalışmak amacıyla donatılan hava geçirmez iklim
odalarında kontrollü atmosfere maruz bırakılmaktadır. Her bir odada bazı
böcekler için ölümcül olduğu bilinen belirli parametre
aralıkları dâhilinde sıcaklık, oksijen ve nem kontrol
edilmektedir. Böceklenme
& ürün sıcaklığının türüne bağlı olarak, uygulama
normal olarak 1 ila 6 gün sürmektedir. Uygulama tamamen otomatiktir ve gerektiğinde bilgisayar ile çevrimiçi olarak başlatılmakta, izlenmekte, yönetilmekte
ve durdurulmaktadır.
ARAÇLAR & YÖNTEMLER
Kontrollü atmosferi uygulamak için pazarda mevcut
birçok teknik bulunmaktadır. Okuyucunun “Kontrollü
Atmosfer” uygulamasının yalnızca “kontrollü” bir ortamdaki oksijen seviyesinin düşürülmesine odaklanan
tekniklerden daha kapsamlı ve gelişmiş bir yöntem olduğunun bilincinde olması gerekmektedir.
Kontrollü Atmosfer uygulamasıyla nitrojen, oksijen,
nem ve hava ve ürünün sıcaklığı gibi parametreler bilgisayar donanımlı ekipmanların kullanımı sayesinde tümüyle kontrol edilmektedir.
Parametrelerin tam kontrolü, bazı ürün/böcek/ambalaj/sıcaklık kombinasyonunun özel olarak işlenmesini
mümkün kılmaktadır. Yüzde 100 etkili olmasının ve en

düşük uygulama süresinin yanı sıra, kontrollü atmosfer
uygulaması ürün kalitesi açısından da koruyucudur.
Araçlar
Çoğunlukla kapalı bir ortamda Kontrollü Atmosfer
oluşturabilen temel bir makine olan oksijen dönüştürme makinesi kullanılmaktadır. Bu makine türü, türlerin
moleküler özellikleri ile emici madde için benzeşmelerine göre, basınç altındaki gaz karışımlarından bazı türleri ayrıştırarak oksijeni havadan ayırmaktadır. Kontrollü
atmosferin gaz geçirmez ortamda nasıl çalıştığına dair
şematik görüntü şekil 2’de gösterilmiştir.
Yöntemler
Teknikler, çeşitli yöntemlerle uygulanmakta ve yöntemlerin tümü koşulların belirli değişken kurulumuna
uygun olmaktadır. Bu alt paragrafta temel yöntemler
açıklanmaktadır.
Teknik ve yöntem arasında, “Kontrollü Atmosfer
Uygulaması” kullanılarak etkili haşere kontrolünde rol
oynayan birçok karmaşık mekanik, elektronik işletim
prosedürü bulunduğu unutulmamalıdır.
Kontrollü Atmosfer Odaları
Açıklandığı üzere, Kontrollü Atmosfer tekniği koşullara bağlı olarak birçok
yöntemle uygulanabilmektedir. Böceklerin istilasına uğramış birçok ürün palet üzerine istiflenmiş kutularda, büyük
torbalarda ve kasalarda paketlenmektedir. Bu ahşap veya plastik paletler, forklift yardımıyla özel bir kapıyla mühürlenmiş hava geçirmez odaya kolaylıkla
götürülebilmektedir.
Odanın her iki tarafındaki kapılar sayesinde bazı zamanlar temiz ve kirli bir
“bölge” oluşturmak için bu odalar bir
depo içerisine yapılmaktadır.
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“Tahılların ve diğer tarıma dayalı dökme
ürünlerin çoğu silolarda saklanmaktadır. Birçok silo türü olmasına rağmen,
Kontrollü Atmosfer (neredeyse hava geçirmez bir ortam oluşturduğu sürece)
hepsinde uygulanabilmektedir.”

yetli olacak şekilde sıcaklık istenen herhangi bir seviyeye
otomatik olarak yükseltilebilmektedir.
Ürünün sıcaklık seviyesi ne kadar yüksek olursa, uygulama süresi de o kadar kısa olacaktır. Şekil 3’te, Tütün
ürünlerinde en sık rastlanan böceklere yönelik uygulama sürelerinin bir örneği gösterilmektedir:

Sezon örneklerinden etkilenen veya ekipmanın tarımsal bir işbirliği içerisinde kullanıldığı tesislerin olduğu
bazı durumlarda, bir yerden diğerine taşımaya uygun
olarak konteynıra yüklenmiş bir sistem kullanılmaktadır.
Silo Uygulamaları
Tahılların ve diğer tarıma dayalı dökme ürünlerin
çoğu silolarda saklanmaktadır. Birçok silo türü olmasına
rağmen, Kontrollü Atmosfer (neredeyse hava geçirmez
bir ortam oluşturduğu sürece) hepsinde uygulanabilmektedir.
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Son bin yılın başında Hollanda ve Belçika’da inşa
edilen ilk büyük ölçekli Kontrollü Atmosfer uygulama
terminalleri ticari ortakların işbirliğiyle birlikte Ulusal
ve Avrupa Hükümeti’nin inisiyatifindedir. Dünyada şu
anda yüzlerce uygulama odası vardır ve yaygın olarak
değirmencilik sektöründe kullanılmaktadır.

Böcekler
Her bir spesifik uygulama için en doğru atmosferi
oluşturmak amacıyla ürünlere, böceklere ve uygulama
parametrelerine dair kapsamlı veri tabanları kullanılmaktadır. Uygulama ürün açısından güvenli, böcekler
açısından öldürücü; zaman ve para açısından düşük
maliyetli olacak şekilde her zaman doğru yöntem seçilmelidir.

Kontrollü atmosferin gelişimindeki önemli bir husus da Avrupa Birliği’nde fosfinin yeni tescillenmesidir
(Almanya’da onaylanmıştır, kısa süre içerisinde İngiltere’de ve daha sonra tüm ülkelerde onaylanacaktır), ürün
üretim zincirinin bir sonraki aşamasına geçemediğinde
geleneksel fümigasyonun her birini takip edecek bir karantina sürecini kapsamaktadır.

Daha önce bahsedildiği gibi, böcekler oksijen yetersizliğinden kuruyup ölmektedir. Ürünün kendisi yüksek
sıcaklığa ulaştığında Kontrollü Atmosfer uygulaması en
etkili yöntem haline gelmektedir. Uygulamanın başlangıcında ürünün sıcaklığının düşük olması halinde, ürün
açısından güvenli; zaman ve para açısından düşük mali-

Örneğin, tahıl ve pirincin değirmene ve nihai ürün
için işleme gönderilmeden önce fumigasyonun ardından
en az 7 gün boyunca saklanması gerekmektedir. Bu gecikme, değirmen tedarik zincirlerinin kalitesini yüksek
tutmak için tercih edilen bir çözüm olarak Kontrollü Atmosfer’e büyük bir avantaj sağlamaktadır.
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Kenneth DUBARD

Congaree Milling Company
Firma Sahibi

“Ürettiğimiz tüm tahıllar organik”
“Güney Amerika’da değirmencilikte oldukça yaygın bir yöntem olan
alkali ortamda ısıtma yöntemini kullanıyoruz. Bu bölgede ince mısır
irmiği üreten herhangi başka bir değirmen olduğunu düşünmüyorum.
İlk olarak kaba öğütülmüş tahılın, iri taneli mısır ununun ve mısır
irmiğinin üretimine odaklanıyorum. Aynı zamanda, yulaf ile mısır lapası
da üretiyorum. Öğüttüğüm tahılların tümü onaylı ve organiktir.”
S. 80
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Değirmenci Dergisi olarak bu sayımızda ABD’nin
Güney Karolina eyaletinin başkenti Kolumbiya’da bulunan organik mısır unu, mısır irmiği ve kaba öğütülmüş
tahıl üreten Congaree Milling Company’i konuk ediyoruz. 4 yıldır değirmencilik sektöründe hizmet veren firma, temizleme işlemine bağlı olarak saatte maksimum
68 kilogram tahıl işleyebiliyor.
Mısır, yulaf gibi tahılları eski taş değirmeninde işlediğini söyleyen Congaree Milling Company sahibi
Kenneth DUBARD, fabrikasında Güney Amerika’da
değirmencilikte oldukça yaygın bir yöntem olan alkali ortamda ısıtma yöntemini kullandıklarını vurguladı.
Kenneth Dubard ile Congaree Milling Company’nin
üretim kapasitesini, tahılları öğütmede kullandığı yöntemleri ve ihracatını konuştuk. Detayları Kenneth Dubard’dan dinliyoruz.
Sayın Kenneth DuBard, öncelikle The Congaree
Milling Company hakkında bize biraz bilgi verebilir
misiniz? Şirketin geçmişi ve sektördeki rolü nedir?
Congaree Milling Company’i küçük ölçekli bir değirmen olarak düşünebilirsiniz. 2013 yılının sonunda ortağımla birlikte değirmencilik sektöründe çalışmaya başladım, fakat 2017’nin başlarında ortağımın tüm hisselerini
satın aldım. Eski ortağım da halen sektörde çalışmaya
devam ediyor.

Kaba öğütülmüş tahılı, elekler yardımıyla temizlerken
daha ince taneler için yakalama kaplarını kullanıp küçük taneleri temizliyoruz. Tohum zarlarını ayırmak için
ise vakum kullanıyoruz. Temizleme işlemine bağlı olarak, saatte maksimum 68 kilogram un öğütebiliyoruz.

Tesiste işin büyük çoğunluğunu ben yapıyorum, fakat aynı zamanda fabrikamızda bana yardımcı olan bir
değirmenci de mevcut. Congaree Milling Company, bir
değirmenin yer alabileceği kadar küçük ölçekli bir binada
bulunuyor. Bence bu bir avantaj ve kalite göstergesidir.

Gurur duyduğum bir başarı da Güney Amerika’da değirmencilikte oldukça yaygın bir yöntem olan alkali ortamda ısıtma yöntemini kullanmaktır. Bu bölgede ince
mısır irmiği üreten herhangi başka bir değirmen olduğunu düşünmüyorum. İlk olarak kaba öğütülmüş tahılın, iri taneli mısır ununun ve mısır irmiğinin üretimine
odaklanıyorum. Aynı zamanda, yulaf ile mısır lapası da
üretiyorum. Organik üretim için onay alma sürecindeyim. Öğüttüğüm tahılların tümü onaylı ve organiktir.

Tesisiniz, üretim kapasiteniz ve kullandığınız teknolojiler hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Un
üretiminin yanı sıra hizmet verdiğiniz başka alanlar da
var mı?
Değirmen tesisini bir restoran ile paylaşıyoruz. Bu
yeni bir yaklaşım ve bu şekilde bir yapılanmaya Güney
Karolina Tarım Bakanlığı izin veriyor. Teknolojik açıdan bakarsak değirmenlerim eski zaman değirmenlerindendir. Fabrikada, küçük bir taş değirmenim bulunuyor.

Kolumbiya’daki tahıl ve değirmencilik sektöründe
üretim ve tüketim hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Kolumbiya’da ve Güney Karolina’da kaç tane değirmen
bulunuyor? Ülkenizde insanlar hangi tahılları işliyor?
Ayrıca, Kolumbiya’daki un tüketimi hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz?
Kolumbiya ve Güney Karolina muhtemelen dünyanın kaba öğütülmüş hububat başkentlerinden biridir.
Bölgedeki değirmenlerden en büyüğü daha önceki iş
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“Yeni ve özgün bir üretim hattına,
daha önemlisi mısır lapası tahıllarına sahibiz. Güney bölgelerinin mutfağına meraklı olanlar, kolay kolay
bulunmayan kaba öğütülmüş tahıllar ve iri taneli mısır unuyla oldukça ilgileniyorlar. Ürünlerin fiyatı ise
rekabete dayanıyor. Hizmet verdiğimiz restoranlar ürünlerimizin
taze öğütülmüş olmasını ve tam tahıl lezzetinde olmasını çok seviyor.”
ortağım Lawrence Burwell’in şu anda çalıştığı makarna
fabrikası olabilir. Diğer büyük değirmen ise Kolombiya
şehir merkezinin ortasında bulunan Adluh Flour’dur.
Bu değirmenin kentin simgesi olduğunu söyleyebiliriz.
Bunların yanı sıra bir de, Congaree Milling Company’i
kurmadan önce Lawrance ve benim çalıştığımız Anson
Mills değirmeni bulunuyor. Bölgede bunların dışında
Blythewood’daki Joe Trapp, Lexington’daki Keisler’in
değirmeni mevcut. Şu an aklımda olmayan daha birçok
büyük tesis var.
Güney Karolina bir zamanlar özellikle pirinç üretiminin büyük bir kısmını üstlenmişti. Ben bugüne kadar mısır, pirinç, buğday, karabuğday, buğday nişastası,
kızıl buğday, kavuzlu buğday, hatta sorgum gibi birçok
tahılın öğütme işlemini yaptım.
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Bizlere Kolumbiya’daki ve global endüstrideki rolünüz ve yeriniz ve değirmencilik pazarındaki payınız hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Kaç ülkeye
ulaştınız?
Dürüst olmak gerekirse, Kolumbiya için yeni ve küçük bir değirmen olmamıza rağmen Çin’e yakın dönemde tahıl ihraç ettik. Deniz aşırı ülkelere de birkaç
sevkiyatımız oldu. Büyük oranda yerel restoranlar ile
çalışıyorum. Tabii ki ülke bazında bir sınırlamamız bulunmuyor, talep edildiği takdirde her ülkeye tahıl gönderebilirim. Fakat belirlediğim bazı planlarım var, bunlara göre hareket edeceğim.
ARGE çalışmalarınıza ilişkin odaklandığınız konular hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz?
Dürüst olmak gerekirse Congaree Milling Company’i
kurarken yaptığım çalışmaların tümünü bürokrasiyi
memnun etmek için yaptım. Daha önce çalıştığım Anson Mills isimli değirmendeki tecrübelerimden yola çıkarak yüksek kalitede ürün üretme kapasiteme çok güveniyorum. Bir tahıl kaynağı bulduğumda bunu kolayca
öğütebileceğimi biliyordum. Tesisi açmak için yaklaşık
10,000 dolar harcadım.
İnsanların Congaree Milling Company’i seçme nedenleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yeni ve özgün bir üretim hattına, daha önemlisi mısır lapası tahıllarına sahibiz. Güney bölgelerinin mutfağına meraklı olanlar, kolay kolay bulunmayan kaba
öğütülmüş tahıllar ve iri taneli mısır unuyla oldukça
ilgileniyorlar. Ürünlerin fiyatı ise rekabete dayanıyor.
Hizmet verdiğimiz restoranlar ürünlerimizin taze
öğütülmüş olmasını ve tam tahıl lezzetinde olmasını
çok seviyor.
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Mohammed Al-Hakimi

Yemen Co. Flour Mills & Silos
Üretim Müdürü

“En modern ekipman ve makineleri
kullanıyoruz”
“Tesisimiz en modern ekipman ve makinelerden oluşuyor. Bunun
yanında, son derece yetenekli iş gücümüz uluslararası arenada yerimizi
kuvvetlendirdi. Firmamız, kurulduğu günden bu yana, sahip olduğu
teknolojileri güncellemiş ve gerekli eğitimi sağlayarak iş gücünün
becerilerini geliştirmiştir.”
S. 84
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Bu sayımızda Yemen’in önde gelen değirmenlerinden
Yemen Co. Flour Mills &Silos Üretim Müdürü Mohammed Al-Hakimi ile birlikteyiz. Yemen Co. Flour Mills &
Silos yaklaşık 20 yıldan bu yana Yemen’de faaliyet gösteriyor. Yerel nüfusa iyi kalitede ve uygun fiyatlı buğday
unu sunmak amacıyla yola çıkan Yemen Co. Flour Mills
& Silos günde 3 bin 750 ton un üretiyor ve 170 bin tonluk
depolama kapasitesine sahip.
“Yalnızca Yemen pazarında faaliyet göstermiyoruz.
İhracat çalışmalarımız da var. Önceleri Birleşik Arap
Emirlikleri’ne (BAE) ürünlerimizi ihraç ediyorduk. Şu
anda daha çok Mısır’a ihracat gerçekleştiriyoruz” diyen
Al-Hakimi hammadde tedariğini de Rusya, Fransa, ABD,
Almanya, Ukrayna ve Avustralya gibi ülkelerden sağlıyor.
Mohammed Al-Hakimi ile Yemen Co. Flour Mills
&Silos’un kuruluş hikâyesini, ürettiği ürün gruplarını, kullandığı teknolojileri, ihracat faaliyetlerini ve Yemen’in un değirmenciliği endüstrisini konuştuk. Detayları Al-Hakimi’den alıyoruz…
Yemen Co. Flour Mills &Silos Yemen’in sayılı değirmenlerinden biri. Öncelikle firmanızın kuruluş hikâyesini ve şuan bulunduğu aşamaya nasıl geldiğini bizlerle paylaşır mısınız?
Yemen Co. Flour Mills &Silos, yerel halka iyi kalitede
buğday unu ve benzeri ürünleri uygun fiyatlarla sunabilmek amacıyla 1997 yılında Yemen’de kurulmuştur.
Firmamız Yemen’in ticari ve ekonomik başkenti Aden
liman şehri üzerinde yer almaktadır. Kurulduğu tarihe
göre en yeni şartlara ve standartlara göre inşa edilmiştir.
2000 yılında üretime başlayan firmamız, üretimine İsviçreli teknoloji lideri Bühler’den satın aldığı iki üretim
hattıyla başlamıştır. Günlük üretim kapasitemiz 1,500
tondu. Depolama kapasitemiz ise 60 bin ton.
Yemen Co. Flour Mills &Silos olarak son yıllarda iki
büyük genişleme çalışması gerçekleştirdik. Kapasitemizi
şu anki haline yani günde 3 bin 750 tona çıkardık. Depolama kapasitemizi de bu yıl 170 bin tona yükselttik. Bu sayede Yemen’in en büyük dördüncü un değirmeni olduk.
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Bizlere üretimini gerçekleştirdiğiniz ürün gruplarından ve firmanızın Yemen pazarındaki yerinden bahseder misiniz?
Yemen Co. Flour Mills &Silos olarak HSA (Hayel Saeed
Anam) Group bünyesinde hizmet veriyoruz. Hayel Saeed
Anam Group, Yemen’in en büyük firması olarak biliniyor
ve Yemen piyasasının da yüzde 70’ine hakim durumda.
Sanabel, Al Thahoon ve Al Baraka olmak üzere üç
çeşit un üretiyoruz. Sanabel, güvenilir ve uygun buğdayın yeterli incelikte elenmesiyle elde edilen beyaz ve
hijyenik bir un çeşididir. Arap ve Fransız tipi ekmekler
de dahil olmak üzere her tip ekmeğin yapımında kullanılan bir ürün. Avrupa tarzı kek, bisküvi ve hamur bazlı
ürünlerde de kullanılabilir. Al Thahoon ise tam hijyenik
buğday unudur ve buğday kepeği eklenerek üretilir. Bu
sayede kullanıldığı ürünün besinsel değerini artırır ve
protein, vitamin, mineral ve lif açısından ürünü zenginleştirir. Tüm yerel ve popüler ekmek türlerinde kullanılabilir. Diyet amaçlı İngiliz ve Arap ekmeklerinde de
tercih edilebilir. Al Baraka un ise yerel ekmek, İngiliz
ekmeği ve özel keklerin yapımında kullanmak için uygun beyaz undur.
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günden bu yana, sahip olduğu teknolojileri güncellemiş
ve gerekli eğitimi sağlayarak iş gücünün becerilerini
geliştirmiştir. Tesislerimiz 170 bin ton buğdayı depolayabilecek kapasitede. Paketleme kapasitemiz ise günde
5500 ton.
Yalnızca Yemen pazarı için mi çalışıyorsunuz? Herhangi bir ihracat faaliyetiniz ya da bu konuda bir hedefiniz var mı?
Yalnızca Yemen pazarında faaliyet göstermiyoruz.
İhracat çalışmalarımız da var. Önceleri Birleşik Arap
Emirlikleri’ne (BAE) ürünlerimizi ihraç ediyorduk. Şu
anda daha çok Mısır’a ihracat gerçekleştiriyoruz. İhraç
ettiğimiz başlıca ürün ise buğday kepeği.

“Yalnızca Yemen pazarında faaliyet
göstermiyoruz. İhracat çalışmalarımız
da var. Önceleri Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ürünlerimizi ihraç ediyorduk. Şu anda daha çok Mısır’a ihracat
gerçekleştiriyoruz.”
Üretim kapasiteniz ve tesislerinizde kullandığınız
teknolojiler hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?
Tesislerimizde dünyanın önde gelen makine üreticisi Bühler’in teknolojisini kullanıyoruz. Tesisimiz en
modern ekipman ve makinelerden oluşuyor. Bunun
yanında, son derece yetenekli iş gücümüz uluslararası
arenada yerimizi kuvvetlendirdi. Firmamız, kurulduğu
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Hammadde tedariğiniz ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Hammaddeyi Yemen’de üretmiyoruz, işlemden geçirdiğimiz buğdayı Rusya’dan ve Fransa’dan ithal ediyoruz. İthalat yaptığımız diğer ülkeler ise ABD, Almanya,
Ukrayna, Avustralya gibi ülkeler.
Yemen’in un tüketim alışkanlığı ve ülkedeki un endüstrisi ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
Yemen halkı evlerinde ağırlıklı olarak buğday unu
tüketiyor. Bisküvi ve kek üretimi için de buğday unu
kullanılıyor. Beyaz unun karma un ya da tam buğday
unundan daha fazla tüketildiğini söyleyebilirim. Ülkede buğday unu üreten sekiz değirmen firması bulunuyor.
Un değirmenciliği konusunda ülkenizin geleceği
için düşünceleriniz neler?
Savaştan önce ülkemizde şirketler hızlı bir şekilde kuruluyordu. Özellikle de Türk şirketler… Ancak şu anda
bu biraz yavaşladı. Yakın zamanda Hadramot’da iki
buğday işleyen değirmen firması kuruldu.
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KOLOMBİYA
Yüzölçümü : 1.141.748 kilometrekare
Nüfus

: 48.203.000 (2015 tahmini, IMF)

Başkenti

: Bogota

Dil

: İspanyolca

Para birimi : Kolombiya Pesosu
GSYİH

: 293.243 milyon Dolar (2015 tahmini, IMF)

KBGSYİH : 6,084 Dolar (2015 tahmini, IMF)
İthalat

: 44.889 Milyon Dolar

İhracat

: 30,984 Milyon Dolar

Toplam Dış Ticaret: 75.873 Milyon Dolar

EKVADOR
Yüzölçümü : 276.840 kilometrekare
Nüfus

: 16.529.000 (2016 tahmini, IMF)

Başkenti

: Quito

Dil

: İspanyolca

Para birimi : Amerikan Doları
GSYİH

: 98.010 Milyon Dolar (2016, Tahmini)

KBGSYİH : 11.108 Dolar (IMF 2016)
İthalat

: 16.188 Milyon Dolar

İhracat

: 16.797 Milyon Dolar

Toplam Dış Ticaret: 32.986 Milyon dolar
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KOLOMBİYA VE
EKVADOR’DA TAHIL
VE UN PAZARI
Kolombiya’da tahıl üretimi mısır ve pirinç
ağırlıklıdır. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış
Tarım Servisi’nin (USDA FAS) verilerine
göre, 2015/16 sezonunda 1,7 milyon ton
mısır üreten Kolombiya’nın mısır üretiminin
2016/17 ve 2017/18 sezonlarında da aynı
kalacağı tahmin edilmektedir. Ekvador’un
tahıl üretiminde de önde gelen ürün mısırdır.
2015/16 sezonunda 1,4 milyon ton mısır
üreten Ekvador’un mısır üretiminin 2016/17
sezonunda 960 bin tona gerilediği tahmin
edilmektedir. USDA’nın 2017/18 sezonuna ilişkin öngörüsüne göre, Ekvador’un mısır
üretimi 820 bin tona gerileyecektir.
Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin
(USDA FAS) “Grain and Feed Annual 2016” raporuna
göre, Kolombiya ile Ekvador’un tahıl üretimi pirinç ve mısır ağırlıklıdır. Kolombiya’nın başlıca tarım ürünleri kahve,
kesme çiçek, muz, pirinç, tütün, mısır, şeker kamışı, kakao,
yağlı tohumlar ve sebzedir. Kolombiya tahıl üretimi 2016
yılında yaşanan La Nina atmosfer olayından kaynaklanan
kuraklıktan etkilendi. Mısır üretimi 2016/17 sezonunda 1,7
milyon ton düşecek. 2016/17 sezonunda çeltik üretiminin 2
milyon tona yükseldiği tahmin edilmektedir.
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Pirinç üretiminde kendi kendine yetebilen Ekvador,
hava koşulları nedeniyle hasat düşük olduğunda az miktarda ithalata başvurabilmektedir. Ekvador’da pirinç tüketimi
yılda, kişi başı 49 kilogramdır. Ekvador’un buğday üretimi
çok önemsiz miktarlardadır. Ekvador aynı zamanda Kolombiya’ya pirinç ve az miktarda mısır ihraç etmektedir.
KOLOMBİYA’NIN DÜNYA TAHIL
ÜRETİMİNDEKİ YERİ
Kolombiya’da tahıl üretimi mısır ve pirinç ağırlıklıdır. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin
(USDA FAS) verilerine göre, Kolombiya’nın mısır üretim miktarı 2014/15 sezonunda 1,4 milyon ton olarak
kaydedilmiştir. 2015/16 sezonunda yine 1,7 milyon tona
yükselen mısır üretiminin 2016/17 ile 2017/18 sezonlarında da aynı seviyede kalacağı tahmin edilmektedir.
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sezonları arasında 5,8-6,1 milyon ton mısır tüketen ülkenin 2016/17 sezonunda da yine 6,3 milyon ton mısır tükettiği tahmin edilmektedir. 2017/18 sezonu için
öngörülen mısır üretimi ise 6,7 milyon tondur. Pirinç
tüketimine bakıldığında, 2013/14 ve 2015/16 sezonları
arasında 1,5-1,6 milyon ton civarında tüketim gerçekleştirildiği görülmektedir. 2016/17 sezonu için tahmin
edilen tüketim miktarının 1,7 milyon tona yükseldiği
tahmin edilmektedir. Kolombiya’nın 2017/18 sezonunda ise 1,8 milyon ton pirinç tüketeceği öngörülmektedir.

Kolombiya’nın üretimini gerçekleştirdiği bir diğer
önemli ürün ise pirinçtir. 2014/15 sezonunda 1,2 milyon
ton civarında pirinç üreten Kolombiya, 2015/16 sezonunda bu miktarı 1,4 milyon tona çıkarmıştır. 2016/17
sezonunda 1,7 milyon ton pirinç ürettiği tahmin edilen
Kolombiya için USDA, 2017/18 sezonunda pirinç üretiminin 1,5 milyon tona gerileyeceğini öngörüyor.

EKVADOR’UN DÜNYA TAHIL
ÜRETİMİNDEKİ YERİ
Ekvador’un tahıl üretiminde de mısır ve pirinç ilk sırada yer alıyor. 2013/2014 sezonunda 1,1 milyon ton mısır
üreten Ekvador, 2015/16 sezonunda bu üretimi 1,4 milyon tona yükseltmiştir. Ekvador’un 2016/17 sezonunda
ise 960 bin ton mısır üretimi gerçekleştirdiği tahmin
edilmektedir. Ekvador’da 2017/18 sezonu için öngörülen mısır üretim miktarı 820 bin tondur. En çok üretilen
ikinci tahıl ürünü ise pirinçtir. Ekvador’un 2013/14 ila
2016/17 sezonları arasında pirinç üretimi 660-790 bin
ton arasındadır. Ekvador’un 2017/18 sezonunda ise 690
bin ton pirinç üreteceği öngörülmektedir.

Kolombiya’nın tahıl tüketiminde önde gelen ürün
mısırdır. USDA’nın verilerine göre, 2013/14 ve 2015/16

Ekvador’un tahıl tüketiminde önde gelen ürünlerin
mısır ve buğday olduğu görülmektedir. Mısır tüketimi
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2014/15 ve 2015/16 sezonunda 1,3 milyon ton olarak
gerçekleşmiştir. 2016/17 sezonunda 1,2 milyon ton mısır tükettiği tahmin edilen Ekvador’un 2017/18 sezonunda da aynı miktarda mısır tüketeceği öngörülmektedir. 2013/14 ila 2015/16 sezonları arasında 605-935
bin ton civarında buğday tüketen Ekvador’un buğday
tüketiminin 2017/18 sezonunda 1,2 milyon ton olacağı
beklenmektedir. Pirinç tüketimi ise 2013/14 ila 2016/17
sezonları arasında 710-741 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2017/18 sezonunda ise pirinç tüketiminin 740 ton
olması beklenmektedir.
DÜNYA TAHIL TİCARETİNDE
KOLOMBİYA VE EKVADOR
Ürettiği mısır ve buğday miktarı yeterli olmayan Kolombiya, özellikle mısır ve buğdayda ithalata başvurmaktadır. USDA verilerine göre, 2013/14 sezonunda
4,4 milyon ton mısır ithal edilmiş ve bu miktar 2016/17
sezonunda 4,7 milyon tona yükselmiştir. 2017/18 sezonunda ise Kolombiya’nın 5 milyon ton mısır ithal
edeceği öngörülmektedir. Aynı şekilde 2013/14 sezonunda 1,7 milyon ton buğday ithal eden Kolombiya’nın
2016/17 sezonunda ise 2 milyon ton buğday ithal ettiği
tahmin edilmektedir. 2017/18 sezonu için öngörülen
buğday ithalatı ise 2,1 milyon tondur. Ayrıca Kolombiya
az miktarda arpa ve pirinç ithalatı gerçekleştirmektedir.
2016/17 sezonunda Kolombiya’nın 285 bin ton arpa ve
110 bin ton pirinç ithal ettiği tahmin edilmektedir.
Ekvador’da ise tahıl ithalatı ağırlıklı olarak buğday
üzerinden işlemektedir. 2013/14 sezonunda 616 bin ton
buğday ithal eden Ekvador, 2015/16 sezonunda bu rakamı 949 bin tona çıkarmıştır. 2016/17 sezonunda ise Ekvador’un 1 milyon ton buğday ithal ettiği tahmin edil-
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mektedir. 2017/18 sezonu için öngörülen buğday ithalatı
da aynı seviyede olacaktır. Mısırda ise ülke 2013/14 sezonu ve 2016/17 sezonu arasında 13-200 bin ton civarında
ithalat gerçekleştirmiştir. Ekvador’da 2017/18 sezonunda ithal edeceği mısır miktarı ise 400 bin ton olarak öngörülmektedir.
KOLOMBİYA VE EKVADOR’DA UN SANAYİ
Foodexport.org isimli sitede yer alan Kolombiya ülke
raporuna göre, Kolombiya değirmencilik sektörü için
fırın ve nişasta sektörü, ambalaj, tatlandırıcı ve sağlıklı içerikler anlamında yapılan yeniliklerden yararlandı. Ekmek tüketimi, düşük karbonhidrat ile sağlıklı
beslenme eğilimlerinin gıda yemek alışkanlıklarını
marjinal bir şekilde değiştirmesi nedeniyle azalmıştır.
Buğday öğütme ve fırıncılık endüstrisi, ekmeğin tüketiciler için besleyici ve sağlıklı bir seçenek olduğunu
göstermek için kampanyalar yürütüyor ve bu eğilimden yararlanmak için yeni içerikler ekleyerek meydan
okumaya devam etmektedir.
Ekvador’da ithal edilen buğday öncelikli olarak ekmek ve makarna üretiminde kullanılmasına rağmen
son zamanlarda hayvan yemlerinde daha fazla buğday
kullanılmaya başlanmıştır. 2016/17 sezonunda 325.000
ton buğdayın hayvan yemi haline geldiği tahmin ediliyor. Ekvador’un ekonomik yavaşlamasına rağmen, nüfus artışından ötürü 2017/18 yılında buğday ve pirinç
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tüketimi ılımlı bir şekilde artacak. 2016/17 sezonunda
yerel üretimin getirisinin düşük olmasıyla pirinç ithalatı düşecektir.
KOLOMBİYA VE EKVADOR’DA UN TİCARETİ
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO)
verilerine göre, Kolombiya’nın buğday unu ihracatı 2010-2013 yılları arasında 869 ton ila 3 bin 200 ton
arasında seyretmiştir. 2011 yılında 3 bin 200 ton buğday
unu ihraç eden Kolombiya, bu miktarı 2013 yılında rekor bir düşüşle 2 bin tona düşürmüştür. Kolombiya’nın
buğday unu ithalatı ise 2010-2013 yılları arasında 997
ton ila 3 bin ton arasında gerçekleşmiştir. 2011 yılında 2
bin 655 ton buğday unu ithal eden Kolombiya, bu miktarı 2013 yılında 997 tona düşürmüştür.
FAO verilerine göre, 2010-2011 yıllarında 737 ve 291
ton buğday unu ihraç eden Ekvador’un bu rakamı 2012
yılında 421 tona çıkardığı ve 2013 yılında ise 110 tona
düşürdüğü görülmektedir. Tüketimini ithalatla sağlayan Ekvador’un ithalat rakamları düşüş göstermektedir.
2010 ve 2013 yılları arasında 6 bin 700 ile 13 bin 892
ton arasında buğday unu ithal etmiştir. Ülkenin buğday
unu ithalatı 2010 yılında 11 bin ton olarak gerçekleşmiş
ve 2011 yılında bu miktar 13 bin 892 tona yükselmiştir.
2012 yılında 11 bin tona gerileyen buğday unu ithalatı
2013 yılında ise rekor bir düşüşle 6 bin 700 tona kadar
gerilemiştir.
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DÜNYA BEZELYE
& MERCİMEK
ÜRETİMİ
Kuru fasulye ve nohudun ardından dünyada en fazla üretilen bakliyat çeşidi bezelyedir. 2014 verilerine göre dünya bezelye
üretiminde en büyük pay 4,4 milyon tonla
Amerika kıtasına ait. Aynı yıl Amerika’yı
3,3 milyon tonla Avrupa, 2,3 milyon tonla
Asya, 662 bin tonla Afrika takip etmektedir. 2014 verilerine göre dünya mercimek
üretiminde ise en büyük pay 2,16 milyon
tonla Amerika kıtasına ait. Aynı yıl Amerika’yı 2,13 milyon tonla Asya, 240 bin
tonla Okyanusya, 180 bin tonla Afrika ile
104 bin tonla Avrupa takip etmektedir.
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.
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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DÜNYA BEZELYE & MERCİMEK ÜRETİMİ
VE BAŞLICA ÜRETİCİ ÜLKELER
Bilindiği üzere tahıl ürünlerinde, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği üretime dair veriler hızlı bir şekilde güncellenmektedir. Hatta içerisinde yer aldığımızın sezonun güncel
verilerinin yanı sıra bir sonraki sezona dair de tahminler
yayınlanmaktadır. Ancak bakliyat ürünlerinin üretimi için
bu henüz söz konusu değildir. Bugün itibariyle dünya bakliyat üretimine dair en güncel veriler, Birleşmiş Milletler
Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) tarafından açıklanmaktadır
ve bu veriler de en son 2014 yılını kapsamaktadır.

FAO verilerine göre; genel hatlarıyla, dünya üzerinde
en çok üretilen bakliyat kuru fasulyedir. Kuru fasulye ve
nohudun ardından dünyada en fazla üretilen bakliyat
çeşidi bezelyedir. 2011 yılında dünya bezelye üretimi
10,4 milyon ton iken 2012 yılında 10,6 milyon tona yükselmiştir. Dünya bezelye üretimi 2013 ve 2014 yıllarında
ise 11,1-11,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2014 verilerine göre dünya bezelye üretiminde en büyük pay 4,4
milyon tonla Amerika kıtasına ait. Aynı yıl Amerika’yı
3,3 milyon tonla Avrupa, 2,3 milyon tonla Asya, 662 bin
tonla Afrika ile 361 tonla Okyanusya takip etmektedir.

Avrupa takip etmektedir.
Ülkeler, bakliyat üretiminde bir ya da iki ürüne odaklanmışlardır. 2014 verileri bazında ülkelerin bezelye üretimine bakıldığında, Kanada’nın dünya üretiminde ilk
sırada olduğu görülmektedir. 2012 yılında 3,3 milyon ton
bezelye üreten Kanada, 2013 yılında üretimini 3,9 milyon tona çıkarmıştır. 2014 yılında ise Kanada’nın bezelye
üretimi 3,4 milyon tona gerilemiştir. İkinci sırada yer alan
Rusya ise 2012 yılında 1,6 milyon ton bezelye üretmiştir. 2013 yılında bezelye üretimini 1,3 milyona düşüren
Rusya, 2014 yılında ise tekrar 1,5 milyona yükseltmiştir.
Rusya’nın ardından üçüncü sırada yer alan ABD’nin ise
2012 yılında ürettiği bezelye miktarı 499 bin tondur. 2013
yılında 708 bin tona yükselen ABD’nin bezelye üretimi
2014 yılında ise 778 bin tona kadar çıkmıştır. 2014 yılı
verilerine göre, ABD’nin ardından 538 bin tonla Fransa
ve 342 bin tonla Avustralya gelmektedir.
2014 verileri bazında ülkelerin mercimek üretimine
bakıldığında, yine Kanada’nın dünya üretiminde ilk sırada olduğu görülmektedir. 2012 yılında 1,5 milyon ton
mercimek üreten Kanada, 2013 yılında üretimini 2,1
milyon tona çıkarmıştır. 2014 yılında ise Kanada’nın bezelye üretimi 1,9 milyon tona gerilemiştir. İkinci sırada
yer alan Hindistan ise 2012 yılında 1 milyon ton mercimek üretmiştir. 2013 yılında mercimek üretimini 1,1
milyona çıkaran Hindistan, 2014 yılında aynı miktarda
üretim gerçekleştirmiştir. Hindistan’ın ardından üçüncü
sırada yer alan Türkiye’nin ise 2012 yılında ürettiği mercimek miktarı 438 bin tondur. 2013 yılında mercimek
üretimini 417 bin tona düşüren Türkiye, 2014 yılında da
üretimini 345 bin tona kadar düşürmüştür. 2014 yılı verilerine göre, Türkiye’yi sırasıyla 238 bin tonla Avustralya, 226 bin tonla Nepal, 157 bin tonla Bangladeş, 156 bin
tonla ABD, 137 bin tonla Etiyopya, 125 bin tonla Çin ve
84 bin tonla İran takip etmektedir.

2011 ve 2012 yıllarında 4,4 milyon ton olarak gerçekleşen dünya mercimek üretimi ise 2013 yılında 5 milyon
tona yükselmiştir. 2014 yılında ise 4,8 milyon tona gerilemiştir. 2014 verilerine göre dünya mercimek üretiminde ise en büyük pay 2,16 milyon tonla Amerika kıtasına
ait. Aynı yıl Amerika’yı 2,13 milyon tonla Asya, 240 bin
tonla Okyanusya, 180 bin tonla Afrika ile 104 bin tonla
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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 bezelye ticaretine yönelik
2013 verilerine göre, bezelye ihracatı 4,6 milyon tondur.
Dünya mercimek ihracatı ise 2,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.
Bakliyatta, miktar bakımından en çok ihraç edilen
ürün bezelyedir. 2013 yılında dünya genelinde 4,6 mil-
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yon ton bezelye ihracatı gerçekleştirilmiştir. Bu ihracat
miktarının değer karşılığı ise 2,1 milyon dolardır. Bezelyeden sonra en çok ihraç edilen ürün ise kuru fasulyedir.
Kuru fasulyenin ardından 2,6 milyon ton ile mercimek
ve 1,6 milyon ton ile nohut, dünya ihracat sıralamasında
3. ve 4. sıralarda yer almaktadır.
2010 yılında 4,4 milyon ton bezelye ihraç edilirken
2011 yılında bu rakam 4,8 milyon tona yükselmiştir.
2013 yılında ihraç edilen bezelye miktarı 4,6 milyon ton
ve bunun değer karşılığı ise 2,1 milyar dolar olarak ger-
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çekleşmiştir. Mercimek ise dünya bakliyat ihracatı sıralamasında 3’üncü sırada yer almaktadır. 2010 yılında 1,9
milyon ton olan dünya mercimek ihracatı 2011 yılında
da aynı miktarda gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise 2,6
milyon tona yükselen mercimek ihracatının değer karşılığı ise 1,7 milyar dolar olmuştur.
Dünya bakliyat ithalatında ise 2010 yılında 3,8 milyon
ton olan bezelye ithalatı 2011 yılında 4,3 milyon tona
yükselmiştir. 2012 yılında 4 milyon tona düşen bezelye
ithalatı 2014 yılında 4,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bunun değer karşılığı ise 2,2 milyar dolardır. Mercimek ithalatı ise 2010 yılında 1,8 milyon ton, 2011 yılında
ise 1,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında da
1,9 milyon ton olan mercimek ithalatı 2013 yılında 2,5
milyon tona yükselmiştir. Değer karşılığı ise 1,8 milyar
dolar olarak gerçekleşmiştir.
TÜRKİYE’DE BEZELYE & MERCİMEK 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. Nohuttan sonraki
en yüksek üretim miktarı mercimeğe aittir. 2013 yılında toplam mercimek üretimi 417 bin ton olan Türkiye,
mercimek üretimini 2014 yılında 345 bin tona düşürmüştür. 2015 yılında ise bir miktar artan mercimek üretimi 360 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise
Türkiye’nin 365 bin ton kırmızı mercimek ürettiği tah-

min edilmektedir. Türkiye’nin bezelye üretimi oldukça
düşük miktarlardadır. 2013 yılında 3 ton bezelye üreten
Türkiye, sırasıyla 2014 yılında 2 ton, 2015 yılında 3 ton
bezelye üretmektedir. 2016 yılında Türkiye’nin bezelye
üretiminin 2 tona düştüğü tahmin edilmektedir.
TÜRKİYE BEZELYE & MERCİMEK TİCARETİ
Baklagillerin ekili olduğu tarım alanlarının azalması
ve buna bağlı olarak da üretim miktarının düşmesi Türkiye’nin kuru bakliyat ithalatında da artışa neden olmaktadır. 2012 yılında 272 bin ton olan toplam bakliyat
ithalatı, 2013 yılında 335 bin tona, 2014 yılında 433 bin
tona, 2015 yılında ise 470 bin tona yükselmiştir.
Bakliyat grubunda en çok ithal edilen ürün mercimektir. 2013 yılında 199 bin ton mercimek ithalatı yapılmıştır. Bu miktar 2014 yılında 303 bin tona, 2015 yılında
ise 313 bin tona ve 2016 yılında ise 337 bin tona yükselmiştir. TÜİK verilerine göre, 2015 yılında mercimekten
sonra en çok ithal edilen bakliyat bezelyedir. 2013 yılında 43 bin ton, 2014 yılında 33 bin ton ton olarak gerçekleşen bezelye ithalatı, 2015 yılında ciddi oranda artmış
ve 82 bin tona ulaşmıştır. Ancak 2016 yılında ise 60 bin
ton bezelye ithal edilmiştir. ABD Tarım Bakanlığı Dış
Tarım Servisi’nin (USDA FAS) 2016 yılında yayınlanan
“Turkish Pulses Market Overview” isimli raporuna göre,
Türkiye’nin mercimek ithal ettiği ülkelerin başında Kanada bulunmaktadır. Türkiye ithal ettiği mercimeği
Irak, Sudan, Mısır ve Suudi Arabistan gibi Orta Asya ve
Afrika ülkelerine ihraç etmektedir.
Mercimek, 2015 yılında ithalatta olduğu gibi ihracatta da en
yüksek paya sahiptir. 2013 yılında 178 bin ton olan mercimek
ihracatı 2014 yılında 183 bin tona yükselmiştir. 2015 yılında
219 bin tona yükselen mercimek ihracatı yükselme eğilimini
devam ettirerek 2016 yılında ise 243 bin tona yükselmiştir.
2015 yılında en çok ihraç edilen ikinci bakliyat ürünü
ise bezelyedir. Bezelye ihracatı, 2013 yılında ortalama 31
bin ton olarak gerçekleşmiş, 2014 yılında artış göstererek
24 bin tona gerilemiştir. 2015 yılında ise 62 bin tona yükselen bezelye ihracatı 2016 yılında 46 bin tona gerilemiştir.
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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.

