






















Tesis yönetimi ve pazarlama… 

Sevgili Okuyucular, 

Değirmenci Dergisi’nin doksan üçüncü sayısında 
sizlerle birlikteyiz.

Bu sayımızda değirmencilikte tesis yönetimi ve 
pazarlama konusunu ele alan üç değerli makalemizi 
sizlerle paylaşıyoruz. Değirmencilik alanında tecrü-
beli ve uzman bir kadroyla birlikte üretimde tutar-
lılığı ve sürdürebilirliği sağlamak amacıyla süreci en 
verimli biçimde yöneterek en uygun maliyetlerle, 
kalite kriterlerinden ödün vermeden, maksimum 
kapasiteyle üretim yapmaya tesis yönetimi denil-
mektedir. Burada amaç olağanüstü durumlarda bile 
üretime ara vermeden tesisin faaliyetlerini sürdür-
mek ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. 

Tesisin yönetiminin yanında tesiste üretilen ürü-
nün pazarlanması da çok önemlidir. Başarılı bir pa-
zarlama çalışanı, satış yapacağı bölgenin kültürünü 
ve alışkanlıklarını incelemeli; araştırdığı pazarın 

özellikleri konusunda fabrikanın üretim bölümü-
nü bilgilendirerek o pazara uygun un üretiminde 
üretimdeki ekibi yönlendirmelidir. Kapak dosyamız 
dâhilinde, Şevsan Gıda Fabrika Genel Müdürü Mu-
hammed Şevgin, Özenir Değirmen Genel Müdürü 
İsmail Bahrem Odabaşı ile Acar Milling Genel Koor-
dinatörü Emin Yer’in hazırladığı makaleleri ilerleyen 
sayfalarda bulabilirsiniz. 

Ayrıca, “Teknoloji Platformu” bölümümüzde Pa-
van Group şirketlerinden Golfetto Sangati CEO’su 
Claudio Zavatta’yı ağırladık. İtalya’daki tüm tesis 
kurulumlarının yüzde 90’ını gerçekleştirdiğini söy-
leyen Zavatta, Golfetto Sangati’nin kuruluş hikâ-
yesini, hedeflerini ve piyasaya sunacağı makineleri 
sizler için paylaştı. Ayrıca, Tunus’un önemli irmik ve 
un üreticilerinden GMC SARL’ın Değirmen Şefi Slim 
Boulabiar ile firmasının sektördeki yeri ve Tunus’ta-
ki hammadde piyasası hakkında röportaj yaptık. 
Röportajlarımızı ilgiyle okuyacağınızdan eminim. 

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle… 
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başyazı

Yeni sezon, yeni beklentiler…

Değerli sektör temsilcileri,

Sizler bu yazıyı okurken muhtemelen mübarek Kurban 
Bayramı’nı geride bırakmış olacağız. Bu yüzden öncelikle 
tüm Müslüman âleminin geçmiş bayramını en içten dilek-
lerimle kutlar, önümüzdeki günlerin herkese huzur, bere-
ket ve sağlık getirmesini dilerim.

Değerli dostlar, Haziran ayıyla birlikte başlayan hasat 
dönemi, 2 ay içerisinde kuzey yarımkürede hemen hemen 
sona ermiş olacak. Hasatla birlikte Eylül ayında piyasanın 
yeniden hareketlilik kazanmasını hep birlikte dört gözle 
bekliyoruz. Böylece tatil dönemini geride bırakmış, işle-
rimize odaklanmış ve bir sonraki yılın planlarını yapmaya 
başlamış olacağız. 

Ancak sektörün en önemli hammaddesi olan buğdayda 
beklentilerin düşüşe işaret ettiğini hatırlatmakta da yarar 
var. Umarım hasat miktarları, beklentilerin üzerinde ger-
çekleşir ve sektör bereketli bir yıl geçirir. Ancak sonuç her 
ne olursa olsun uzmanların da sık sık dile getirdiği gibi de-
ğerli değirmencilerimizin, üretim planlamalarını yaparken 
hammaddeyle ilgili gelişmeleri yakından takip etmeleri ve 
doğru zamanda hammadde temin etmeleri son derece 
önemli. 

Değerli sektör temsilcileri, dünya olarak çok zorlu bir-
kaç yıl geçirdik. Ancak şu günlerde ortamın biraz daha 

durağan ve sakin olduğu da gözlerden kaçmıyor. Özel-
likle siyasal anlamda, bu sükûnetin devam etmesini umu-
yorum. Çünkü siyasette çalkantıların yoğunlaşmadığı ve 
siyasi çekişmelerin gündemde ön sıralara tırmanmadığı 
dönemlerde ticaret hep çok daha hareketli ve bereketlidir. 

Son yıllarda birçok sıkıntıya göğüs geren tüm üreticile-
rimizin, ister teknoloji üreticileri olsun, ister un üreticileri 
olsun, artık üretmeye, ürettikleri için yeni pazarlar bul-
maya ve ticaretini, dolayısıyla ekonomisini geliştirmeye 
ihtiyacı var. 

Bence dünyanın tahıl ve bakliyat işleme endüstrisine 
her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Üretimin düştü-
ğü, nüfusun arttığı, gıda teminiyle ilgili sıkıntıların bolca 
dile getirildiği günümüzde, bu endüstri, en temel gıda 
hammaddemizin işlenip sofralarımıza ulaşmasını sağlıyor. 
Bu yönüyle de siyaset üstü bir notada yer almayı fazlasıyla 
hak ediyor. 

Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler, umuyo-
rum ki bu endüstrinin büyüyüp gelişmesinin önünde en-
geller oluşturmayacak, hatta varsa mevcut engelleri kal-
dıracak şekilde şekillenir.

Verimli ve hareketli bir sonbahar dileğiyle….

Saygılarımla…

Zübeyde KAVRAZ
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Grana, Altay bölgesinde 
yeni bir değirmen açıyor

Rusya’da, Altay bölgesinde bulunan tahıl üre-
tim şirketlerinin en büyük çatı kuruluşu olan 
Grana Derneği, 2018’de Tretyakovsky Eleva-
tor ile birlikte yeni bir tahıl değirmeni açıyor. 

Grana Association’a bağlı Tretyakovsky Elevator, 
2018’e kadar Rusya’nın Altay bölgesinde, günlük 100 
ton kırma kapasitesine sahip bir tahıl değirmeni açaca-
ğını duyurdu. Bakeryandsnacks.com’da yer alan habere 
göre; Grana, Rusya’nın Altay bölgesindeki bazı tahıl iş-
leme şirketlerinin çatı kuruluşu ve bölgede yetiştirilen 
tahılları ülkede ve dünyada Grana markası altında pi-
yasaya sunuyor. Tretyakovsky Elevator ise 1937 yılında 
kuruldu ve tahıllardan gevrek ve granül üretiyor. Kuru-
luşun en büyük müşterisi Rusya Tarım Bakanlığı. Şir-

ketin tahıl değirmeninin şu anda günlük 80 ton kırma 
kapasitesi bulunuyor. Şirket, 300 tonluk mevcut üretim 
kapasitesini arttırdıktan sonra günlük bitmiş ürün satı-
şını 380 tona çıkarmayı planlıyor.

1992’de günlük 25 ton kapasiteli karabuğday tesis-
leriyle yola çıkan Grana, her yıl bölgede yeni tesisler 
kurarak ve mevcut tesislerini yenileyerek kapasitesini 
artırıyor. Bugün, şirketin çatısı altındaki kuruluşlar, 
günde 1.100 ton buğday ile 165 ton tahıl işliyor ve 480 
ton karma yem ve yem karışımı üretiyor.

Alapala Grup şirketlerinden Depart, Alman Filip elek temizleyicilerinin 9 ülkedeki distribü-
törü oldu.

Filip’in 9 ülkedeki distribütörü Depart oldu

Alapala Grup çatısı altında 
faaliyet gösteren Depart, Al-
man Filip elek temizleyicile-
rinin Türkiye, Sırbistan, BAE, 
Güney Afrika, Zambiya, Öz-
bekistan, Moğolistan, Sudan 
ve Cezayir’deki distribütörü 
olarak atandı.

55 ülkede her tür değirmen-
cilik yedek parçasının ihracatı-
nı yapan Depart, artık Türkiye 
dahil 9 ülkede Filip ürünlerini 
de satacak. Depart, Türkiye, Sırbistan, BAE, Cezayir, 
Sudan, Özbekistan, Zambiya ve Güney Afrika’da satış 
ve pazarlama operasyonlarını yürütecek.

Kalitesiyle bilinen dünyaca 
ünlü markalarla işbirliğine 
devam eden Depart, son ola-
rak değirmen fırçaları sek-
töründe yaklaşık 100 yıllık 
deneyimiyle, yüksek kalitede 
elek temizleme ürünlerini ve 
güçlü innovasyon potansiye-
lini temsil eden Alman Filip 
markasıyla dağıtım sözleşme-
si yaptı.

Filip, değirmencilik sektörü 
için elek temizleme fırçaları, çivili elek temizleyiciler 
ve dip temizleyiciler gibi çeşitli temizleme ürünleri 
sunuyor.
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ADM, Oklahoma’daki un 
fabrikasını yeniliyor

COFCO ve Growmark 
arasında tahıl tedarik 
ortaklığı 

Archer Daniels Midland Company (ADM), 
Oklahoma, ABD’de bulunan un fabrikasının 
modernizasyonu için önemli bir yatırım yap-
tığını açıkladı. 

COFCO International Ltd (CIL) ve ABD’li 
Growmark Inc, ABD’den Çin’e sağlanacak 
tahıl tedariki için bir ortaklık anlaşması imzala-
dıklarını duyurdular.

Archer Daniels Midland Company (ADM), bir basın 
açıklamasıyla Enid, Oklahoma’da bulunan un fabrikası-
nın modernizasyonuna önemli bir yatırım yaptığını du-
yurdu. ADM Milling Başkanı Mark Kolkhorst, konuyla 
ilgili şunları dile getirdi: “Enid un fabrikası, bölgenin 
buğday hasadı için önemli bir merkezi olarak yıllardır 
hizmet vermiştir ve tesisin modernizasyonu, gelecekte 
müşterilerimize daha iyi hizmet sunmamızı sağlayacak-
tır. Yapılacak iyileştirme, halihazırda var olan iki öğüt-
me ünitesini, mevcut müşterilerin ihtiyaçlarını etkin bir 
şekilde karşılayacak ve yeni müşterilere ulaşmak için ek 
kapasite sağlayacak yüksek otomasyonlu, en son tekno-
loji ürünü tek bir ünite ile değiştirmeyi içeriyor.” dedi.

Kolkhorst, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu iyileştirmeler, 
sadece müşterilerimiz ve işimiz için değil, aynı zamanda 
Enid ve çevresindeki tedarikçilerimiz için de önemlidir. 
Burada, buğday ülkesinin kalbinde, değirmenimizin ih-
tiyaçlarını karşılamak için çok sayıda yerel çiftçiye gü-

veniyoruz. Onlarla olan ortaklığımızı takdir ediyoruz 
ve gelişmiş tesisimizde onlarla birlikte çalışmaya devam 
etmek için sabırsızlanıyoruz.”
İyileştirmeler, ADM’nin Enid’deki mevcut değirmeni-

nin tam bir yenilenmesini içeriyor. Yeni öğütme ünitesi-
ne ek olarak, müşteri ihtiyaçlarını daha etkili bir şekilde 
karşılamaya yardımcı olmak için yüksek hızlı yeni bir 
paketleyici de kurulacak.

Oklahoma Tarım Bakanı Jim Reese ise konuyla ilgili 
şunları dile getirdi: “Oklahoma, Enid ve buğday üretici-
leri için olağanüstü bir haber bu. Gıda işleme kapasite-
sinin artması, Vali Fallin’in uzun zamandır devam eden 
tarım hedeflerinden biri. ADM’nin yaptığı bu yatırım, 
Oklahoma’da uzun vadede finansal kapasite sağlayacak-
tır.” dedi. 

Modernizasyon projesi, gelecek aylarda başlaması 
beklenen inşaat ile birlikte yaklaşık olarak bir yıl sürecek. 
Fabrika, proje süresince çalışmaya devam edecek. 

Çin kamu kurumu COFCO International Ltd (CIL) 
ve ABD tarım kooperatifi Growmark Inc, Çin’in ithal 

ettiği gıdalara doğrudan erişimine olanak tanıyan bir 
ortaklık anlaşması yaptıklarını açıkladılar. Çin’e tahıl 
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GSI, patentli kapalı bant tahıl konveyörünü Kansas Eyalet Üniversitesi ve Tahıl Elevatör ve 
İşleme Derneği (GEAPS) tarafından sunulan Uygulamalı Eğitim (HOT) programına bağışladı.

GSI’dan Kansas Eyalet Üniversitesi’ne
tahıl konveyörü

Depolama teknolojileri alanında dünyanın önde 
gelen markaları arasında yer alan GSI, patentli kapalı 
bant tahıl konveyörünü, Kansas Eyalet Üniversitesi ve 
Tahıl Elevatör ve İşleme Derneği (GEAPS) tarafından 
geçen yaz başlatılan Uygulamalı Eğitim (HOT) prog-
ramına bağışladı.

Söz konusu eğitim programı, öğrencileri ve tahıl 
uzmanlarını gerçek operasyon ekipmanları üzerinde 
eğitmek için tasarlandı. Bu eğitim, deneyimli çalışan-
larla birlikte iş başı eğitim vererek, katılımcıların tahıl 
konveyör makinelerinin nasıl güvenli bir şekilde çalış-
tırılacağını, bakımının yapılacağını ve 
tamir edileceğini öğrenmelerini sağlı-
yor. Eğitim için 100 bin doların üzerin-
de ekipman taahhüt eden GSI, böylece 
HOT programının 5 yıldızlı bağışçısı 
haline geldi.

GSI Küresel Öğrenme ve Gelişim 
Müdürü Lance Brown, konuyla ilgi-
li olarak, “GEAPS ve Kansas Devlet 
Üniversitesi’nin endüstriye sağladı-
ğı bu önemli eğitimi desteklemekten 
memnuniyet duyuyoruz” diyor ve ek-
liyor: “Ayrıca K-State öğrencilerinin ve 
fakültesinin InterSystem marka ekip-
manla günlük bazda çalışma fırsatın-
dan dolayı heyecanlıyız.”

GEAPS Uluslararası Başkanı Marcus 
Neal ise şunları ifade ediyor:  “Gerçek-
ten yeni nesil tahıl taşıma profesyonel-

leri için konusunda heyecanlıyım. HOT programı, 
geleceğin uzmanlarına, görmeye ve uygulamaya odak-
lanan bir programa katılarak, tesis çalışmaları hakkın-
da temel bilgi sahibi olma imkanı sunuyor.” 

Yüksek kapasiteli 3i RollerFLO 3i konveyör, saat-
te 30 bin ile 125 bin kile (buşhel) tahıl taşıyabiliyor. 
Bağışlanan konveyör, kursiyerlerin çalışırken konve-
yörün farklı parçalarını görebilmeleri için birçok po-
likarbonat pencereye sahip. Ayrıca konveyörün, çalış-
mıyorken iç bölümlere erişim izni veren birçok kapısı 
da bulunuyor.

tedarikini hedef alan ortaklık, CIL’in uluslararası ta-
hıl piyasasındaki konumunu güçlendirmeye yönelik 
yaptığı anlaşmalar arasında, Noble Group’un tarımsal 
işletmesini ve Hollandalı tahıl tüccarı Nidera’daki bü-
yük bir hisseyi satın almak için yaptığı 3 milyar dolar-
lık yatırımdan sonra, gerçekleştirdiği en yeni genişle-
me hareketi olarak nitelendiriliyor.
Şirketler, anlaşmanın bir parçası olarak, mısır ve soya 

fasulyesi tedarik eden ihracatçıların ABD Körfez Kıyısı 
boyunca ana sevk hattı olan Mississippi Nehri üzerindeki 
Cahokia, Illinois’te; bir kamyon, demiryolu ve mavna ter-

minaline sahip olacaklarını ve işleteceklerini açıkladılar.
Growmark’ın üye hizmetlerinden sorumlu Kıdem-

li Başkan Yardımcısı Brent Ericson, Reuters’e verdiği 
demeçte tesisin saatte, kamyon veya demiryolu vasıta-
sıyla teslim edilen yaklaşık 180 bin kile (bushel) tahı-
lı alabildiğini ve aynı anda iki nehir mavnasını saatte 
yaklaşık 60 bin kile oranında yükleyebildiğini söyledi. 
Anlaşma, dünyanın en büyük mısır ve en büyük ikinci 
soya fasulyesi ihracatçısıyla büyük bir Çinli gıda itha-
latçısıyla ve çiftçileri arasında daha doğrudan bir bağ-
lantı kuruyor.
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Cezayir 24 üründe 
ithalatı durdurdu

Cezayir, gıdadan plastiğe 24 ürün kaleminde 
ithalatı durdurma kararı aldı. Ülkenin 24 ürü-
nün ithalatının bankacılık kanalıyla yapılmasını 
yasaklamasını tarife dışı olarak niteleyen ihra-
catçılar, pazara giriş için alternatif yollar arıyor.

Cezayir, ekmekten suya, makarnadan çikolataya, 
plastik ürünlerden mobilyaya kadar toplam 24 ürünün 
ithalatının bankacılık kanalıyla yapılmasını yasakladı. 
Bu yasaklama nedeniyle Cezayir’e ihracatın durması 
bekleniyor. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan ihra-
catçılar, keyfi olarak alınan kararın Türk ihracatçısına 
zarar vereceği görüşünde. Cezayirli yetkililer ve sana-
yicilerle görüşen ihracatçılar, bir sonraki adımın kota 
uygulaması olacağı bilgisini aldılar.

“ALTERNATİF YOLLAR BULACAĞIZ”
İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve 

Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya 
Mete, alınan kararın ayak seslerinin önceden geldi-
ğini belirtti. Ekonomi Bakanlığı’nın konuyu bildiğini 
vurgulayan Mete, şu açıklamalarda bulundu: “Alınan 
karar Türkiye’ye karşı bir harekettir. Ortadoğu’daki 

pazarlarımıza örtülü bir saldırıdır. Cezayir’e ihra-
catımız yılın ilk yarısında geçen yıla göre artmıştı. 
Görünen o ki, yılsonunda da geçen yıla göre düşmüş 
olacak. Temelinde siyasi bir durum. 5-6 aydır bu tip 
hareketlenmeler var. Biz akıllı bir milletimiz. Malla-
rımız o pazarlara bir şekilde girecek. Alternatif yollar 
bulacağız.”

“KARAR UYGULANABİLİR DEĞİL”
Konuyla ilgili değerlendirme yapan bir diğer isim 

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federas-
yonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik oldu. 
Menlik, “Günümüz dünyasında dış ticareti zora sokan 
böyle bir karar, gıda sektörümüz başta olmak üzere 
tüm ihracatçı sektörleri olumsuz etkileyecektir. Ceza-
yir’in de faydasına olmayacak bu karardan bir an önce 
vazgeçilmesi en büyük temennimizdir.” dedi.

BEUMER, ambalajların alet kullanılmadan hızlı ve kolay şekilde açılmasını sağlayan bir film 
geliştirdi. Bu kolay açılır başlık, ambalaj açmada verimliliği artırıyor.

Ambalajın açılması da optimize edilebilir

BEUMER Group’un etkili 
streç film ambalaj sistemi olan 
BEUMER Stretch Hood A, fark-
lı sektörlerde kullanılabiliyor ve 
ambalajın alet kullanılmadan 
hızlı ve kolay şekilde açılmasını 
sağlıyor. Sistem tedarikçisi artık 
sistemleri, yeni geliştirilen kolay 
açılır başlıkla tedarik edebiliyor: 
dünya çapındaki bu yenilik, pera-
kende mağazalarında ve lojistik 

merkezlerinde çalışanların am-
balaj açarken veya yeniden amba-
lajlama yaparken, kesici alet kul-
lanmadan ambalajı hızlı ve kolay 
şekilde açmasını sağlıyor. 

Geleneksel ambalaj açma 
yöntemi, kendinize veya mes-
lektaşlarınıza zarar verme veya 
üründe hasara neden olma ris-
kini taşıyor. Bu durum, şirketler 
için maliyetli olabiliyor ve elbet-
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te kaza riskini artırıyor. Kolay açılır başlık, lojistik 
merkezlerindeki çalışanların işini kolaylaştırırken, 
zaman tasarrufu da sağlıyor. Bu amaca ulaşmak için 
BEUMER, ünlü bir film tedarikçisiyle birlikte, streç 

başlığın güvenlik fonksiyonunu etkilemeden, filmin 
ortadaki belirgin bir kesme çizgisinden açılmasını 
sağlayan bir teknoloji geliştirdi. Bu, ambalaj açmada 
verimliliği ciddi şekilde artırıyor.

Brezilya’da kuzey 
limanlarından yapılan 
tahıl ihracatı
yüzde 24’e çıktı

Brezilya Tarım Bakanlığı, Brezilya’daki ana li-
man Santos olmasına rağmen, bu yılın ilk yedi 
ayında ülkedeki soya fasulyesi ve mısır ihracatı-
nın yaklaşık yüzde 24’ünün Kuzey Kemeri ola-
rak adlandırılan limanlardan yapıldığını açıkladı. 

Brezilya Tarım Bakanlığı, Brezilya’daki ana liman 
Santos olmasına karşın, bu yılın ilk yedi ayında ülke-
deki soya fasulyesi ve mısır ihracatının neredeyse yüzde 
24’ünün Kuzey Kemeri (Northern Arch) olarak adlan-
dırılan Itacoatiara, Itaqui, Santarem, Barcarena ve Sal-
vador limanlarından yapıldığını söyledi. Bu oran, geçen 
beş yılın aynı dönemlerinde yüzde 20’nin altındaydı.

Verilere göre 2012 yılında, soya fasulyesi ve mısır ih-
racatının sadece yüzde 8’i kuzeydeki limanlardan sevk 
edilmişti. Bu yıl Temmuz ayı itibarıyla, çiftçiler Ku-
zey Kemeri’nden toplam 15.3 milyon ton mısır ve soya 
fasulyesi sevk etti; bakanlığa göre bu rakamın Aralık 
ayı sonuna kadar toplamda 26 milyon tona ulaşması 

bekleniyor. Tarım Bakanlığı’nın Altyapı Koordinatörü 
Carlos Alberto Batista, “Bu, Kuzey bölgelerdeki özel 
yatırımların etkili olduğunu gösteriyor” dedi. 

40,5 MİLYON DOLAR SERBEST BIRAKILACAK 
Yakın zamanda, Brezilya Ulaştırma Bakanlığı, 

BR-163 otoyolunun bir bölümünün asfaltlanması 
için yaklaşık 40.5 milyon doların serbest bırakılması 
için imza attı. Bu yol Mato Grosso eyaletindeki (ül-
kedeki toplam soya ve mısır üretiminin üçte birini 
yapan) çiftçiler tarafından, kuzey liman terminal-
lerine tarım ürünlerini göndermek amacıyla ulaşım 
için kullanılıyor.

Hollandalı tohum teknolojisi uzmanı Ko Oud, Hollanda Enkhuizen’deki Petkus Hizmet Eki-
bi’ni tohum kaplama alanında destekleyecek. 

Petkus tohum kaplama hizmetini güçlendiriyor

Kaplama formüllerinin giderek artan karmaşıklığı, 
Petkus’un kaliteli tohum ve sebze tohumları sektörün-
de yoğunlaşan faaliyetleri ve yeni Petkus MultiCoating 
teknolojisi, Petkus’u tohum kaplama için son derece 
uzman bir hizmet ekip kurmaya yönlendirdi. Firma, 
bu konuda Hollandalı tohum teknolojisi uzmanı Ko 
Oud ile anlaştı. Anlaşma kapsamında Ko Oud ve ekibi, 

özelleştirilmiş tarif geliştirmekten, laboratuvar analiz-
leri ve deneylerinden, akıllı hizmet ve yerinde destek 
sunmaktan sorumlu olacak.

Sektörde iyi tanınan Oud’un sebze yetiştiriciliği, 
sebze tohumları ve tohum kaplama alanlarındaki on-
larca yıllık tecrübesi, onu Petkus için çok değerli bir 
ortak haline getiriyor. 
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Rusya 110 milyon ton 
tahıl hasadı bekliyor

Rusya Tarım Bakanı Alexander Tkachev, yap-
tığı bir açıklamada, “Rusya bu yıl 110 milyon 
tona kadar tahıl hasat edebilir ve 2017/2018 
sezonunda 40 milyon tona kadar ihracat ya-
pabilir” dedi.

Tahıl hasadıyla ilgili bir açıklama yapan Rusya Ta-
rım Bakanı Alexander Tkachev, bu yıl 110 milyon tona 
kadar tahıl hasat edebileceklerini ve 2017/18 sezo-
nunda 40 milyon tona kadar ihracat yapabileceklerini 
söyledi. Rossiya-24 televizyonuna konuşan Tkachev, 
“Sadece Rus analiz uzmanları tarafından değil, dünya 
analiz uzmanları tarafından yapılan analitik tahmin-
lere göre bir dereceye kadar Amerika kıtasında, AB ül-
keleri arasında ve Kanada’da mahsul kıtlığı yaşanacak. 
Bu durum ihracatımızı önemli ölçüde artırarak 40 mil-
yon tona çıkarmamıza imkan verecek.” dedi.

Bakan, Temmuz ayında yaptığı açıklamada Rus-
ya’nın 2016/17 sezonunda, 27 milyon tonun üzerin-
deki buğday da dahil olmak üzere 35,3 milyon tonluk 
tahıl ihracatı ile rekor kırdığını söylemişti. “Elbette 
ihracatta, özellikle de buğday ihracatında birinci ol-
mamız için tüm ön koşullar mevcut.” diyen Tkachev, 
bu yılki hasat hacminin tahminen 105-110 milyon 
tonla geçen yılkinden daha düşük olacağına dikkat 
çekti. Bakan, Rusya hükümetinin 2017/18 sezonu için 
Eylül ayında bir tahıl müdahale programı başlatabile-
ceğini de ekledi.

Suudi Arabistan’ın tahıl örgütü SAGO, gerçekleştirdiği bir ihalede 490 bin ton buğday satın 
aldığını duyurdu.

Suudi Arabistan 490 bin ton buğday satın aldı 

Suudi Arabistan’ın devlet buğday alım ajansı olan Su-
udi Tahıl Örgütü (SAGO), düzenlediği bir ihale ile ton 
başına 218.19 dolardan 490 bin ton buğday satın aldığını 
açıkladı. Reuters kaynaklı 
habere göre Avrupa Birliği, 
Kuzey ve Güney Amerika ve 
Avustralya kaynaklı buğda-
yın, Ekim-Aralık dönemin-
de teslim edileceği belirtili-
yor. SAGO Başkanı Ahmad 
A. Al-Fares, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, satıcının 
buğdayın menşeini seçme 
hakkı olduğunu dile getirdi.

Nakliye, sekiz sevkiyat halinde yapılacak ve Suudi 
Arabistan’daki Cidde ve Dammam limanlarına teslim 
edilecek. Cidde limanına 5 sevkiyatla 305 bin ton ve 

Dammam limanına ise 3 
sevkiyatla 185 bin ton buğ-
day gönderilecek. 

SAGO, en son 12 Ha-
ziran’da gerçekleştirdi-
ği ihale ile 805 bin ton 
buğday satın almıştı. Al 
Fares de SAGO’nun yıl 
içinde yaklaşık 2 milyon 
ton buğday satın aldığını 
söyledi.
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GMach, Kazakistan’da iki 
yeni tesis inşa ediyor

Değirmen teknolojileri üreticilerinden GMach, 
Kazakistan’da eş zamanlı olarak günde 600 ve 
700 ton kapasiteye sahip iki yeni değirmen te-
sisi inşa etmeye başladığını duyurdu.

Değirmencilik teknolojilerinin liderlerinden GMa-
ch, Kazakistan’ın Kostanay şehrinde 600 ve 700 ton/
gün kapasiteli iki yeni anahtar teslimi, çelik konstrük-
siyon değirmen tesisi inşa etmeye başladığını açıkladı. 
Yeni tesislerde, değirmencilik ve çelik konstrüksiyon 
adına en ileri teknolojiler kullanılacak. 

GMach, Kostanay, Kazakistan’da un üretimi yapan 
iki önemli firmanın, yeni tesislerinde de çözüm ortağı 
oldu. Kurulum aşaması devam eden tesisler, en son 
teknolojiler ve üstün mühendislik ile donatılarak mi-
nimum insan gücü kullanılacak şekilde dizayn edildi. 
Tam otomatik PLC kontrol, uzaktan yönetim, yöne-
tim bilgilendirme sistemi, otomatik paletleme sistemi 
gibi birçok teknolojiyi bünyesinde barındıran tesisle-
rin firmalara ciddi oranda rekabet avantajı sağlaması 
bekleniyor.

Üretimini gerçekleştirdikleri makinelerin dünya ça-
pında çeşitli bölgelerdeki fabrikalarda kullanıldığını 
belirten GMach yetkilileri, ancak bu tesislerle birlikte 
özellikle Asya’daki referans projelerine yenilerini ek-
lediklerini ve bölge pazarındaki konumlarını daha da 
sağlamlaştırdıklarını dile getiriyorlar.

Özbekistan, 1 Eylül itibariyle buğday ununun da aralarında bulunduğu bazı gıda ürünlerinin 
ithalat ve bandrol vergilerini kaldıracak.

Özbekistan unda vergileri kaldırıyor

Özbekistan’da, Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev 
tarafından imzalanan kararla 1 Eylül itibariyle buğ-
day ununun da aralarında 
bulunduğu bazı gıda ürün-
lerinin ithalat ve bandrol ver-
gileri kaldırılırken, bazı gıda 
ürünlerine uygulanan ithalat 
vergisi oranı ise düşürüldü. 
Anadolu Ajansı kaynaklı ha-
bere göre 1 Eylül itibarıyla 
ülkeye ihraç edilen buğday 
unu, hayvansal yağ ve hayvan 

yemi için bandrol vergisi ödenmeyecek. Aynı kararla 
tereyağı, soya ve ayçiçek yağları, çavdar unu, buğday 

yarması, kaba un, kakao çe-
kirdeği, patates tohumu ve 
tahıl ürünleri tohumlarından 
alınan ithalat vergisi de iptal 
edildi.

Kararın ülkedeki tüketim ve 
gıda ürünlerinin fiyatının art-
masının önlenmesi ve ülkede 
rekabet ortamının geliştirilme-
si amacıyla alındığı bildirildi.
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Bühler’den ilk kapalı tartı: Tubex

Bühler’in 2 yıllık bir çalışmanın ardından geliştirdiği yeni nesil tartı Tubex, enerji tüketimini 
yüzde 90 oranında azaltıyor. 

Gıda ve yem üretiminde kullanılmak 
üzere Bühler tarafından 2 yıllık bir ça-
lışma sonucu geliştirilen Tubex tartı, 
tartım teknolojisinde devrim yaratacak. 
Üst düzey gıda güvenliği ile enerji ma-
liyetlerinde en az yüzde 90 azalma sağ-
layan tartı, sıkıştırılmış hava olmadan 
çalışacak. Tubex Proje Müdürü Andreas 
Kleiner ve ekibi tarafından, pnömatik 
silindir yerine elektromanyetik valfler 
kullanılarak geliştirilen yeni konsept 
hakkında Kleiner şunları söyledi: “Geleneksel tartı-
larda, tartı kapalıyken bile sıkıştırılmış hava bulunu-

yor. Ancak yeni nesil tartımızın tahriki, 
buna tamamen zıt şekilde çalışıyor. Valf 
kapalı olduğu sürece, elektromanyetik 
tahrik kapalıdır. Valfin açılması gerekti-
ğinde, tahrik çalışmaya başlar. Böylece, 
kullanılan enerji miktarı da ciddi şekilde 
azalıyor. Yıllık enerji maliyeti 10 bin 500 
dolardan 60 dolara kadar düşecek”

Ayrıca Bühler’in yeni nesil tartısı yeni, 
mobil uçlu cihazlarla kullanılabilen kulla-
nıcı dostu kontrol sağlıyor. Modern arayü-

zü sayesinde Tubex, Nesnelerin İnterneti (IoT) ihti-
yaçlarını karşılayacak. 

Filipinler
yeni değirmenlerle 
kapasiteyi artırıyor

Filipinler’de, un değirmencileri, sıkı rekabet ve 
düşük talebe rağmen yeni tesislerle kapasiteyi 
genişletmeye devam ediyor.

Filipinler’de un değirmenlerinin sayısı artmaya de-
vam ediyor. Filipinler kaynaklı bazı yayın organların-
da yer alan haberlere göre ülkede düşük un talebine 
rağmen kapasite, kurulan yeni değirmenlerle birlikte 
artmaya devam ediyor.

Ülkedeki un ithalatçılarından Malabon Long Life’ın 
Başkanı Ernesto Chua, iki yıl önce Subic’te kurulan 
Endonezya sermayeli Mabuhay Interflour Corp.’un 
gelecek ay faaliyete geçeceğini ve günlük 500 ton ka-
pasite artırımı sağlayacağını söyledi. Chua, yeni ve bü-
yük un değirmenlerinin yanı sıra çoğu Filipinli-Çinli 
işadamlarına ait olan daha küçük ölçekli 4 değirmenin 
daha kurulduğunu açıkladı.

Kurulan yeni değirmenlerden bazıları şunlar; Atlan-
tic Grains Corp., Asian Grains Inc, Great Earth Corp., 
New Hope Flour Mills, North Star Milling Corp., Big 
C Corp. ve Agri Pacific Corp.

Chua, ilave değirmen kapasitesiyle ilgili ellerinde bir 
istatistik olmadığını ancak tesislerin, Subic, Calamba, 
Cagayan de Oro ve Valenzuela’dakiler dahil olmak 
üzere, yoğunlaştığını söyledi. 

Ülkede 2 yıl önce sadece 12 değirmen varken bugün 
yaklaşık 20 değirmen bulunduğu belirtiliyor.

Yeni tesislerle kapasitesini artıran Filipinler un en-
düstrisinin, önümüzdeki aylarda hammadde fiyatla-
rıyla da baş etmesi gerekiyor. Filipinler Un Değirmen-
cileri Derneği, ABD’de buğday yetiştirilen bölgelerde 
görülen ve Ağustos ayının başlarında dünyada buğday 
fiyatlarının yüzde 50’ye kadar yükselmesine neden 
olan kuraklık nedeniyle, yılın ikinci yarısında un fi-
yatlarının artacağı konusunda uyarıda bulundu. Çün-
kü Filipinler, değirmenlik buğday ihtiyacının yaklaşık 
yüzde 95’ini ABD’den tedarik ediyor. Kalan kısım Ka-
nada ve Avustralya’dan alınıyor.
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Perten Tahıl Analizörü MCi Auto Kicker’a bağlanıyor

Wessex Mill’e iki “Harika Tat Ödülü”

Perten tarafından geliştirilen IM 9500 Tam Tahıl NIR ve Amerikan Tarım Bakanlığı onaylı 
UGMA AM 5200-A Nem Ölçer cihazları, Mid Continent Industries’ten temin edilen MCi 
Auto-Kicker’a entegre edilebiliyor.

İngiltere Wantage’daki Wessex Mill’i işleten baba ve kız, Paul ve Emily Munsey, iki ürünle-
riyle ülkedeki en iyi gıda ödülü olan 2017 Harika Tat Ödülleri’ni kazandı.

Dünyanın önde gelen tahıl analiz cihazları üreticisi 
Perten’in geliştirdiği IM 9500 NTEP onaylı Tam Tahıl 
NIR cihazı ve Amerikan Tarım Bakanlığı onaylı AM 
5200-A Nem Ölçer cihazı, Mid Continent Industries’ten 
temin edilen MCi Auto-Kicker’a bağlanarak gelen ve gi-
den birçok örnekleme noktasını otomatikleştirebiliyor.

Bu sistem doka alma, kırılma, daralma, protein, yağ 
içeriği, nişasta içeriği, lif içeriği, nem, test ağırlığı ve 
sıcaklık dahil olmak üzere çoğu örnekleme yöntemini 
otomatikleştirerek çalışanları başka işler için serbest 
bırakıyor. Sistem her 45 ila 150 saniyede bir, bir nu-
mune işleyebiliyor. Bu özellik, kullanıcının gelen her 
yükü kontrol etmesine veya çıkan tüm tahılı daha hız-

lı, daha doğru bilgiyle izlemesine olanak veriyor.
Food for PelkinElmer’in Başkan Yardımcısı Gavin 

O’Reilly, “IM 9500 ve AM 5200-A son birkaç yılda tahıl 
endüstrisinde büyük kabul gördü” diyor ve ekliyor: “Kul-
lanıcılarımız için bu imkanı eklemenin ve bu projede Mid 
Continent’le birlikte çalışmanın heyecanını yaşıyoruz.”

PERTEN’DEN YENİ NUMUNE
BÖLÜCÜ: SPD 4200
Perten, geneli temsil eden bir numune elde etmeye 

yarayacak Sequentıal Precision Divider SPD 4200 nu-
mune bölme cihazını duyurdu. Perten, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, şunları aktardı: “Tahıl test eden 
hemen hemen herkes, büyük miktarda tahılı daha 
küçük miktarlara bölmeye ihtiyaç duyar, fakat daha 
küçük olan bu bölüm de yine geneli temsil eden bir 
numune olmalıdır. Fakat eski bölücülerin tasarımı 
kullanıcıyı numuneyi birçok adımda bölmek zorun-
da bırakmaktadır, bu da zaman almakta ve doğrulu-
ğu etkilemektedir. Perten’in geliştirdiği SPD 4200 tek 
adımlı numune bölücü, 15 saniyeden daha kısa sürede 
daha büyük bir miktardan küçük, geneli temsil eden 
bir alt numune sağlamaktadır. Yani SPD 4200 numu-
ne bölme işlemini daha hızlı, daha kolay ve her za-
mankinden daha iyi yapıyor.”

İngiltere’de, 1953’ten beri Mun-
sey ailesi tarafından işletilen Wan-
tage’daki Wessex Mill, ülkedeki en 
iy gıda ödüllerinden olan Harika 
Tat Ödülleri’nde iki ödül birden 
kazandı. Guild of Fine Foods (Kali-
teli Gıda Birliği) tarafından düzen-
lenen tören, gıda ve içecek alanın-
da en iyileri kutlamayı amaçlıyor. 
Wantage firması, Wessex Cobber 

ve Six-Seed markalı unları için üç 
yıldızlı ödüller aldı ve aynı zamanda 
diğer dört ürünü için de iki yıldızlı 
ödülleri evine götürdü.

2017’de 10 binden fazla ürün 
ödüllere katıldı ve yalnızca 165’i üç 
yıldız ve bin 11’i iki yıldız kazandı. 
En iyi ürünleri seçmek için her bir 
ürün, bir jüri ekibi tarafından göz-
ler kapalı şekilde tadıldı.
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Mitsubishi Electric’ten 
çevreci teknolojiler

Dünyanın önde gelen şirketlerinden Mitsu-
bishi Electric, 100’üncü yıldönümü olan 2021 
yılına kadar ürün kullanımı ve üretimden kay-
naklanan karbondioksit salımını yüzde 30 
azaltmayı hedefliyor. 

İleri teknolojisini dünya genelinde toplumların ya-
şam kalitesini artırmak ve gelecek nesillere sürdürüle-
bilir bir dünya sağlamak için kullanan Mitsubishi Ele-
ctric, tüm faaliyetlerini “küresel ve önde gelen çevre 
dostu” bir şirket olma hedefi doğrultusunda şekillen-
diriyor. Çevre yönetimi konusundaki tutumunu ifade 
eden “Eco Changes” (Eko Değişim) ilkesi çerçevesin-
de, hem kendi çalışanlarının hem de toplumun eko-bi-
linç düzeyini artırmak için çalışan Mitsubishi Elect-
ric, 100. yıldönümü olan 2021 yılına kadar çevreyle 
ilgili önemli hedefler belirlemiş durumda. Markanın 

bu kapsamda; toplumun karbon salımını düşürmeye, 
geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratmaya, biyolojik 
çeşitliliğe saygı duyarak doğaya uyum sağlamaya ve 
çevre bilincini artırmaya yardımcı olmayı amaçladığı-
nı belirten Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şev-
ket Saraçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; “Mitsubishi 
Electric Corporation olarak, 2021 hedeflerimiz parale-
linde ürün kullanımından kaynaklanan CO2 salımını 
2001 mali yılına kıyasla, üretimden kaynaklanan CO2 
salımını ise 1991 mali yılına göre yüzde 30 oranında 
azaltmayı amaçlıyoruz.”

Türkiye bakliyat sektörünün köklü geçmişe sahip firmalarından
Gökbayrak, kurucusu Şemsettin Gökbayrak’ın vefatının
ardından satışa çıkarıldı.

Türk bakliyat şirketi Gökbayrak satışa çıktı

Türkiye’nin önemli bakliyat markalarından Gökbay-
rak, şirketin kurucusu Şemsettin Gökbayrak’ın Mart 
ayında vefatının ardında mirasçıları tarafından satışa çı-
karıldı. Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre, 1981 
yılında kurduğu Gökbayrak markasını bakliyatta üst ka-
lite ürünlerle önemli bir noktaya getiren Şemsettin Gök-
bayrak, aynı zamanda Tarım Ürünleri Hububat Bakli-
yat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği 
(PAKDER) kurucusu olarak biliniyor. Uzun 
yıllar derneğin başkanlığını yapan Gökbay-
rak, geçtiğimiz Mart ayında vefat etmişti.

Yılda 9 bin 500 tonu aşan bir üretim ka-
pasitesine sahip olan şirket, üretimini İstan-
bul Esenyurt’ta bulunan 1200 metrekarelik 
binasında gerçekleştiriyor. Ancak Şemsettin 
Gökbayrak’ın vefatından sonra üretim ka-

pasitesi yüzde 10’lara kadar gerilemiş. 
Şirketin hissedarlarından Gökbayrak’ın kızı Nilüfer 

Tanrıöver, Dünya Gazetesi’ne verdiği demeçte şunla-
rı aktarıyor: “Babam hiç kredi kullanmamış. Borçsuz 
bir finansal yapımız var. Ancak biz ilgilenemiyoruz ve 
markanın aynı kalitede devam edebilmesi bizim için 
çok önemli. Bu kaliteyi devam ettireceğine inandığımız 

bir alıcı ile el sıkışmak için süreci başlattık. 
Çünkü babam da böyle olmasını isterdi” 
dedi. Tanrıöver, açıklamasında Macrocenter 
ve Metro gibi seçkin marketlerde toplam 350 
noktada ürünlerinin yer aldığını da belirtiyor.

Satış sürecini yöneten Atuva Yönetim 
Danışmanlığı’ndan Sevil Becan da sektör-
den ilgi olduğunu, görüşmelere başladıkla-
rını açıkladı.
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Ülkem Pirinç
Fabrikası’na ödül

Türkiye’nin önemli pirinç fabrikalarından Ül-
kem Pirinç, Bafra Ticaret Borsası’nın 25. ku-
ruluş yıl dönümü etkinliğinde ödül aldı.

Türkiye pirinç sektörünün önde gelen temsilcilerin-
den Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç Sanayi ve Ticaret Şir-
keti, Bafra Ticaret Borsası’nın 25. kuruluş yıl dönümü 
etkinliğinde Bafralı çeltik üreticilerinin en fazla tercih 
ettiği ve ürünlerini güvenerek verdiği pirinç fabrikası 
olarak ödül aldı. 

Samsun Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Ül-
kem Pirinç Fabrikası Müdürü ve 23. Dönem Samsun 
Milletvekili Fatih Öztürk, söz konusu ödülü Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldı.

Fatih Öztürk törene, Ülkem Pirinç Fabrikası Genel 
Müdürü Mustafa Özcan ve İşletme Müdürü Mustafa 
İsmet Akalın ile katıldı.

Brabender, laboratuvarda numune hazırlamak için tasarladığı yeni değirmeni Break Mill SM 
4’ü piyasanın beğenisine sundu.

Brabender’den yeni Break Mill SM 4

Laboratuvar ekipmanları devi Brabender, laboratu-
varda numune hazırlamak amacıyla teknolojik açıdan 
yeni geliştirilen Break Mill SM 4 değirmeni-
nin lansmanını gerçekleştiriyor. Kompakt ve 
sağlam bir yapıya sahip bu yeni değirmen, 
benzersiz çeşitlilikteki hammaddeleri öğü-
tülmüş ürünlere dönüştürmek için ideal bir 
cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

Her tür tahılı istenen incelikte ve güveni-
lir şekilde öğüten çok işlevli bir laboratuvar 
değirmeni olan yeni SM 4, ayrıca farklı uy-
gulamalar için de uygun. Örneğin; gernik 

buğdayı veya küçük kızıl buğday, tahıl benzeri ürün-
ler, baklagiller, makarna ürünleri, yemeklik otlar ve 

baharatlar, kahve çekirdekleri veya fıstık gibi 
“özgün tahıllar” da öğütülebiliyor.

Uygulamalı testler, klasik tahıl türlerinin 
yanı sıra mısır gibi kaba malzemelerin veya 
kabuk veya kepek gibi çok ince hammadde 
parçalarının da sorunsuz olarak öğütülebil-
diğini gösteriyor. Değirmen başlığı ayarına 
bağlı olarak Break Mill SM 4, farklı partikül 
büyüklüğü oranlarına sahip farklı incelik 
profillerini sağlayabili-yor.
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BinMaster’dan 80 GHz Temassız Radar

BinMaster tarafından geliştirilen NCR-80 temassız radarın yeni modeli, son derece güvenilir 
ve hassas seviye sensörü imkanı sunuyor ve montaj için 1-1/2” açıklığa sahip. 

BinMaster’ın geliştirdiği NCR-80 radar seviye sen-
sörü, tozlar ve dökme katılar içinde, en yoğun toz or-
tamında bile güvenilir performans göster-
diği kanıtlanmış bir araç olarak karşımıza 
çıkıyor. Güçlü 80 GHz frekansı; akış yönü, 
iç yapı veya yan duvar birikimini önlemek 
gibi hassas amaçlar için 4°’lik dar bir ışın 
açısından sinyali odaklar. 

Bu sensör, 393 fite (120 metre) kadar 
olan en uzun silolarda kullanılabiliyor 
ve 0,2 inç dahilinde doğruluk sunuyor. 
NCR-80, aşırı gürültülü veya tozlu uzun 
veya dar kaplarda devamlı seviye ölçümü 
için hızlı bir şekilde güncelleniyor. Ayrıca 
sensör 20 bar’a (294 psi) kadar bir basınç 
oranına sahip. 

NCR-80 sensörü, BinDisc arayüzü ile kurulup yapı-
landırılabiliyor. Bu basma düğmesi donanımı, silo sevi-

yelerini, sensör durumunu ve iletken sistem 
tanısını izlemek için sensörün üstüne ku-
rulabiliyor ve gözle görülebiliyor. Nerede, 
ne zaman, hatta ofis dışında olsanız bile 
envanterinize erişme ihtiyacınız varsa, sis-
teminize BinView opsiyonunu da ekleyebi-
liyorsunuz. Bulut tabanlı uygulama, inter-
net erişimi olan her türlü cihazda çalışıyor. 
Telefon, tablet veya bilgisayarınız, ihtiyaç 
duyduğunuz her yerde veri sağlıyor. Eğer 
ihtiyacınız olan bir LAN çözümü ise, Bin-
ventory yazılımı NCR-80 veya diğer Bin-
Master sensörleriyle silo, saha veya sistem 
envanterinizle ilgili genel bir bakış sağlıyor.

Kice Industries Üst 
Torbalı Çıkarılabilir 
Filtreyi geliştirdi

Kice Industries, filtre ürün grubuna geliştiril-
miş bir Üst Torbalı Çıkarılabilir Filtre ekledi-
ğini duyurdu. Bu geliştirilmiş filtre, birçok Kice 
filtresinde kullanılabiliyor.

Tahıl, plastik, gıda, yem, ahşap ve mineral endüst-
rilerinde hizmet veren çok endüstrili bir şirket olan 
Kice Industries, filtre ürün grubuna geliştirilmiş bir 
Üst Torbalı Çıkarılabilir Filtre eklediğini ilan etti. Bu 
geliştirilmiş filtre, birçok Kice filtresinde kullanılabili-
yor. Kice Industries’ten Andy Forrester, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Ana iyileştir-
melerden biri, filtre torbalarını takmak için bir araç 
kullanmadan hızlı çıkarılan yan kanallardır” dedi. 

Buna ek olarak filtre torbaları, kirli hava haznesine 
girmek zorunda kalınmadan değiştirilebiliyor. Kapak 
tutma yerini ve kollarını iyileştirmeye çalıştıklarını da 
söyleyen Forrester, şunları ekliyor: “Filtre kapak(lar)
ının çıkarılması, temiz hava haznesine tam erişime 
olanak veriyor.  Genel olarak bakıldığında, bu yeni ta-
sarım daha az bakım gerektiriyor ve yeni açılır kapanır 
üst filtrelere ilişkin tüm güvenlik sorunlarını ortadan 
kaldırıyor.”

Andy Forrester - Kice Industries



Mühlenchemie –
asla uyumaz.
Un geliştirme ve güçlendirme pazarında uluslararası 
lider olarak Mühlenchemie dünya çapında 100’ün 
üzerinde ülkede çalışmaktadır. Almanya, Singapur, 
Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika, Rusya, Türkiye ve 
Polonya’daki şubelerimiz, kendi laboratuar ve örnek 
fırınları ile müşterilerimize yerinde danışma hizmeti 
vermektedir.

Bu nedenle Shangai yakınındaki Wujiang’taki tesisi-
mizin çalışan kadrosu, gün sonunda evlerinin yolunu 
tutarken, Meksika City’de iş başlamış oluyor ve tabi 
ki her bir müşterimiz için özel çözümler bulunmadan 
hiç kimse ışıkları kapatıp gitmiyor.

Mühlenchemie –
90. yıldönümümüzde
de sizlerleyizyaşında

• Un geliştirme

•  Un standardizasyonu

•  Vitamin ve mineral takviyesi

•  Un analizi

•  Uygulama hizmetleri

•  Mikro-içerikler için dozaj ekipmanlari

www.sterningredients.com.trinfo@sterningredients.com.trwww.muehlenchemie.deBir Stern-Wywiol Gruppe kuruluşudur

German Quality made by Mühlenchemie.
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Aksaray’da Ziraat Odası Başkanlığı tarafından ku-
rulan tohumluk buğday ve arpa eleme tesisi, saatte 10 
ton eleme kapasitesine sahip. Bölgenin en büyük ele-
me tesisi olduğu belirtilen 
tesiste, 24 saatte yaklaşık 
200 ton civarında eleme 
işlemi yapılıyor. En son 
teknolojileri bünyesinde 
barındıran tesis, 1 milyon 
200 bin liraya kuruldu. 

Eleme tesisi ile ilgili 
bilgiler veren Aksaray Zi-

raat Odası Başkanı Emin Koçak, eleme tesisinin böl-
genin en büyük ve en kaliteli eleme tesisi olduğunu 
belirterek, “İhtiyaç olan her türlü aşamada üreticile-

rimize hizmet vermeye de-
vam ediyoruz. Şu anda te-
sisimize Kırşehir’den bile 
arpa, buğday getiren üre-
ticilerimiz var. Ciddi şekil-
de talep de var. Bu eleme 
tesisi Aksaray’a, üreticile-
rimize ciddi şekilde katkı 
sağlayacak.” dedi.

Aksaray’da tohum eleme 
tesisi kuruldu

Türkiye’nin önemli tarımsal bölgelerinden 
Aksaray’da, Ziraat Odası tarafından bölgenin 
en büyük tohumluk buğday ve arpa eleme 
tesisi kuruldu.

Schneider Electric, endüstriyel altyapılardaki güvenlik ve siber güvenlik sorunlarına odaklan-
mak ve gelişmiş çözümler sunmak için Claroty ile iş birliği yaptığını duyurdu.

Endüstriyel altyapılarda siber güvenlik için iş birliği

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında bir 
uzman olan Schneider Electric ile Operasyonel Tekno-
loji (OT) şebeke koruması alanında yenilikçi bir şirket 
olan Claroty, endüstriyel altyapılardaki güvenlik ve si-
ber güvenlik sorunlarına çözüm sunmak için iş ortaklığı 

başlattı. Anlaşma şartları çerçevesinde Claroty, gerçek 
zamanlı OT/ICS şebeke izleme ve algılama çözümünü, 
Schneider Electric müşterilerine şirketin “İşbirliği Oto-
masyon Ortağı Programı (CAPP)” aracılığıyla sunacak. 

Claroty platformu, endüstriyel kontrol sistemlerini 
proaktif olarak koruyor ve endüstriyel şebekeleri siber 
tehditler açısından sürekli olarak izliyor. Güvenli uzak-
tan erişim sayesinde ise uzaktaki çalışanların ve üçün-
cü tarafların, kritik sistemlere erişimi denetlenebiliyor. 
Bununla beraber istek dahilinde oturumlar da kayıt 
altına alınabiliyor. Sürekli tehdit algılama; endüstriyel 
şebeke varlıklarının ayrıntılı bir envanterini oluşturma, 
hatalı konfigürasyonları tanımlama, varlıklar arasında-
ki trafiği izleme ve kötü niyetli bir oyuncunun varlığına 
işaret edebilecek anormallikleri bulma gibi görevleri 
üstleniyor. Ayrıca bağlam gelişmiş uyarı sistemi, tesis 
ve güvenlik personeline verimli bir araştırma, yanıt ver-
me ve kurtarma için uygulanabilir bilgiler sunuyor.





DOSYASI



Her üretim alanında olduğu gibi değirmencilikte de verim ve karlılık, başarılı 
bir yönetimle mümkündür. Bir tesisin başarılı bir şekilde yönetimi ise iyi 
bir otomasyon sistemiyle, çağının gerekliliklerini karşılayan teknolojiler ve 
makinelerle ve elbette ki konusunda uzman bir kadroyla gerçekleştirilebilir.

Uluslararası ölçekte faaliyet gösteren başarılı şir-
ketlerin en büyük özelliklerinden birisi iyi bir 
yönetim ve pazarlama sistemine sahip olmaları-
dır. Dolayısıyla eğer değirmencilik endüstrisinde 
faaliyet gösteren bir firma, dünyanın dörtbir ya-
nına ihracat yapmak, farklı ülkelerde işbirlikleri 
kurmak, ofisler açmak istiyorsa öncelikle mevcut 
merkezi tesislerinde, ofislerinde iyi bir yönetimi 
güvence altına almalı, akabinde de doğru bir pa-

zarlama birimi oluşturmalıdır. 
Zira üretimde oluşabilecek kalite farklılıklarını 
engelleyecek bir sisteminiz yoksa, üretimin her 
aşamasını ve finansal kaynaklarınızı kontrol altın-
da tutamıyor, tüm birimlerin ve insan kaynakları-
nın uyumlu ve programlı çalışmasını sağlayamı-
yorsanız uluslararası pazarda uzun vadede başarı 
şansınız son derece kısıtlıdır. 

Tesis Yönetimi 
ve Pazarlama 

eylÜl 2017
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Tesis yönetimi nedir? Tesis yönetimi, 
alanında deneyimli uzman bir kadroyla 
birlikte üretimde istikrarı ve sürdürebilir-
liği sağlamaya yönelik olarak personelin, 
çalışma ortamının ve üretim teknolojisinin 
koordinasyonunu sağlamak; süreci en ve-
rimli biçimde yöneterek en uygun maliyet-
lerle, kalite kriterlerinden ödün vermeden, 

maksimum kapasiteyle üretim yapmaktır. 

Amaç ise optimum şartlarda olduğu gibi 
olağanüstü durumlarda bile, üretimi ke-
sintiye uğratmadan faaliyetleri sürmek ve 
böylece fabrikanın bulunduğu yörenin, 
yöre halkının, şirketin ve ülkemizin eko-
nomisine katkıda bulunmaktır.

Un Fabrikalarında
Tesis Yönetimi

Muhammed ŞEVGİN
Fabrika Genel Müdürü
Şevsan Gıda San. Tic. A.Ş.

“Amatör-geleneksel yönetim modeli, içine kapanık bir yönetim 
şeklidir ve bu modelle yönetilen şirketler genellikle çok dar 
bir bölgede faaliyetlerini sürdürebilmekte, büyük hedefler 
gözetememektedir. Üretimlerinde süreklilik olmadığı gibi 
standart da aranmaz. Bu bağlamda değirmencilikte kolay ve 
güvenilir yönetim şeklinin “profesyonel – kurumsal yönetim” 
şekli olduğu aşikardır.”
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Un fabrikalarında tesis yönetimi iki
şekilde yapılabilir;
1. Kurumsal profesyonel yönetim modeli
2. Geçmişten alışılagelen amatör yönetim modeli

A. KURUMSAL PROFESYONEL YÖNETİM
Bu yönetim şekli olması gereken yönetim şeklidir. 

Bu sistemde Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve 
ilgili birim müdürlükleri oluşturularak sürecin takibi 
veri tabanından takip edilebilir. Bu sayede tüm proses-
lerde, bir üst birime ve onların üstü olan Genel Müdür 
ve Yönetim Kuruluna dijital ortamda veri aktarılaca-
ğından, süreç optimize edilmektedir. Birim Müdürleri 
otokontrol – otomasyon sistemi üzerinden verileri ta-
kip ettikleri için olası muhtemel sıkıntılar önceden tes-
pit edilebilmekte ve ivedilikle çözüm yolları bulunarak 
problemler ortadan kaldırılmakta, üretimin sürekliliği 
sağlanmaktadır. 

Kurumsal profesyonel yönetimde yönetim şeması, Şe-
kil 1’deki gibi olabilir. 

B. GEÇMİŞTEN ALIŞILAGELMİŞ AMATÖR
YÖNETİM ŞEKLİ
Bu yönetim şekline geleneksel model de diyebiliriz. 

Her şeyin işletme sahibinin ve aile mensuplarının yet-
kisinde olduğu bu model; tüm yönetimin, sevk ve or-
ganizasyonun genellikle bir odada, iki veya üç kişinin 
görüşleri doğrultusunda planlandığı, en kıdemli ya da 
en tecrübeli kişinin onayı doğrultusunda da sürecin yü-
rütüldüğü bir yönetim şeklini temsil etmektedir. 

Bu model içine kapanık bir yönetim şeklidir ve bu 
modelle yönetilen şirketler genellikle çok dar bir böl-
gede faaliyetlerini sürdürebilmekte, büyük hedefler gö-
zetememektedir. Üretimlerinde süreklilik olmadığı gibi 
standart da aranmaz.

Bazı özel amaçlı spesifik ürünler üreten birkaç firma 
haricinde, bu yönetim modeli ile yönetilen tesisler za-
manlarının önemli bir bölümünü sıkıntılar içinde ge-
çirmektedirler. Bu bağlamda değirmencilikte kolay ve 
güvenilir yönetim şeklinin “profesyonel – kurumsal yö-
netim” şekli olduğu aşikardır. 

Tesis yönteminde dikkat edilmesi gereken en önemli 
noktalardan biri piyasa hareketleridir. Türkiye olarak 
ithalata bağlı olarak ihracat yapan bir ülke olmamız 
münasebeti ile uluslararası hububat hareketlerini ve 
bültenlerini çok iyi takip etmemiz ve isabetli kararlar 
vermemiz gerekir. Ülkemizin her tarafında hububat 
üretilmekle beraber, yaşanan mevsim değişiklikleri 
dikkate alınmalı, gelişmeler iyi takip edilmeli ve iş-

letmeler için gerekli hammaddenin tedariki en uygun 
şartlarda sağlanmalıdır. Hammaddenin tedariki aşa-
masında ön analizler haricinde reolojik analizlerin 
de yapılarak ürünün stoklanması, üretimin tamamı-
nı garanti altına alacağından dikkat edilmesi gereken 
önemli konulardan biridir.

Günümüzde, un fabrikalarında veri tabanı oluştu-
rulması, otokontrol – otomasyon sistemleri sayesinde 

Şekil 1: Yönetim Şeması
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prosesler arasında koordinasyon sağlanması ve böylece 
tüm süreçlerin tek elden kontrol edilmesi mümkün hale 
gelmiştir. Bu sistemlerin kurulum maliyetleri yüksek 
gibi görünmekle birlikte sağladıkları artılarla kısa za-
man içinde kendilerini amorti edebilmektedirler. Zira, 
sorunsuz ve kusursuz bir üretim için alanında uzman 
personel kadar, otokontrol ve anlık denetim cihazlarıyla 
veri tabanında toplanan bilgiler de oldukça büyük öne-
me sahiptir.

Bugünlerde gelişmiş teknoloji denince akla ilk gelen 
otomasyon ve Endüstri 4.0’dır. Böyle bir teknoloji ile 
tüm tesisi, tesiste olmadan yönetmek mümkündür. Gü-
nümüzde elektronik ortamda tesisin tüm işleyişini akıllı 
cep telefonları ile takip edebilmemiz mümkün.

DEĞİRMENCİLİKTE PAZARLAMA
Ülkemizde her unun müşterisi vardır. Buna bağlı 

olarak un fiyatları da değişkendir. Çuvalı 55,00 TL’den 
başlayan un fiyatlarımız 160,00 TL’de son bulur. Dola-
yısıyla pazarlama süreci, üretilecek un çeşidi ile direkt 
ilgilidir. Bir un fabrikası pazarlama yaparken, ürettiği ya 
da üreteceği un çeşidine göre öncelikle hedef pazarla-
rını iç piyasa ve dış piyasa olarak belirleyip araştırma-
lıdır. Müşterinin istek ve beklentileri bu araştırmalarda 
dikkatle ele alınmalıdır. Bu araştırmadan sonra müşteri 
taleplerinin büyük bir çoğunluğu karşılanabiliyorsa yüz 
yüze görüşmelerle müşteriye işletme, üretimi yapılan çe-
şitler ve ürün geliştirme çalışmaları hakkında genel bilgi 
verilmelidir. Akabinde de üretici, ürettiği un ile DEMO 
çalışmaları yaparak en yakın rakipleriyle arasında kalite, 
fiyat ve hizmet bağlamında farkı olduğunu uygulamalı 
olarak müşteriye göstermelidir. 

Herkesin de bildiği gibi müşteri memnuniyeti, sonucu 
kesin olarak etkilediği için öncelikli konudur. Ancak bir 
müşteriye gitmeden önce o müşterinin borç ödeme alış-
kanlığı, kişiliği, şirket profili, ticari ahlakı ve risk tablosu 
gibi önemli hassas konuların da detaylı bir şekilde araş-
tırılması gerekir. Ayrıca müşterinin sürekliliği, fabrikaya 
uzaklığı, tüketim miktarı ile tüketeceği undaki ürün çe-

“Bir un fabrikası pazarlama yaparken, 
ürettiği ya da üreteceği un çeşidine göre 
öncelikle hedef pazarlarını iç piyasa ve 
dış piyasa olarak belirleyip araştırmalı-
dır. Müşterinin istek ve beklentileri bu 
araştırmalarda dikkatle ele alınmalıdır.” 
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şitliliği önemli başlıklardır.

Pazarlama sürecinde dikkate alınması gereken bir 
başka önemli detay da hedeflenen müşterinin daha önce 
çalışmış olduğu un üreticilerini neden terk ettiğidir.  
Örneğin ülkemizde, fırıncılık ve ekmekçilik hatalarının 
tümü maalesef unda aranmaktadır. Ekmekte problem 
olduğu zaman tüm olumsuzluklar göz ardı edilerek un 
kusurlu bulunur. Eğer bir müşteri fırıncılık ve ekmekçi-
lik hatalarından dolayı çalıştığı uncuyu terk etmişse ya 
da borç ödeme alışkanlığı zayıf olduğu için önceki çalış-
tığı uncuyu bırakmışsa, bu müşteri problemlidir. Bu tür 
müşteri kitleri ile oyalanmanın gereği de yoktur. Hem 
ülkemizde hem de dünyanın geri kalan pazarlarında 
sağlam, ciddi ve dürüst o kadar çok un tüketicisi var ki; 
yeter ki hedef pazarlar doğru analiz edilsin ve doğru iş-
letmeler seçilsin…

İhracata gelince; neredeyse her ülkenin farklı özel-
liklere sahip bir un talebi vardır. Bunun yanı sıra talep 

edilen un miktarı ile un çeşidi ve unun teslim süresi de 
çok önemlidir. Talepler doğrultusunda üretim yapıldığı, 
standartlara ve teslim sürelerine uyulduğu sürece ihra-
catımız devam edecektir. Ancak başlarda da anlattığım 
gibi biz ülke olarak buğday ithalatına dayalı olarak un 
ihracatı yapmaktayız. Bu yüzden yurtdışındaki müşteri-
lerimizle sıkıntı yaşamamak için hammadde kalitesi ve 
temini gibi hususları dikkate almalıyız. Tesis yönetici-
leri de çok iyi bilirler ki, un üreticisi, tüketilip bitinceye 
kadar üretilen unun sorumluluğunu taşımaktadır. Bu 
bilinçle hareket etmek, bizleri ileri taşıyacaktır.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz; un tesislerinin yöne-
timi sanılanın aksine özen, özveri ve ciddiyet gerektirir. 
Un fabrikalarında tesis yönetimi profesyonel olmalı, şir-
ketler kurumsallaşmalı, kurumsallaşmak isteyen şirket-
lere de devlet destek sağlamalıdır. 

Sektörümüzdeki tesis yöneticilerine kurumsallaşma 
ve pazarlama konusunda başarılar diliyorum.
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Verimli olmayan tesis, ne patronu, ne 
de müşteriyi mutlu eder. İyi yönetilmeyen 
bir tesiste de verimlilik pek olası değildir. 
Dolayısıyla bugün un fabrikalarında etkin 
tesis yönetimi ile hedeflenen, öngörülen 
üretim hedeflerine

- uygun makine parkuru, 
- uygun çalışma ortamı, 
- yeterli ve tecrübeli işgücü vasıtasıyla 

en düşük maliyetlerde, en verimli şekilde 
ulaşabilmektir. 

İyi yönetilmeyen tesisler, hiçbir zaman 
verimli olamadıkları gibi, düşük karlılık ve 
piyasada azalan rekabet şansı nedeniyle te-
sis sahibini, hatta uzun vadede çalışanları-
nı mutlu edemezler. Bu yüzden potansiyel 
ticari riskler göz önünde bulundurularak 

Etkili Bir Tesis Yönetimi 
ve Pazarlama Süreci

İsmail Bahrem ODABAŞI
Genel Müdür
Özenir Değirmen

“Makine parkı ve kurulacak otomasyon sistemleri, bir yandan 
tesisin kontrolünde etkin rol oynarken bir yandan da sunduğu 
etkili yönetimle verimliliğin artmasını sağlar. Çünkü tek 
noktadan idare edilebilen tesislerde, herhangi bir olumsuzluk, 
anında tespit edilebilmekte ve böylece hızlı müdahale imkanı 
doğmaktadır. Otomasyonsuz bir tesiste ise arızanın veya 
herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmesi zaman almakta, bu 
da ekonomik olarak işletmeye zarar vermektedir.”
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tesisin verimliliği için bir misyonun ve vizyonun belir-
lenmesi çok önemlidir. 

Karlılığını sağlam temeller üzerine inşa edememiş ve 
kalite istikrarını sağlamamış bir tesisin varlığını sürdü-
rebilmesi mümkün değildir. Bunun için;

1. Müşteri odaklı planlama yapmak, 
2. Mükemmel hizmet sunmak,
3. Tesislerdeki kurulu teknolojiyi sürekli iyileştirmek;
4. Tüm bunları yapabilmek için de şeffaflık, bilgi pay-

laşımı, sorumluluk, güven, hesap verebilirlik, iş ahlakı, 
müşterilere ve çalışanlara iyi davranma gibi kültürel ve 
etik değerlere dikkat etmek gerekmektedir.

ETKİN BİR YÖNETİM NEREDE BAŞLAR,
NASIL SAĞLANIR?
Un fabrikalarında etkin tesis yönetimi; öncelikle tesi-

sin bahçe kapısında başlar. Tesisin bahçe kapısına ula-
şan hammaddelerin kontrollü bir şekilde laboratuvar 
ortamında incelenerek uygun depolama alanlarına alın-
ması, sürecin ilk etabını oluşturur. Üretim aşamasında 
ise hammaddenin silolardan uygun paçallarla alınıp 
süreç sırasına göre temizleme, tavlama ve öğütme pro-
seslerine gönderilmesi ve bu süreçler sonucunda üretilen 
unun uygun şartlarda tekrar silolara alınması ve amba-
lajlanmasıyla devam eder. Tesis yönetimi de işte tüm bu 
süreçlerin titizlikle takip edilmesini, üretimde herhangi 
bir hatanın oluşumunun önceden engellenmesini veya 
olası bir hatanın çok hızlı şekilde çözülmesini, nihai 
ürünün hedeflenen standartlar doğrultusunda müşteriy-
le buluşturulmasını kapsayan bir süreçtir.

Tesisin verimli yönetilmesi için gerekenlerin başında 
ise süreçten çok iyi anlayan, her bölüme hâkim olan bir 
yöneticinin işin başında olması gelir. Bu işi genelde orta 

ölçekli ve büyük fabrikalarda işletme müdürleri, küçük 
fabrikalarda ise işletme sahipleri ile koordineli çalışan 
ustalar yapmaktadır.

Tesisin iyi yönetimine katkı sağlayan diğer önemli et-
kenlerden birisi, birimler arası koordinasyon ve iletişim-
dir. Bir diğeri ise bu iletişim ve koordinasyonun önemli 
bir sağlayıcısı olan otomasyon sistemidir. Yukarıda da 
değindiğimiz gibi un fabrikalarında tesis yönetimi, ham-
maddeden numune alma süreciyle başlar. Hammadde, 
laboratuvar şartlarında incelenerek kabul edilir veya red-
dedilir. Kabul edilen hammaddenin mali sürecini, satın 
alma birimi takip eder. Hammaddenin nasıl değerlendi-
rileceği ise üretim biriminin sorumluluğundadır. İşletme-
deki otomasyon ağı da kabul edilen hammaddenin silola-
ra alınmasıyla başlar. Bu noktadan sonra süreç bilgisayar 
aracılığı ile bir veya birkaç noktadan tecrübeli bir personel 
tarafından yönetilir. Ne yazık ki ülkemizde tam otomas-
yon sistemli tesisler henüz istenilen sayıya ulaşmamıştır. 
Yeni tesisler tam otomasyonlu sistemlerle kurulurken, 
eski tesisler geleneksel yöntemlerle yönetilmektedir.

“İyi yönetilmeyen tesisler, hiçbir zaman 
verimli olamadıkları gibi, düşük karlılık ve 
piyasada azalan rekabet şansı nedeniyle 
tesis sahibini, hatta uzun vadede çalışan-
larını mutlu edemezler. Bu yüzden potan-
siyel ticari riskler göz önünde bulunduru-
larak tesisin verimliliği için bir misyonun ve 
vizyonun belirlenmesi çok önemlidir.”
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Makine parkı ve kurulacak otomasyon sistemleri, bir 
yandan tesisin kontrolünde etkin rol oynarken bir yan-
dan da sunduğu etkili yönetimle verimliliğin artmasını 
sağlar. Çünkü tek noktadan idare edilebilen tesislerde, 
herhangi bir olumsuzluk, anında tespit edilebilmekte ve 
böylece hızlı müdahale imkanı doğmaktadır. Otomas-
yonsuz bir tesiste ise arızanın veya herhangi bir olum-
suzluğun tespit edilmesi zaman almakta, bu nedenle 
müdahale süreci ve tekrar devreye alma azımsanmaya-
cak bir zaman kaybına neden olmaktadır. Bu da ekono-
mik olarak işletmeye zarar vermektedir.

UN FABRİKALARINDA PAZARLAMA SÜRECİ
Un fabrikalarında pazarlama süreci genellikle pazar-

lama birimleri tarafından yapılmaktadır. Fabrikanın 
büyüklüğüne göre bu birimlerde bir veya birden fazla 
pazarlama elemanı bulunur. Küçük işletmeler nakliye 
maliyetine göre yakın bölgelere hitap etmekte iken, büyük 
ve güçlü işletmeler ise hem yakın bölgelere hem de güçlü 
pazarlama ağları, bölge ofisleri ve bölge depoları sayesin-
de hemen hemen bütün yurda hitap etmektedirler. 

Pazarlama sürecinde, pazarlama biriminde görev 
yapan elemanlar son derece önemlidir. Başarılı bir pa-
zarlama elemanı, satış yapacağı bölgenin kültürünü ve 
alışkanlıklarını iyi takip eder; bu kültür ve alışkanlığı 
göz önünde tutarak üretim birimini, bölgeye uygun un 
çeşidini üretecek şekilde yönlendirir. Böylelikle hem 
müşteri istekleri doğrultusunda ürün çeşitliliğini ar-
tırır hem de müşteriyi memnun ederek müşteri port-
föyünü arttırır. Dolayısıyla da işletmenin daha faal 
çalışmasını sağlar.

Elemanın yanı sıra pazarlamada en etkili ve önem-
li konulardan biri de “sürekli aynı kalite standardıyla” 
çalışmaktır. Bir gün yüksek kaliteli ürün, bir gün orta 
kaliteli ürün, bir gün düşük kalite ürün… Ürün kalite-
sindeki böylesi bir istikrarsızlık, pazarlamada oyunu ta-
mamen bozar. Pazarlamacının sattığı ürün, her zaman 
aynı kalitede olmalıdır. Böylece müşteri her zaman neye 
para verdiğini bilecek ve ürünün kalitesine göre ihtiyacı 
oldukça sürekli talepte bulunacaktır.

“Pazarlama sürecinde, pazarlama biri-
minde görev yapan elemanlar son de-
rece önemlidir. Başarılı bir pazarlama 
elemanı, satış yapacağı bölgenin kültü-
rünü ve alışkanlıklarını iyi takip eder; bu 
kültür ve alışkanlığı göz önünde tutarak 
üretim birimini, bölgeye uygun un çeşi-
dini üretecek şekilde yönlendirir.”
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Taş değirmenlerin zaman ve teknolojiye 
yenilerek bayrağı modern makinelere tes-
lim etmesiyle birlikte, bu gelişmeye kapı-
larını açan işletmeler yüksek kapasitelerde 
üretim gerçekleştirmeye başladılar.

Gelişen teknolojinin ışığında, üretimdeki 
kalite ve kapasite düzeyinin makineleşme ile 
belirli standartlar ölçüsünde artarak devam 

etmesi, globalleşen dünyada “Ben de varım” 
diyebilme hakkını altın tepsi ile işletmelere 
sunmuştur. Artan üretim hacmi ve marka-
laşma yolundaki serüven, belli sorumlu-
lukları da beraberinde getirdiği için birçok 
kavramı da içinde barındıran tesis yönetimi 
önemli bir konu olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Tesis yönetiminin amacı ise üretim sü-
recinin aksamadan, belirli standartlarda ve 

“Yönetilemeyen Gücün, 
Geleceği Karanlıktır…”

Emin YER
Genel Koordinatör
Acar Milling

“Stok miktarının kontrolü, hammadde maliyetlerinin kontrolü, 
personel sayısı, kullanılan kredilerin maliyeti, üretilen nihai 
ürün olan unun pazarlanması, gerekli pazar araştırmalarının 
yapılması, gider kontrolü ve görevlendirmeler, tesis yönetiminde 
olmazsa olmazlardan olan ve dikkat edilmesi gereken hassas ve 
önemli kavramlar olarak sıralanabilir.”
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düzenli bir şekilde işleyişini devam ettirmektir. 

MODERN TESİSLER, MODERN
YÖNETİM SİSTEMLERİ
Modern tesislerin yönetiminde, birçok teknolojiden 

faydalanılmaktadır. Bir işveren, fabrikasındaki üretim 
durumunu ve stok miktarını, yazlığındaki havuz başında 
meyve suyunu yudumlarken, cep telefonundaki uygula-
ma sayesinde takip edebilmekte ve gerektiğinde belli baş-
lı bazı müdahaleleri buradan gerçekleştirebilmektedir. 

Günümüz un fabrikalarında, akış borularına yerleşti-
rilen sensörler, makine ve silolar üzerinde bulunan de-
vir, sıcaklık ve seviye sensörleri, vb. sistemler, üretimin 
kontrollü bir şekilde sürekliliğini sağlayan başlıca tekno-
lojik sistemlerdendir. 

Silo içinde bulunan seviye ve sıcaklık kontrol sensörle-
ri, stoklanan buğdayın belli bir süre yapısal olarak özelli-
ğini kaybetmeden depolanmasını sağladığı gibi, silo ka-
pasitesine uygun miktarda depolama için de fırsat sunar.

Makineler üzerinde bulunan devir, sıcaklık ve yağ 
sensörleri ise makinenin mevcut durumu hakkında kul-
lanıcıyı, bağlı olduğu bilgisayar vasıtası ile sürekli olarak 
bilgilendirmekte ve herhangi bir arıza veya aksaklık ha-
linde sesli ikazlar ile uyarı vermektedir. Bu ve benzeri 
teknolojilerden faydalanmak, üretimin daha homojen ve 
sağlıklı bir şekilde işleyişi için etkili bir yöntemdir.

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN
HASSAS NOKTALAR
Stok miktarının kontrolü, hammadde maliyetlerinin 

kontrolü, personel sayısı, kullanılan kredilerin maliye-
ti, üretilen nihai ürün olan unun pazarlanması, gerekli 
pazar araştırmalarının yapılması, gider kontrolü ve gö-
revlendirmeler, tesis yönetiminde olmazsa olmazlardan 
olan ve dikkat edilmesi gereken hassas ve önemli kav-
ramlar olarak sıralanabilir.

Ayrıca artan üretim hacmine bağlı olarak sayıca artan 
makinelerin kontrolü, denetimi ve tamiri için işçi çalış-
tırmak gerekir. Kul yapısı olan makinenin arıza yapabi-
leceği ve zaman zaman işleyişinin kontrol edilmesi ge-
rektiği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Örneğin;

“Tesis yönetiminde bir diğer önemli konu 
hammaddedir. Buğday piyasasında mey-
dana gelen fiyat farkları karşısında, ilgili 
işletmenin dayanabilme gücü, piyasadaki 
rekabet gücü ile doğru orantılıdır. Dola-
yısıyla belirli dönemlerde oluşan minimal 
fiyatlardan hammadde temin etmek, iş-
letme için önem arz etmektedir.”
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- taş ayırıcının, silodan gelen buğdayın içine karışan 
taşı minimum seviyede ayıramaması, 

- radyal tararın, hafif olan yabancı taneleri ayırmaya 
gücünün yetmemesi, 

- kabuk soyucunun, buğdayın yüzeyindeki kabuğu 
maksimum derecede soyamaması, 

- kompresör tarafından yeterli barda havanın üretile-
memesi, 

- aspiratörün, yeterli hava emişini sağlayamaması, 
- valsler tarafından kırılan buğdayın tekrar kırılmaya 

gönderilmesiyle artan kül oranı fazlalığı ve 
- kare eleğin, istenilen kalitede tasnif gerçekleştirme-

deki yetersizliği gibi çoğaltabileceğimiz birçok aksaklık, 
çalıştırılan personel sayesinde fark edilip müdahale edi-
lebilen durumlardan bazılarıdır.

Ancak yeterli sayıdaki personel, işletmenin sabit gider-
lerinde tutarlılık sağladığı gibi atıl vaziyette olan perso-
nel de işletmenin üzerinde mali yük meydana getirecek-
tir. Bu yük zamanla artan bir seyirde devam edeceği için 
finansal sıkıntılar, engellenemez bir hale gelecektir. 

Tesis yönetiminde bir diğer önemli konu hammad-
dedir. Buğday piyasasında meydana gelen fiyat farkları 
karşısında, ilgili işletmenin dayanabilme gücü, piyasa-
daki rekabet gücü ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla be-
lirli dönemlerde oluşan minimal fiyatlardan hammadde 
temin etmek, işletme için önem arz etmektedir. Esas 
ürün olan unun meydana gelebilmesi için gerekli olan 
hammaddenin minimal fiyatlardan temini, birim mali-
yetlerdeki düşüşe katkı sağladığı gibi karlılığın da artışı-
na destek olur.

İYİ BİR FİNANSAL ANALİZ VE
DOĞRU TERCİHLER
Mevcut işletmeler, öz sermayelerindeki dönemsel 

olarak meydana gelen yetersizliklerden dolayı kaynak 
arayışı içine girmektedir. Günümüzde ulaşılabilecek en 
yakın kaynaklardan bir tanesi banka kredileridir. Banka 
kredileri, işletmelerin geleceğini olumlu etkileyebilecek-
leri gibi olumsuz yönde de etkileyebilecek güce sahip-
tir. Mevcut satış hacmi ve öngörülen satış hacmine bağlı 
olarak talep edilen krediler, kullanılmadan önce fayda 
analizi açısından değerlendirilmelidir. Yani krediyle 
birlikte katlanılan faiz ile bu kaynağın sağlayacağı getiri 
arasındaki fark ve fayda, titizlikle hesaplanıp masaya ya-
tırılmalıdır. Birçok işletmenin, bu ve benzeri analizlere 
gerekli hassasiyeti göstermediği için finansal sıkıntılara 
maruz kaldıklarına pek çok kez şahit olmaktayız. 

ETKİLİ YÖNETİMDE OLMAZSA OLMAZ:
“DOĞRU YÖNETİCİ”
Üst ve alt düzey yöneticiler arasındaki mevkisel karga-

şa ve emirsel çatışmalar da tesis yönetiminde dikkatle ele 
alınması gereken diğer önemli kavramlardandır. Gelişen 
dünyamızda, geleneksel yönetim teknikleri, yerini za-
manla bilimsel olarak becerisi kanıtlanmış olan teknik-
lere bırakmaktadır. “Sadece Ben Bilirim” düşüncesinin 
yerini, karşılıklı fikir alışverişleri almıştır. Görev ve yet-
kinin icra edilmesi için gerekli ortam ve olanak, yöneti-
cinin sorumluluğuna verilmelidir. Yöneticilerin görevini 
belli bir disiplinle yerine getirebilmesi için baskı ortamı 
oluşturmaktan kaçınılmalı ve gerektiğinde kanaat kul-
lanabilme yetkisi verilmelidir. Yöneticilere verilen yetki 
ve görevlerin sorgulanması,  belirli zaman dilimlerinde 
gerçekleştirilmelidir. Sorgulamanın üslup ve biçimine 
de dikkat edilmelidir. Mesleğinde uzman bir yönetici, 
hem firmanın olumlu imaj sergilemesi hem de yönetim-
sel kontrolün sağlanması açısından bir gerekliliktir.

PAZARLAMANIN ÖNEMİ VE
DOĞRU PAZARLAMA
Pazarlama, işletmenin ürettiği ürünlerin piyasaya tanı-

tımında ve satışında göz ardı edilemeyecek önemli bir kav-
ramdır. Bir işletmede pazarlama departmanının veya pa-
zarlama becerisinin olmaması veya yetersiz oluşu, işletme 
eğer piyasada belli bir geçmişe sahip değilse, hem rekabet 
hem de tanınırlık açısından eksiklikler oluşturacaktır. Bu 
işletmeler pazarlama eksikliği nedeniyle piyasada en arka 
sıralarda mücadele etme mecburiyetinde olacaktır. 

Her işletmenin amacı mevcut pazarda söz sahibi ol-
mak veya var olan konumunu güçlendirmektir. Do-
layısıyla pazarlama departmanında tecrübeli personel 
çalıştırmaya gayret etmek veya böyle bir departman yok 
ise oluşumu için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek, bu 
amaç için yapılması gerekenlerin başında yer alır. 

Değirmencilikte pazarlama süreci, ekmek fırınlarının 
ve nihai tüketicilerin ihtiyacı olan unun özelliklerini be-
lirleyerek başlar. Pazarlama ile görevli olan çalışanlar, 
birebir müşteri ile diyaloglarıyla ihtiyaç duyulan unun 
sahip olması gereken biçimsel özelliklerini tespit etmeli 
ve bunları üst yönetime aktarmak üzere bilgi arşivleme-
si yapmalıdır. Bu tespitin devamında, üretilmek istenen 
unun yapısına uygun olarak gerekli özellikleri barındı-
ran buğdayın alımı gerçekleştirilmelidir.

Sonuç olarak üretilen nihai ürün olan unun, son tüke-
ticiye ulaştırılması için pazarlama safhasında, gerekli fi-
yat ve pazar araştırmaları için yönetim kadrosu ile koor-
dineli bir şekilde çalışılmalıdır. Üst yönetim tarafından 
belirlenen stratejiler, ürünün satışı ve geliştirilmesinde 
hedef olarak gözetilmelidir. Yönetim ve departmanlar 
arasındaki bilgi kopuklukları veya karmaşalar, işletme-
deki disiplini zedeler.
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Claudio Zavatta Golfetto Sangati
CEO

“Golfetto Sangati, değirmencilik sektörünün lideri olarak, piyasaya bir dizi 
gelişmiş teknik ve teknolojik yenilik getirdi. 8 kanalın aynı çerçeveye entegre 
edildiği ilk 10 kanallı eleği üreten Golfetto Sangati,  vals makinelerine 
güç iletimi için dişliler yerine kayış kullanan ve ayrıca yumuşak buğdayın 
işlenmesinde 300 mm’lik vals toplarını kullanan ilk şirket oldu.”

Golfetto Sangati, değirmencilik 
sektöründe ilkleri yaşattı
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2010 yılında Pavan Group’un GBS Group’un faaliyet-
lerini satın almasının ardından limanlarda tahıl, pirinç 
ve hayvan yemi öğütme tesislerinin, depolama ve tahıl 
taşıma terminallerinin mühendisliği ve inşası alanında 
önde gelen İtalyan şirketleri olan “Golfetto”, “Sangati” 
ve “Berga” markalarının birleşmesiyle 2010 yılında Gol-
fetto Sangati şirketi doğdu. 80 yıldan daha uzun süredir 
sektörde faaliyet gösteren bu markaların deneyimi saye-
sinde, Golfetto Sangati’nin bugün tüm dünyada çalışır 
vaziyette yaklaşık 600 değirmeni bulunuyor. 

Golfetto Sangati’nin İtalya’daki tüm tesis kurulumla-
rının yüzde 90’ını gerçekleştirdiğini söyleyen Golfetto 
Sangati’nin CEO’su Claudio Zavatta, küresel anlamda 
ise pazar paylarının yaklaşık yüzde 10 olduğunu vurgu-
ladı. Golfetto Sangati’nin tüm dünyaya, özellikle Orta 
ve Güney Amerika’ya, Afrika ve Avrupa’ya destek sağ-
ladığını ve son yıllarda müşterilerine daha yakın olmak 
için Asya ve Orta Doğu’da yeni işbirlikleri geliştirdikle-
rine ifade eden Claudio Zavatta ile Golfetto Sangati’nin 
kuruluş hikâyesini, hedeflerini ve piyasaya sunacağı ma-
kineleri konuştuk. Detayları Zavatta’dan alıyoruz…

Pavan Group, gıda endüstrisindeki sürekli değişen ta-
leplere yönelik dünya çapında proses teknolojisi çözüm-
leri sağlayan bir şirket. Bize Pavan Group’un tarihinden 
ve nasıl başarıya ulaştığından bahsedebilir misiniz?

Pavan Group, 1946’da Pavan kardeşler tarafından, 
kuru makarna üretiminde kullanılan makineler üreten 
küçük bir atölye olarak kuruldu. Bir yıl sonra, Milano 
Ticaret Fuarı’nda ilk yarı-otomatik press’i sergiledi. 20-
30 yıl içinde büyüyen firma, yeni üretim tesisleri kurdu 
ve 1970’lerde dünya lideri oldu. 1987’de Prof. Ferro ve 
Dr. Cavagnis’in öncülüğünde yeni hissedarların gelişiy-
le, Pavan şirketi daha da büyüterek ABD, Rusya, Polon-
ya, Meksika, Arjantin ve Japonya’da yeni şubeleri bulu-
nan uluslararası bir şirkete dönüştü. 1990’larda, grubun 
liderlik konumunu güçlendirmek için dış kaynaklı alım-
lar stratejisine geçilmesi, Pavan’ın tarihindeki en önemli 
gelişmedir. Bu stratejiyle birlikte Montoni Trafile (kalıp 
ve kesme sistemleri), Toresani (taze makarna makinele-
ri), Foodmac (hazır yemekler) ve Stiavelli (ambalajlama 

sistemleri) satın alınmıştır. Daha sonra, Dizma (amba-
lajlama sistemleri) ve Golfetto Sangati (tahıllar için taşı-
ma, depolama ve değirmencilik tesisleri) olmak üzere iki 
şirket daha satın alındı. 2010’dan bu yana Pavan Group, 
tahıl taşıma ve öğütmeden bitmiş ve ambalajlanmış ürü-
ne kadar tam bir üretim zinciri sunan tek şirkettir.

Pavan Group, dünyadaki en büyük değirmencilik mü-
hendisliği ve tahıl işleme şirketlerinden biri olan Gol-
fetto Sangati’yi kurmaya niçin ve ne zaman karar verdi?   
Şubat 2010’da, Pavan Group, GBS Group’un faaliyetle-

rini satın aldı. Böylece limanlarda tahıl, pirinç ve hayvan 
yemi öğütme tesislerinin, depolama ve tahıl taşıma termi-
nallerinin mühendisliği ve inşasında önde gelen İtalyan 
şirketleri olan “Golfetto”, “Sangati” ve “Berga” markaları-
nın birleşmesi sonucu Golfetto Sangati şirketi doğdu. 

Bu markalar, 80 yıldan daha uzun zamandır dünya-
nın dört bir yanında günde 30 ila bin 500 ton kapasite-
li tesisler inşa ediyor. Golfetto Sangati, yeni ve mevcut 
tesislerin mühendisliği ile otomatik sistemlerin tasarımı 
konusunda hammaddelerin depolanmasından temizlik, 
öğütme ve nihai ambalajlamaya kadar her türlü teknolo-
jik bilgiye sahiptir.

Ayrıca Golfetto Sangati markası, tekli makinelerle tam 
öğütme tesislerinin, pirinç değirmenlerinin, yem değir-
menlerinin, siloların ve gemi yükleme-boşaltma için ta-
şıma terminallerinin tasarımında ve mühendisliğinde de 
deneyim sahibidir. Bu markaların birleşmesi, teknik, üre-
tim ve satış yapısını da birleştirerek teknik bilgi ile liderlik 
arasında mükemmel bir karışım elde edilmesini sağladı.

Golfetto Sangati’nin teknolojik çözümlerinden bah-
sedebilir misiniz? Değirmencilik sektörüne getirdiği-
niz yenilikler, farklı ve yenilikçi çözümler hakkında ne 
söyleyebilirsiniz?

Golfetto Sangati, değirmencilik sektörünün lideri ola-
rak, bir dizi gelişmiş teknik ve teknolojik yenilik getirdi. 
Bu yenilikçi yaklaşıma üç örnek verebilirim: 8 kanalın 
aynı çerçeveye entegre edildiği ilk 10 kanallı eleği üre-
ten Golfetto Sangati,  vals makinelerine güç iletimi için 
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dişliler yerine kayış kullanan ve ayrıca yumuşak buğda-
yın işlenmesinde 300 mm’lik vals toplarını kullanan ilk 
şirket oldu. Bu yenilikler, pazarda büyük oranda takdir 
gördü ve kimi zaman değirmen makinelerinin mekanik 
tasarımında yeni bir trend oluşmasını sağladı.

Dünya ve İtalya değirmencilik endüstrisindeki ko-
numunuz ve değirmencilik piyasasındaki payınız hak-
kında bilgi verebilir misiniz? Kaç ülkeye ulaştınız ve 
anahtar teslimi kaç tesis kurdunuz?

Golfetto Sangati’nin bugün tüm dünyada çalışır va-
ziyette yaklaşık 600 değirmeni bulunuyor. Pazar payıy-
la ilgili olarak, son 5 yılı düşündüğümüzde, İtalya’daki 
tüm tesislerin yüzde 90’ını Golfetto Sangati’nin yaptı-
ğını söyleyebiliriz; küresel anlamda ise pazar payımız 
yaklaşık yüzde 10.

Yurtdışı organizasyonunuz hakkında bilgi verebilir 
misiniz? Hangi ülkelerde acenteleriniz, ortaklıklarınız 
veya ofisleriniz var?

Golfetto Sangati farklı ülkelerdeki acenteleriyle kurmuş 
olduğu uzun süreli bağı ve Pavan Group’un geliştirdiği 
damar ağı sayesinde, tüm dünyaya, özellikle Orta ve Gü-
ney Amerika’ya, Afrika ve Avrupa’ya destek sağlıyor. Ayrı-
ca son yıllarda müşterilerimize daha yakın olmak amacıyla 
Asya ve Orta Doğu’da yeni işbirlikleri geliştirildi.

Bir fabrikanın veya makinenin kurulumunu tamam-
ladıktan sonra üretimde çalışacak olan personele eği-

tim veriyor musunuz? Bu alandaki çalışmalarınız ko-
nusunda biraz bilgi verebilir misiniz?

Bir değirmen tesisinin yönetimi kolay bir iş değil-
dir. Bu nedenle tesisin montajı ve devreye alınması 
sırasında, Golfetto Sangati’nin mühendisleri müşte-
rinin teknisyenleriyle birlikte çalışarak tesisi çalış-
tırmaktan sorumlu olacak kişilere bilgi ve uzmanlık 
sunuyor. Bu çok önemli bir aşamadır ve müşterinin 
Golfetto Sangati makinelerini en iyi şekilde kullan-
ma konusunda bağımsız olmasını sağlar. Bu nedenle 
şirket, tesisler konusunda tamamen uzman olması ve 
sorun giderme kapasitesine sahip olması gereken ken-
di mühendislerini derinlemesine eğitmek için ciddi 
yatırımlar yapıyor.

Ayrıca, Golfetto Sangati bir dizi taşıma ve depolama 
sistemi sağlamaktadır. Bu sistemler konusunda bize 
neler anlatabilirsiniz? Tüm dünyada kaç adet liman 
tesisi kurdunuz yada tasarladınız? 

Taşıma sektörüyle ilgili olarak Golfetto Sangati, li-
manlarda tam gemi yükleme ve boşaltma sistemlerinin 
tasarımı ve inşaatında bir referans noktasıdır. Şirket, 
dünyanın dört bir yanında 50’den fazla liman tesisi ta-
sarladı ve inşa etti (İtalya, Fransa, Polonya, Romanya, 
Ukrayna, Birleşik Krallık, Kenya, Mısır, Türkiye, Lüb-
nan, İran, BAE, Suudi Arabistan, Dubai, Vietnam, En-
donezya, Çin) ve ilk pnömatik boşaltıcılardan en yeni 
mekanik yükleyici-boşaltıcılara doğru sağlanan teknolo-
jik ilerlemede öncü rol oynadı.

Ayrıca Golfetto Sangati, en yeni teknik konseptlere 
dayanan, 50 ila 2000 ton/saat ürün taşıma kapasitesine 
sahip, tekerlekli veya raylı taşıma ve depolama sistemle-
ri, yükleme ve boşaltma sistemleri sağlıyor.

Son dönemde geliştirdiğiniz yeniliklerden ve bunla-
rın sektöre getirdiği avantaj ve faydalardan bahsedebi-
lir misiniz? Yenilikçi teknolojiler ciddi bir Ar-Ge ça-
lışması gerektiriyor. Golfetto Sangati’nin bu alandaki 
çalışmaları konusunda bilgi verebilir misiniz?

Bahsedebileceğimiz yeniliklerden biri, yeni Semolina 
HP55. Kendini kanıtlanmış olan Semolina HP50’den 
etkilenilerek geliştirilen HP55’in yenilikçi özellikleri, bu 
makineyi, irmik sınıflandırmada doğruluk, ekstraksiyon 
verimliliği, üretim kapasitesi ve işlevsel verimlilik alan-
larında kategorisinin lideri haline getiriyor.

İrmik için sınıflandırma işleminin aslen dikey olarak, 
eleklerden hızla geçiş sırasında gerçekleştiği düşünce-
sinden hareketle, tasarım ekibimiz, bu konseptten fay-
dalanmak için normalde geleneksel irmik sasörlerinde 
kullanılan elek çerçevelerinin pozisyonlarını değiştirdi. 
Sasör, her biri üç elekten oluşan dört sıra birleştirilmiş 

“Pazar payıyla ilgili olarak, son 5 yılı dü-
şündüğümüzde, İtalya’daki tüm kuru-
lumların yüzde 90’ını Golfetto Sangati’nin 
yaptığını söyleyebiliriz; küresel anlamda 
ise pazar payımız yaklaşık yüzde 10.”
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eleklerle yapılandırılarak, irmik ununun ayrışma ve-
rimliliği ciddi olarak daha kesin hale getirildi. Üstelik 
HP55’in irmikte kepeği ayırma yüzeyi, 550 mm’lik kare 
elekler kullanılarak yüzde 20 oranında artırıldı. 

Eleme yüzeyinin artmasına karşın, eleklerin yeni ta-
sarlanan konfigürasyonu, makinenin genel olarak kap-
ladığı alanın yüzde 12 oranında azaltılmasını sağladı. 
Değirmen içerisinde alan tasarrufuna ek olarak, boyu-
tundaki küçülme ise makinenin eksantrik hareketi için 
gereken enerji ihtiyacını da azaltmaya yardımcı oluyor.

Eleklerin dâhili dağılımının farklı olması ve makine uzun-
luğunun azalması sayesinde, hava akışının dağılımı tek düze 
hale getirildi ve makine uzunluğu boyunca hava akışı daha 
kolay kontrol edilebiliyor. İrmiğin ayrıştırılma verimliliğini 
en üst seviyeye çıkarmak amacıyla Semolina HP55’te her 
elek uzunluğu için dört adet hava akımı ayarlama noktası 
bulunuyor ve bu da değirmenin hava akışını daha kesin ola-
rak kontrol etmesini ve mevcut değirmen işletme koşulların-
da performansın maksimize edilmesini sağlıyor.

Bu örnek dışında, Golfetto Sangati’nin Ar-Ge çalış-
malarının amacı, daha az enerji tüketen, daha uzun 
süreli güvenilirliğe ve daha fazla verime sahip olan; bit-
miş üründe daha yüksek kalite sunan makineler tasarla-
maktır. Bu, pazarın takdir ettiği husustur ve biz her gün 
bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Sizce değirmenciler neden Golfetto Sangati’nin tek-
nolojilerini tercih ediyor? Bir değirmenci, teknolojisini 
yenilemek veya yeni bir tesis kurmak için Golfetto San-
gati’yi tercih ettiğinde ne tür avantajlar ve faydalar elde 
ediyor? Kısacası, değirmencilere ne vaat ediyorsunuz?

Golfetto Sangati’nin vaat ettiği şey çok basit ama 
önemli: bir proje ortağı olarak tüm süreçte müşteriye 
yardımcı olmak. İlk tasarım taslağından devreye alma 

aşamasına kadar ve hatta hattın tüm yaşam döngüsü 
boyunca, Golfetto Sangati, değirmencilerin en önemli 
hedeflere (kalite, hijyen, verimlilik ve elbette yapılan ya-
tırımın geri dönüşü) ulaşması amacıyla çalışıyor. 

Böylece, müşteri, tüm projeyi bilen benzersiz bir başvu-
ru kaynağına sahip oluyor ve hem bitmiş ürünün kalitesi 
anlamında hem de projenin mantıksal olarak geliştirilme-
si konusundaki kaygılarında en etkili çözüme ulaşıyor. 

Değirmenciler, Golfetto Sangati’nin uzun süreli bir uz-
manlığa sahip olduğunu ve dünyanın dört bir yanında çalı-
şan tesislerin bu ortağın/tedarikçinin güvenilirliğinin garan-
tisi olduğunu biliyorlar. Üstelik Pavan Group’un bir parçası 
olmak, mali istikrar ve güç anlamında güçlü bir garantidir.

Gelecek için planlarınız konusunda eklemek istedi-
ğiniz bir şey var mı?

Geleceğe yönelik planlarımız temel olarak, 2018’in ilk 
yarısında lansmanı yapılacak iki adet inovatif makine 
geliştirmek ve limanlarda gemi yükleme-boşaltma sis-
temlerine ilişkin iş alanına daha fazla kaynak ayırmak. 
Son beş yıldır ciromuz çift haneli olarak gerçekleşti. Bu 
da, daha fazla büyümek ve müşterilerimize daha verim-
li, yenilikçi çözümler sunmak amacıyla yatırım yapmak 
için daha fazla potansiyel anlamına geliyor. 

“80 yıldan daha uzun süredir sektörde 
faaliyet gösteren “Golfetto”, “Sangati” 
ve “Berga” markalarının deneyimi saye-
sinde, Golfetto Sangati’nin bugün tüm 
dünyada çalışır vaziyette yaklaşık 600 
değirmeni bulunuyor.”
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Uzun yıllar evvel, üretilen unun kusur-
lu olduğu iddiasıyla dava açılmış ve yargıç 
keşfe gelmişti. Nefes nefese, değirmenin 
merdivenlerinden çıkan yargıç, saklayama-
dığı hayretle bu kadar çok makinenin sırf un 
üretmek için mi kullanıldığını sormuştu. 

Un üretiminde bu kadar çok makine kul-
lanmasının nedeni, ufalanıp toz haline geti-
rilmekten ziyade, kendi neslini üretmek için 
yaratılmış bir tohum olan buğday tanesinin 
yapısal özelliğinden kaynaklanmaktadır.

Tanenin alt sivri ucunda bulunan rü-
şeym, yeni bitkiye hayat veren can nokta-
sıdır. Buradan filizlenen kök uçları, kendi 
kendini besleyinceye kadar, gıda kaynağı 
olan, endosperm hücreleri tanenin beşte 
dördünü oluşturur. Bunlar, kepek denilen 
yedi tabakalı mükemmel bir kılıfın içerisi-
ne paketlenmiştir.

Yüzelli yıl kadar evvel, bir Macar değir-
mencinin, iki çelik merdane arasında buğ-
dayı ufalaması, bu günkü diagram tekniği-

Noyan Erik

Diagram tekniğine yabancı 
olanlar için... 
“Yüz elli yıl kadar evvel, bir Macar değirmencinin, iki çelik 
merdane arasında buğdayı ufalaması, bugünkü diagram 
tekniğinin başlangıcı olmuştur. Kademe kademe birbirini takip 
eden çelik merdaneler arasında ufalanan buğday tanelerinden, 
hem daha fazla hem de daha kaliteli ve lezzetli hamurlar veren 
unlar elde edilmiştir.”
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nin başlangıcı olmuştur. Kademe kademe birbirini takip 
eden çelik merdaneler arasında ufalanan buğday tanele-
rinden, hem daha fazla hem de daha kaliteli ve lezzetli 
hamurlar veren unlar elde edilmiştir. 

Sanayi devrimiyle, her köyde bulunan değirmenler, 
çelik merdaneli un fabrikalarına dönüşmüştür. Bu da 
un üretim kapasitesinin katlanarak artmasına ve yoğun 
bir rekabete yol açmıştır. Taş değirmenciliğinden, çelik 
merdaneli fabrikalara geçişte, değirmencilik becerisinin 
özünü kavramış olanlar hayatta kalabilmiştir.

Un gibi çok ince bir ürünün içindeki farklılıkları gözle 
göremeyen fakat işin özünü kavramış olan eski ustalar, 

parmak ucu hissiyatlarıyla ve çıkan undan yapılan ha-
murlardaki değişimleri gözleyerek, diagram tekniğini 
adım adım bugünkü durumuna getirmişlerdir.

Günümüzde, gözle görülemeyen hücre dokularını bir 
milyon kere büyüten elektron mikroskopları, eski ustala-
rın ne kadar isabetli olduklarını kanıtlamışlardır.

Şekil 1’de, bir buğday tanesinin kenarındaki bir nok-
tanın, elektron mikroskopu ile elde edilen görüntüsü, 
buğdayın hücresel dokusunu gözler önüne sermektedir.

Endosperm hücreleri, yağlardan oluşan bir kılıfın (hücre 
duvarının) içerisinde proteinlerle sarmalanmış nişasta gra-

3

Şekil 1
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Şekil 2

nüllerinden meydana gelmiştir. Bir hücrenin içyapısını, bir 
taş duvar örgüsüne benzetirsek, nişasta granülleri taşlara ve 
proteinler ise taşları sarmalayan harca benzemektedir.

Öğütülen buğdaydan dökülen unlarda, hücre kılı-
fı zedelenmeden hücre bütünlüğünü muhafaza eden 
kısımlar ne kadar fazla olursa, bu unlardan yapılacak 
hamur kalitesi de o kadar yüksek olmaktadır. Hücre 
duvarlarının parçalanması su ve enzimlerin çok süratle 
işlenmesine ve hamurun gevşek ve yapışkan olmasına 
neden olmaktadır.

İki çelik merdaneden meydana gelen vals tezgâhının 
diğer bütün öğütme gereçleri arasından tercih edinme-
sinin nedeni ufalama işleminin en düşük hücre duvarı 
zedelenmesi ile yapılmasına imkân vermesidir.

Valslerle öğütmede, hücrelerin tanenin içindeki yerle-
ri ve özellikleri diagram yapısının şekillenmesine neden 
olmuştur. Daha iyi anlatım amacıyla, buğday tanesinin 
yanlama kesitini, şematik olarak ve renklendirerek çiz-
diğimiz zaman Şekil 2’de görülen ve gülen bir surata 
benzeyen şekil ortaya çıkmaktadır.

Bu hücrelerin, öğütme esnasında nerelerden ve nasıl 
un olarak döküldüğünü anlamak için, yüzelli yıldan bu 
yana, değirmenciliği bir meslek kültürü haline getiren 
eski ustaların geliştirmiş oldukları, tipik bir değirmen 
diagramına bakalım. (Şekil 3)

Şekil 3’deki iki daire, vals tezgâhını, dikdörtgen de 
öğütülen malların elendiği eleği temsil etmektedir. B1 
işareti ise bir vals ve elekten oluşan bu pasajın, buğdayın 
ilk kırıldığı Birinci Kırma pasajı olduğunu göstermek-
tedir. B harfi, üzerinde yiv şeklinde dişleri olan çelik si-
lindirli (vals toplu) kırma pasajlarını ve C harfi ise düz 
yüzeyli topları olan liso pasajlarını göstermektedir.

Valslerde kırılan mallar, eleğe gider. Elekte, uygun irilikte 
gözenekleri olan elek gergileri tarafından elenir. Elenen kı-
sımlar iriliklerine göre ayrılırlar. 1 mm’den iri ve içerisinde 
endosperm kalıntıları olanlar kırmalardır. Yarım milimetre 
civarında olan ve birbirine yapışık endosperm hücre toprak-
ları, irmikleri oluşturur. Bir milimetrenin onda biri, yani bir 
saç teli kalınlığında olanlar da unları meydana getirir. Her 
pasajda oluşan unlar, bir kanalda toplanarak nihai ürünü 
meydana getirir. Ayrılan diğer kısımlar, daha fazla ufalan-
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B3
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Şekil 3

mak üzere borular vasıtasıyla uygun pasajlara gönderilir.

Buğdayın esas oluşum amacının ufalanmak olmadığını, 
kendi neslini devam ettirmek için yaratılmış bir tohum oldu-
ğunu belirtmiştik. Şekil 4’deki buğday kesitine baktığımızda, 
tohumu bir paket gibi sarmalayan ve yedi katmandan oluşan 
kabuğun (kepeğin), tanenin orta kısmında içe doğru kıvrıla-
rak bir girinti yapmış olduğu görülür. Bu girinti, öğütmede 
kabuğun soyularak ayrılmasına imkân vermemektedir. Ta-
neyi, parçalayarak ve eleyerek endospermi kabuktan ayırma 
yoluna gidilmiştir. Vals tezgâhları da bu işi en iyi yaptıkları 
için valslerle öğütmeyi sağlayan diagram tekniği ortaya çık-
mıştır. İki topun arasından geçerken kabuk daha az parça-
lanır, iç kısımdaki endosperm ise ufak parçacıklara ayrılır. 
Elemede irmik ve unlar, bu şekilde kolaylıkla ayrılmış olur.

PEKİ, NEDEN UNUN KABUKTAN
ARINDIRILMIŞ OLMASI İSTENMEKTEDİR?
Başta ekmek olmak üzere, bisküvi, kadayıf, makarna 

gibi hamurlu gıdalar, pek çok çeşitli ve büyük kapasiteli 
sanayi ürünleri haline dönüşmüştür. Büyük kitleler ha-
linde üretilmelerinde, yapılan hamurun kontrol edilebi-
lir olması şarttır. Kabukta bulunan proteinleri sulandır-
maya yarayan proteas enzimleri, hamurun kontrol altına 

alınmasına engel olmaktadır.

Yukarıda açıklanan hususları göz önünde bulundu-
rarak, gülen surata benzeyen buğday kesidi ile diagramı 
yan yana koyarak, kesitte gösterilen hücre guruplarının 
değirmenin neresinde una dönüştürüldüklerine bakalım. 
(Şekil 4)                

Kesitte kırmızı renkle gösterilen, nişastadan yana 
daha zengin, protein miktarı az olan iri ve yuvarlak 
hücrelerin, diagramda da kırmızı ile gösterilen B1-B2-
Div-C1 ve C2 pasajlarında una dönüştükleri görülüyor. 
Bu pasajların kül oranları (kabuktan arınmış ölçüsü) % 
0.35-0.45, proteinleri % 9 civarındadır. Kalite yönünden 
belirtmek amacıyla, bu pasajlara birinci kalite pasajlar 
denmektedir.

Yine, kesitte ve diagramda mavi renkle gösterilmiş olan 
hücrelerin, B3-C3-C4 pasajlarından dökülmekte olduğu 
görülüyor. Bunların kül oranları % 0.45-0.65, proteinleri 
%11 civarındadır. Bu pasajlara da ikinci kalite denir.

Üçüncü kalite pasajlardan ise yeşil renkle gösterilmiş 
olan ve kabuğa yakın olan hücre gruplarından oluşan 
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unların çıktığı görülmektedir. Bunların külleri %0.65-
1.20 olup, proteinleri %13 civarıdır.

Burada verilen, sayısal değerler çok genel ortalamalar-
dır. Amaç hücre guruplarının özelliklerine ve kesitteki 
konumlarına göre değirmenin neresinde una dönüştük-
lerinin anlatırken, daha somut değerlerle ifade etmektir.

Gerçekte, her buğday çeşidi ayrı değerlere sahiptir. 
Binlerce yıldan beri evcilleştirilen buğdayın, pek çok 
cinsleri ve çeşitleri bulunmaktadır. Her çeşit kendisine 
has özelliklere sahiptir. Bu şekilde ortaya çıkan ve çok 
değişken olan hammaddelerden istikrarlı un üretmek, 
değirmencilik bilgi ve becerisine dayanmaktadır.

B1 C1 C2 C3

C4 C5 C6

C7 C8 C9

B2

B3

B4

Şekil 4
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ÖZET
Bu makalede, endüstriyel un değirmen-

leri gibi büyük ve enerji tüketen tesisler-
de enerji sayaçlarını optimize etmek için 
yenilikçi bir strateji önerilmektedir. Öne-
rilen çözümde ISO 50001 uygulaması ele 
alınmaktadır; bu uygulama birçok şirket 
için kritik bir zorluktur zira enerji yöne-
timindeki iyileşmeden sağlanan faydalar, 
Enerji Yönetim Sistemi (EnMS) maliyeti 
nedeniyle kaybedilebilir. Özellikle, Kilit 

Performans Göstergelerinin (KPI) izlen-
mesi, birkaç nedenden dolayı kritik bir 
etkinliktir: bu, ilk etkinliklerden biridir; 
KPI’lerin ölçüm kalitesini etkiler ve EnMS 
gerekliliklerini ve sonuç olarak yatırım de-
ğerlemelerini derinden etkiler. Önerilen 
strateji, elektrik şebekesinin hangi nokta-
larına sensor takılacağını ve izleneceğini 
gösteren enerji izleme sisteminin tasarı-
mında enerji yöneticilerine destek olmak-
tadır. Üstelik, makalede, gerçek dünyadaki 
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ISO 50001 Uygulaması için 
Un Değirmenlerinde Enerji 
Sayacı Optimizasyonu

“Uluslararası standartlarda ve ISO 50001’de belirtildiği gibi, 
enerji verimliliği, enerji tüketimini azaltmak amacıyla bakım 
ihtiyacına yanıt verilmesini ve işlem optimizasyonunu sağlamak 
için sürekli iyileştirmeler yapılmasını gerektirir. Bu hedeflere 
ulaşmak için endüstriyel tesiste, enerji akışlarıyla ilgili tüm 
başlıca değişkenleri kaydedebilen ve ayrıntılı bilgilerini toplayan 
gerçek zamanlı bir alete sahip bir izleme ağı gereklidir.”
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bir uygulamada elde edilen sonuçlar da açıklanmak-
tadır: İtalya’da 1.2 MW’lik bir un değirmeni tesisinin 
enerji sensor ağı, önerilen yenilikçi çözümle tasarlanmış 
ve uygulanmıştır.

I. GİRİŞ
Bu makalede, en ilgili KPI’leri belirlemek için bir 

değirmen tesisinde uygulanacak ölçüm noktalarını op-
timize eden, yenilikçi bir karar verme çözümü öneril-
mektedir. Bunların analizi, enerji yönetim sistemleri 
için standart olan ISO 50001’deki gereklilikleri izleyerek 
enerji verimliliği politikalarını uygulamayı hedefleyen 
bir sistem enerji tüketimini incelemeyi sağlamaktadır; 

• enerjinin daha verimli şekilde kullanılması için he-
def tabanlı politika geliştirme;

• enerjinin kullanımı ve tüketimi konusundaki karar-
ları anlamak ve vermek için verileri daha iyi kullanma;

• sonuçları ölçme ve değerlendirme;
• politikanın etkililiğini gözden geçirme;
• enerji yönetimini sürekli iyileştirme.

Uluslararası standartlarda ve ISO 50001’de belirtildiği 
gibi, enerji verimliliği, enerji tüketimini azaltmak ama-
cıyla bakım ihtiyacına yanıt verilmesini ve işlem optimi-
zasyonu sağlamak için sürekli iyileştirmeler yapılmasını 
gerektirir. Bu hedeflere ulaşmak için endüstriyel tesiste, 
enerji akışlarıyla ilgili tüm başlıca değişkenleri kayde-
debilen ve ayrıntılı bilgileri toplayan gerçek zamanlı bir 
alete sahip bir izleme ağı gereklidir.

Ölçüm ekipmanının kurulması ve veri analitiğinin 
uygulanması gibi izleme ağının tasarlanmasında aşa-
ğıdaki hususlara çözüm önerilmelidir:

• EnPI (Enerji Performans Göstergeleri) ile türetilen, 
tipik enerji tüketim profilleri ve referans enerji taban 
çizgileri gibi ağ nodlarının en iyi dağılımı;

• üretim hatları, makine setleri veya tek tek makineler 

için düzenlenen süreç enerji akışlarının izlenmesi;
• farklı işletme koşulları altındaki üretim hatlarının 

ve maliyet merkezlerinin değerlendirilmesi için enerji 
tüketimlerinin değerlendirilmesi ve segmentlere ayrıl-
ması;

• ilave tüketimlerin, anormalliklerin ve hataların tes-
piti;

• optimal olmayan çalışma koşulları ve makine ebadı-
nın fazla büyük olması gibi verimsizlikleri bulmak için 
kurulu ve gerçek tüketilen güç arasındaki belirgin farklı-
lığın değerlendirilmesi;

• enerji tasarrufu politikalarının tanımlanmasını için 
ayrıntılı tüketim analizi;

• teknik ve yönetim ekipleri için karar destek sistem-
lerinin geliştirilmesi;

• enerji tasarrufu adımlarının verdiği sonuçların de-
ğerlendirilmesi.

Planla-Uygula-Kontrol Et-Harekete Geç metodoloji-
sine uygun bir şekilde sürekli iyileşme sağlamak için bu 
hususların EMS’de (Enerji Yönetim Sistemi) yer alması 
gereklidir.

2011 yılında Uluslararası Standardizasyon Örgütü 
(ISO) tarafından yayınlanan ISO 50001’de Enerji Yö-
netim Sisteminin uygulanması için kılavuzlar ve gerek-
lilikler belirlenmiş [1], daha sonra bunlar aynı örgüt ta-
rafından daha da geliştirilmiştir [2].

Referans kılavuz [3] EM’lerin, ISO 50001 Standardı-
nın temel bileşenlerini anlaması için destek sağlamak-
tadır: kilit süreçleri belirlemek ve kontrolleri ve dokü-
mantasyonu geliştirmek için becerilerin geliştirilmesi, 
ISO 50001’in sertifikasyon sürecini anlamak, ISO 50001 
EnMS’i uygulamaya hazır olup olunmadığının değer-
lendirilmesi.

ISO 50001 uygulamasına ilişkin bir deneyim [4]’te 
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Davide CASCELLAFrancesco
CUPERTINO



S.

MAKALE

69DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Eylül 2017

“Uluslararası standartlarda ve ISO 
50001’de belirtildiği gibi, enerji verimli-
liği, enerji tüketimini azaltmak amacıyla 
bakım ihtiyacına yanıt verilmesini ve iş-
lem optimizasyonunu sağlamak için sü-
rekli iyileştirmeler yapılmasını gerektirir.” 

açıklanmıştır. Bir enerji yönetim sistemi uygulayan 
Hollandalı bin şirket arasında, bazıları halihazırda ISO 
50001 sertifikasına sahiptir, bazıları da uygulama süre-
cine devam etmektedir. Makalede, enerji yönetiminin, 
bu sektörde enerji geçiş yaklaşımının nasıl bir parçası 
olduğu ve hem bir bütün olarak sektör için hem de tek 
tek şirketler için inanılmaz sonuçlar verdiği anlatılmak-
tadır. Çalışmada, ISO 50001 uygulamasında beklenen 
sonuçlar ve aşılması gereken engeller analiz edilirken, 
ISO 50001 yönetim sisteminin sürdürülebilirliği için, 
üst yönetimden gelen yönetim taahhüdünün, sistemin 
gerçek sonuçlarının başarısı için kritik faktörlerden biri 
olduğu vurgulanmaktadır. Üstelik, Sappi Mill vaka ça-
lışması olarak derinlemesine analiz edilmiştir. Zira 
bu, 2012’deki ilk şirketlerden biridir. Sappi Fine Paper 
Europe, Avrupa’da özel olarak rotasyonlu ofset baskı 
için tasarlanan ürün bobini tedarikçilerinden en büyük-
leri arasındadır. Tesisin ürünü un değil kağıt olsa da, 
makalede belirtildiği gibi bunların her ikisi de bazı ben-
zerlikler taşıyan büyük değirmen tesisleridir. Sappi ISO 
50001’i ve resmileşen politikasını, artık az insan kaynağı 
kullanan bir görev olarak değil, organizasyondaki tüm 
katmanlarda enerji yönetimi yaparak uygulamıştır. Ba-
şarılan başlıca hedefler, satılabilir miktarda kağıt olarak 
üretim çıktısını ve mevcut ekipmanla değirmenin enerji 
tüketimini kontrol etmek için araçlardır. Üstelik, enerji 
tüketimini azaltmak için CHP’deki bazı kazanların veya 
türbinlerin kapatılması için bir karar ağacı tasarlanmış-
tır. Başarılan başlıca faydalar maliyet azaltımı ve yatı-
rımlar anlamında daha iyi önceliklerdir.

Enerji yönetimindeki ilk sorunlardan biri, sayaç sis-
teminin tasarımı ve uygulanmasıdır. [5]’te gösterildiği 
gibi, bu karmaşık bir sorundur ve potansiyel olarak tüm 
projenin maliyet-fayda analizini etkileyebilir. Yazarlar, 
denetim aşamasında karar verme sorununu çözmek için 
bir strateji önermiştir ve bu öneri makul bir cihaz se-
çimini gerektirebilir. Bu strateji, Vakum Ürünleri ala-
nında bir şirkette, sürece yardımcı karar verme için bir 
standart dahilinde uygulanmıştır. Makalede, Karar Mer-
cii’nin tercih ettiği modeli oluşturmak için ACUTA yön-
teminin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Son olarak, 
karar verme konusunda, çok kriterli karar yardım ara-
cıyla desteklenen standart bir prosedür tanımlanmıştır. 
Çok kriterleri karar yardım sistemlerinin (MCDA) ter-
cihli ayrımı, verili tercihli yapılardan alınan genel tercih 
modellerini değerlendirme ve karara yardımcı etkinlik-
leri ele alma fikrine dayanmaktadır. [6]’da tercihli ay-
rım stratejilerinin ayrıntılı açıklaması ile ilgili sonuçlar 
verilmektedir.

[7]’de yazarlar, enerji verileri alışverişi, çevrimiçi ener-
ji verisi analizi, performans ölçümü ve enerji kullanımı-

nın gösterilmesi için standartları birleştiren bir çerçeve 
önermiştir. Bu çözüm, üretim sürecinin her kısmında 
enerji kullanımı modelleri konusunda farkındalık ya-
ratmak için enerji kullanımını gerçek zamanlı olarak 
ölçerek istenen verimlilik iyileştirmelerini sağlar. Ayrıca 
bu makalede, enerji takibi ve yönetimi için, karar destek 
sistemlerinin ve kurumsal hizmetlerin, hem küresel hem 
de yerel enerji optimizasyonunu sağlamak amacıyla, her 
bir üretim varlığı ve ilgili enerji kullanım süreçlerinin 
kullandığı enerjiyi göz önünde tutmasını sağlayan bir 
çerçeve önerilmiştir.

Sayaç sorununa ilişkin olarak en iyi uygulamalar [8]’de 
raporlanmıştır. Bu çalışmada, etkili enerji ve su sayaç 
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stratejileri, ilgili sayaç teknolojileri ve iletişimler, ölçülen 
verilerin toplanması ve kullanımı ile sayaç planının ge-
liştirilmesi açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde, aşağıda-
kilerden kaynaklı olarak geniş ölçüde değişiklik gösteren 
sayaç sistemi maliyetleri analiz edilmektedir: ekipman 
özellikleri ve imkanları, mevcut altyapı, tesise özel ta-
sarım koşulları, yerel maliyet faktörleri, vb. Bu nedenle, 
ölçüm sisteminin ön bütçesini oluşturmak için en pahalı 
parçaların listesi oluşturulmuştur. Dördüncü bölümde 
sayaç teknolojileri incelenmektedir. Sayaçlar, analitik ve 
karara destek için veri sağlar. Başarılı bir sayaç progra-
mının anahtarı, ölçülen verilerin doğruluğu ile bunların 
kullanılabilirliği arasındaki en iyi dengeyi sağlamaktır. 
Yazarlar, sayaç hedeflerine göre ölçüm noktalarının nasıl 
belirleneceğini ve ölçüm planında bunların odak nokta-
sında yer alması gerektiğini açıklamaktadır.

Önerilen makalede, EMS’yi daha sağlam ve etkili hale 
getirmek için sensor ağının tasarımını optimize eden ye-
nilikçi bir çözüm önerilmektedir. Bu, şu anda sektörler 
için önemli bir zorluktur.

II. UN ÖĞÜTME SÜRECİNDEKİ KPI’LER
A. Endüstriyel süreç
Endüstriyel tesis, ürünlerin işlendiği gerçek tesis ile, 

hammaddelerin ve bitmiş ürünlerin depolandığı depo 
tesislerinden oluşur.

Düşünülen endüstriyel tesiste, üretim süreci aşağıdaki 
gibidir:

• tahıl toplama (çukur) ve ön temizlik;
• silaj, karıştırma, temizleme, ıslatma;
• kavuz ayırma, öğütme ve peletleme;
• unun teslim edilmesi.

İki bitmiş ürün türü insan tüketimine yönelik un ve 
zooteknik amaçlı undur. İnsan tüketimine yönelik un 
için, hem buğday hem de durum buğdayı işlenir. Sü-
recinin tamamının, işlenen ürün türüne göre biraz 
ayarlanması ve yeniden düzenlenmesi gerekir. İşlenen 
ürünlerin türünden bağımsız olarak ve enerji analizi 
amacıyla, süreç her zaman aşağıdaki ana bölümlere ay-
rılabilir:

1. çukur/ ön temizlik bölümü;
2. temizleme ve tavlama bölümü;
3. pelet öğütme bölümü;
4. dekortikasyon ve öğütme bölümü;
5. bitmiş ürün ambarı (un/irmik, kepek, doğranmış, vb.);
6. hizmetler bölümü

Bu bölümler neredeyse sırayla çalışır ve baş üretim 
sorumlusu, en iyi üretim verimliliğini sağlamak ama-

cıyla bölümler arasında programlamadan ve iş yükünün 
dengelenmesinden sorumludur. Bölümlerin kullandığı 
enerjinin yıllık dökümü Şekil 1’de gösterilmiştir. Veri-
ler, dekortikasyon ve öğütmenin, diğer bölümlere göre 
enerji bakımından en yoğun aktiviteler olduğunu açıkça 
göstermektedir.

 
Buğday işlemesi, toplam kurulu kapasitesi yaklaşık 1.2 

MW olan bir dizi makineyle yapılır. Bizim amacımız açı-
sından, bu kurulu gücünün zaman içinde sabit olduğu 
varsayılmıştır. Elektrik enerjisi, kompresörler tarafından 
sıkıştırılmış hava üretmek aerolik makineler tarafından 
unu ve tesisin ürünlerini temizlemeye taşımak çıkarma 
vidalarının ürünü tutması, vb. için kullanılır. Bu makine-
ler 462 adet indüksiyon motoruyla çalıştırılır ve tüm enerji 
ihtiyacının yaklaşık %70’ini kullanır. 42 motor, yani top-
lamın %9’u, inverter ile beslenir.

B. KPI tanımı
KPI ve EnPI tanımları, enerji tüketimiyle ilgili üre-

tim performanslarının kalitatif ve kantitatif değerlerini 
düzgün şekilde sentezlerse etkili olacaktır. Üstelik, tüm 
üretim süreçlerine veya alt süreçlere genellikle aynı KPI 
uygulanabilir. Bu nedenlerle, KPI tanımları ve uygula-
ma seviyeleri, süreçlere ve ürünlere göre uyarlanmalıdır. 
Sonuç olarak, veri alımı için kullanılan sensor ağı da 
KPI’lerden etkilenir.

Servisler ve Hava
Servisleri %7

Temizleme ve
Tavlama %6 Bitmiş Ürünleri

Depolama %5

Pelet Değirmeni %3

PIT/Ön-
Temizleme %2

Kabuk Soyma ve Öğütme %77

Şekil 1 – Enerji tüketiminin dökümü.
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Literatürde buğday işleme için KPI tanımları olma-
dığından, mülakatlar, denetimler ve aşağıdan yukarıya 
analiz sonrasında yazarlar, ISO 50001 kılavuzlarına uy-
gun olan ve üretimden sorumlu olan deneyimli teknis-
yenlerin her gün kontrol ettiği değişkenleri göz önünde 
tutan üç ana performans göstergesi tanımlamıştır. Üç 
KPI aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

İlk KPI, kapasite üretimiyle ilgilidir ve aşağıdaki bo-
yutsuz oran ile tanımlanır:
ηh = heff / hop (1)
Burada heff işletme süresidir ve tesisin tam kapasiteli 

üretimle çalıştığı saatlere eşdeğer olarak ifade edilmiştir. 
Hop, saat cinsinden işletme süresidir, yani tesisin her 
koşulda çalıştığı süredir.  Birinci KPI, tüm sürece veya 
ayrı ayrı bölümlere basit şekilde uygulanabilir. Tam 
yükle çalışılan saatler ile fiili işletme saatleri arasındaki 
oranı ifade eder. Sistem sürekli maksimum kapasiteyle 
çalışmışsa, bu durumda ηh = 1 olur.

İkinci KPI enerji işleme performansıyla ilgilidir ve 
aşağıdaki gibi tanımlanır:
ηw = qin / win (2)

Burada qin, işlenecek olan gelen hammadde kütlesi-
dir ve win işleme için gereken enerjidir. ηw genellikle 
kWh üzerinden kental olarak ifade edilen bir orandır. 
Bu enerji işleme performansı, tüm tesise veya tek tek de-
partmanlara uygulanabilir.

Üçüncü KPI üretim verimlilik endeksidir ve aşağıda-
ki şekilde tanımlanır:
ηpr = qout / win (3)

Burada qout elde edilen bitmiş ürün kütlesidir. Ayrıca 
bu endeks için: win işlem için gereken enerjidir, oran 
genellikle kWh üzerinden kental olarak ifade edilir ve 
bu endeks sürecin tek bir parçasına uygulanabilir ve tü-
ketilen birim enerji başına çıkan ürün anlamında verim-
liliğiyle ilgilidir.

Bu KPI’leri hesaplamak için sensor ağında ürünlerin 
ve malzemelerin ağırlığını ölçmek için tartılar ve çalışma 
saatlerini ve enerji tüketimlerini kaydetmek için modern 
enerji sayaçları ve ağ analiz cihazları bulunmalıdır. Enerji 
denetimlerinde daha iyi sonuçlar elde etmek için, kurulu 
enerji analizi cihazlarında ve normal spesifikasyonlarda 
aşağıdaki teknik özelliklerin bulunması önemlidir:

• kullanıcının tanımladığı dönemlerde kümülatif elekt-
rik enerjisinin hesaplanması (aktif, reaktif ve belirgin);

• kümülatif enerjinin, belli işletme koşullarının so-
nuçlarıyla doğrudan orantılı olması için tetikleyicinin 
uzaktan programlanması.

Başarılı bir sayaç programının anahtarı, 
ölçülen verilerin doğruluğu ile bunların 
kullanılabilirliği arasındaki en iyi dengeyi 
sağlamaktır. Yazarlar, sayaç hedefleri-
ne göre ölçüm noktalarının nasıl belir-
leneceğini ve ölçüm planında bunların 
odak noktasında yer alması gerektiğini 
açıklamaktadır.
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C. Elektrik şebekesi
KPI tanımlamasından sonra, sensor ağının kurulma-

sı için, elektrik sisteminin genel elektrik panolarından 
itibaren haritasının çıkarılması gereklidir. Değirmenin 
elektrik sistemi Şekil 2’de gösterilmiştir. Bu sistem, 20 
kV orta voltajlı kaynağa sahip tipik bir endüstriyel siste-
min ağaç şemasıyla gösterilebilir.

Bu voltaj, tüm ekipmanları ve makineleri (KUL-
LANICI) beslemek için iki dönüştürücüyle 400 V’ye 
düşürülür. TRAFO 1 gerçek endüstriyel sürece verilen 
enerji dağıtımından sorumlu QG1 panelini besleyen 
trafodur. TRAFO 2, QG2 paneliyle, yardımcı servis-
lere enerji sağlar. Seviye 2, Qx panelleri üzerinden 
bölüme enerji sağlayan tüm panellerden ve hatlardan 
oluşur. Her bir panel Qx’in daha fazla bölümdeki kul-
lanıcılara veya alt panellere enerji sağlayabileceği ve 
her bölüme daha fazla Qx paneliyle enerji sağlanabile-
ceği belirtilmelidir.

 Ağaç nodları, analizde ilgili noktalar olarak düşü-
nülür zira bunlara ölçüm cihazları takılabilir. Nodlar, 
yüklerine göre kategorilere ayrılır. Bir kökten çıkan tüm 
nodlar aynı bölüme aitse, kök nodu aynı şekilde sınıflan-
dırılır. Diğer durumda, ana nod bir karma noddur.

III. OPTİMİZASYON SORUNU
Optimizasyon sorunu, sensor takılacak en iyi nod kü-

mesini bulmayı hedefler. Diğer bir deyişle, olası tüm 
sensor ağı kurulumları arasında, en iyi deney, kurulum 
maliyetleriyle EnMS (Enerji Yönetim Sistemi) kazanı-
mı arasındaki en iyi dengeyi sağlayan kurulumdur, yani 
yeterli doğruluğa sahip daha fazla KPI’yi (daha küçük 

bir kullanıcı kümesi için) he-
saplama kapasitesine sahip 
olandır. Olası çözümler, aşağı-
daki iki üç senaryo arasındadır. 
Birincisi, sadece genel enerji 
sayacını uygulayan çözümdür, 
bunun sonucunda sadece ge-
nel KPI’ler minimum kurulum 
maliyetiyle hesaplanabilir. Bu-
nun tersine, ikinci senaryoda, 
tüm kullanıcıları kapsamak ve 

enerji tüketimini en doğru şekilde izlemek için sensorla-
rın yerleştirilmesi değerlendirilmektedir. 

Üstelik, bu optimizasyon sorunu için uygunluk 
fonksiyonunda, aşağıdaki kısıtlamalar göz önünde tu-
tularak tüm deneyler puanlandırılmalıdır:

• nodların ilgililiği, kullanılan enerjiye bağlıdır,
• 7 kW’den az güç kullanan kullanıcılar göz ardı edi-

lebilir;
• vantilatör, matkap, kompresör, vb. gibi kullanıcı tür-

leri, diğerlerinden daha ilgilidir;
• aynı türde kullanıcıları olan nodlar tek gruptaki kul-

lanıcı olarak görülebilir;
• tekki veya gruplanmış kullanıcılar olması durumun-

da sensorların kurulum maliyetleri.

Bu nedenlerle, yazarlar, [5]’te elde edilen modelden 
bir uygunluk fonksiyonu üretmiştir. Uygunluk fonksi-
yonunu tasarlamak için kullanılan kriterler şunlardır:

1. Kurulu olan DCS (Dağıtık Kontrol Sistemi) ile 
geçimlilik. EnM (Enerji Yöneticisi) her noda 0 ile 10 
arasında bir değer tayin eder. Değer ne kadar yüksekse, 
SCADA entegrasyonu o kadar basit olur.

2. Nodla ilgili enerji kullanımı. Daha fazla enerji tü-
keten kullanıcılara enerji sağlayan nodun daha iyi iz-
lenmesi gerektiği yönünde kanıtlar vardır. Bu nedenle 
normalleştirilmiş bir 0-10 ölçeği kullanılmıştır. Bu öl-
çek, her kullanıcı için nominal güç ve çalışma saatleri 
düşünülerek elde edilir.

3. EnMS için kazanım beklentisi. Bu kalitatif bir kri-
terdir çünkü sensor takılan her nodun EnMS performans 
üzerindeki etkisini değerlendirir. [5]’te olduğu gibi, bu 
deneyime göre EnMS’te her noda bir değer atanabilir 

Şekil 2 - Elektrik sisteminin ağaç şeması
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(aşağıdaki beş değerden biri: 0, 2.5, 5, 7.5 ve 10).

4. Kurulum maliyeti. Bu kriterde, uygunluk fonksi-
yonunda sensor ağının kurulum maliyetleri uygulanır. 
Sensor takılan bir nod için toplam kurulum maliyeti 
olarak yaklaşık 500 Euro gerekir ve bu tutar aşağıdaki 
şekilde bölünür: enerji sayacı için 190 Euro, donatılar 
için 40 Euro, iş gücü maliyeti için 40 Euro.

IV. DENEYSEL SONUÇLAR
Önceki bölümde tanımlanan optimizasyon turların-

dan sonra, sensor ağı Şekil 3’te gösterildiği gibi tasarlan-
mıştır. Kırmızı nodlar, sensor kurulumunu ilgilendiren 
nodlardır. Optimizasyon sürecinin gerektirdiği kuru-
lum, enerji yöneticisiyle derinlemesine analiz edilmiştir.

 İlk bakışta, sıfır ve bir seviyeleri dışında, aşağıdaki 
tüm seviyelerin tamamına sensor takılmadığı belirtil-

melidir. Her iki QG üzerindeki sevviye 1 sensorlar top-
lam enerji tüketiminin izlenmesine ve bölyece önceki 
bölümde tanımlanan genel KPI’lerin hesaplanmasına 
olanak sağlar. Üstelik, tesisteki tüm verimli bölgelerin, 
enerji kullanımı açısından tam profili çıkarılabilir çünkü 
bunlar sensor ağı tarafından iyi şekilde kapsanmaktadır. 
Sensorların dağılımı aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:

• trafolardan sonraki dağıtım panoları
   - genel güç panosu, QG1,
   - genel servis panosu, QG2,
• bölümlerin panelleri

   - pelet değirmeni,
   - çukur / ön temizleme,
   - ürün ambarı,
   - çerçeve temizleme,

• kullanıcıların ve panellerin birleştirilmesi
   - dekortikasyon ve öğütme,
   - temizleme ve tavlama,
• Yılda 7,500 saatten fazla çalışan ve 20kW’den fazla 

enerji tüketen tüm kullanıcılar.

Önerilen yaklaşımla elde edilen sensor ağı kurulumu, 
enerji yöneticisiyle onaylanmıştır. Aynı kurulum, enerji 
yöneticisinin başlangıçta tamamen kendi deneyimleri esa-
sında önerdiği kurulumla karşılaştırılmıştır. Performans 
anlamında, izlenen KPI’lerin sayısı, benzer doğruluğa sa-
hiptir. İki çözüm arasındaki farklılık maliyettedir; önerilen 

yaklaşımdaki kurulumun mali-
yetleri, başlangıçtaki çözümün 
kurulum maliyetlerinden %70 
daha azdır.

V. SONUÇLAR
Bu makalede, bir enerji yö-

netim sistemi için sensor ağı-
nın tasarlanmasına destek ol-
mak amacıyla bir optimizasyon 
yönteminin gerçek dünyadaki 

uygulaması anlatılmıştır. Bu vaka çalışması un değir-
menleriyle ilgilidir ancak diğer endüstriyel tesislere de 
kolaylıkla adapte edilebilir. Endüstriyel teknisyenlerin 
iyi bildiği çeşitli pratik sorunlar göz önünde tutulmuştur. 
Bu, enerji müdürü ve baş üretim sorumlusu tarafından 
onaylanan ve endüstriyel deneyim esasında yapılan ilk 
önerinin yerine geçen bir sensor ağı kurulumunun uygu-
lanmasını sağlamaktadır. Üstelik, izlenen KPI’lerin sayı-
sı ve bunların doğruluğu, önerilen yaklaşımın etkililiğini 
kanıtlamaktadır.
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Şekil 3 – Kırmızı sensorların takıldığı nodlarla elektrik sistemi
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Makineler arası iletişimde 
devrim yaratacak işbirliği

Küresel rekabet için 
Endüstri 4.0

Asya ve Avrupa’nın en yaygın networking 
protokollerine imza atan CC-Link Partner As-
sociation (CLPA) ve Profinet & Profibus Inter-
national (PI), devrim niteliğinde bir işbirliğine 
imza attı. Bu yeni işbirliği ile fabrikalardaki oto-
masyon sistemlerinin esnekliğinin artırılması 
hedefleniyor. 

Endüstri 4.0’ın çok büyük fırsatları beraberin-
de getirdiğini belirten Kibar Holding CEO’su 
Tamer Saka, “Gerçekçi olmak mecburiyetin-
deyiz. Yeni endüstri devrimine yetişen ülkeler 
küresel rekabette öne çıkıyor.” dedi.

Günümüzde Sanayi 4.0 ve Endüstriyel Nesnelerin 
İnterneti’nin (IIoT) ivme kazanmasıyla birlikte oto-
masyon sektörü, makine üreticilerini ve networking 
uzmanlarını heyecanlandıran çok sayıda gelişmeye 
sahne oluyor. Son zamanların en önemli gelişmelerin-
den biri ise Asya ve Avrupa’nın en yaygın networking 

protokollerine imza 
atan CC-Link Partner 
Association (CLPA) 
ile Profinet & Profibus 
International (PI) ara-
sında başlatılan işbir-
liği oldu. CC-Link IE 
ve Profinet networkleri 
arasında tam bir enteg-

rasyon sağlayan işbirliği, tüm dünyada fabrikalardaki 
makineler arası iletişimin kolaylaşması ve globalleşme-
si adına yeni yollar ve olasılıklar sunan önemli bir adım 
olarak öne çıkıyor. Sektörde bir ilk olan bu çalışma, iki 
networking kuruluşu arasındaki işbirliğinin ilk aşaması 
olarak görülüyor.
İşletmelerin üretimde kullandıkları makineleri dün-

yanın çok farklı ülkelerinden temin edebildiği gerçe-
ğinden hareketle geliştirilen işbirliği, tesise entegre 
edilen yeni bir makinenin farklı bir protokol mimari-
siyle iletişim kurmasının mümkün olmadığı durumla-
rı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Farklı makineler ve 
ağlar arasında şeffaf bilgi akışı sağlayarak bağlanabi-
lirliği destekleyen bu entegrasyon, üretim süreçlerinde 
verimliliği yükseltmeye hazırlanıyor.

Endüstri 4.0 özelinde düzenlenen ve Sanayi Bakanı 
Faruk Özlü’nün de katıldığı CEO Club toplantısında 
“Değişim Başlıyor mu” panelinde bir konuşma yapan 

Kibar Holding CEO’su Tamer Saka, dünyada 24 tril-
yon dolarlık bir pazar oluşturan Endüstri 4.0’a dünyada 
ve Türkiye’de verilen önemden bahsetti.  Şirket olarak 
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kendilerinin de önceliklerine Endüstri 4.0’ı koydukla-
rını belirten Tamer Saka, bunun temel nedeninin “re-
kabetçilik” olduğunu ifade etti. Endüstri 4.0’ın doğru 
uygulanması halinde ciddi maliyet avantajı sağlandığı-
nı vurgulayan Tamer Saka, “Bu dönüşümü yakalayan 
şirketler küresel rekabette öne çıktı” dedi. 

‘NASIL’ KADAR ‘NEYİ’ ÜRETTİĞİNİZE DE
DİKKAT EDİN
Türkiye’nin Endüstri 4.0 konusunda çok büyük 

tehdit ve aynı zamanda çok büyük bir fırsat ile karşı 

karşıya olduğunu belirten Tamer Saka, “Gerçekçi ol-
mak mecburiyetindeyiz. Gerekli önlemleri almalıyız. 
Endüstri 4.0 konusunda eksikliklerimiz var. Bunu 
oluşturmak, uygulamak ve anlamlandırmak zaman 
alan bir süreç. Artık bu alanda mutlaka aksiyon ol-
mamız lazım. Belki hepsini aynı anda yapmamız zor 
olacak, ancak önceliklerimizi belirleyip, hızlı şekilde 
ilerlememiz gerekiyor” dedi. Tamer Saka ayrıca, Tür-
kiye’de ve dünyada global rekabette söz sahibi olmak 
için ‘nasıl’ kadar ‘neyi’ ürettiğinize de dikkat etmeniz 
gerektiğini söyledi.

Lisanslı depoculuk 
toplantısı yapıldı 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), “Uzun Süreli 
Hububat Depoları Kiralaması” sürecinin daha 
hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla 
TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu baş-
kanlığında bir toplantı gerçekleştirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yürü-
tülen “Uzun Süreli Hububat Depoları Kiralaması” 
sürecinin daha hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlamak 
amacıyla Ankara’da, TMO Genel Müdürü İsmail Ke-
maloğlu başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. 
Toplantıya Kemaloğlu’nun yanı sıra TMO Genel Mü-
dür Yardımcısı V. Enver Şimşek, birim amirleri ve ilgili 
teknik personel ile lisanslı depoculuk alanında faaliyet 
gösteren firma temsilcileri katıldı. Toplantıda, TMO 
tarafından atılan adımlar, firmaların yaşadığı zorluklar, 

ileriye yönelik öneriler değerlendirildi ve sektörel açıdan 
fikir ve düşünce alışverişinde bulunuldu.

2018 YILI ALIMLARI İÇİN 3,3 MİLYON TON
KAPASİTELİ DEPO
Toplantıda söz konusu depoların ülkemiz ile sektör 

açısından önemine vurguda bulunan TMO Genel Mü-
dürü Kemaloğlu, yeni depoların devreye girmesiyle bir-
likte yaşanılacak olumlu gelişmeleri aktardı. Uzun süre-
li kiralama ve bunun haricindeki özel sektör girişimleri 

ile birlikte yaklaşık 3,3 milyon ton deponun 
2018 yılı alımları için ülkemize kazandırılmaya 
çalışıldığını söyleyen Kemaloğlu, depoculuğun 
sadece hububat açısından değil, diğer ürünler-
de de gelişmesi gerektiğini söyledi. 

Toplantının devamında firma temsilcileri, 
genel olarak bugüne kadar yaşadıkları sıkın-
tıları, ileriye yönelik taleplerini ve sektörün 
gelişimi açısından değerlendirmelerini pay-
laştı. Kemaloğlu, toplantı sonunda görüşülen 
konulara ilişkin gerekli notların alındığını ve 
çalışmaların yapılacağını ifade ederek katı-
lımcılara teşekkür etti.





Tu
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Yüzölçümü : 1.759.540 kilometrekare

Nüfus : 6.448.000 (2017, IMF)

Başkenti : Trablus

Dil : Arapça

Para birimi : Libya dinarı

GSYİH : 54.411 milyon Dolar (2017 tahmini, IMF)

KBGSYİH : 8.438 Dolar (2017 tahmini, IMF)

İthalat : 8.666 Milyon Dolar (ITC-Trademap)

İhracat : 6.763 Milyon Dolar (ITC-Trademap)

Toplam Dış Ticaret: 15.429 Milyon Dolar (ITC-Trademap)

LİBYA

Yüzölçümü : 162.155 kilometrekare

Nüfus : 11.338.000 (2017 tahmini, IMF)

Başkenti : Tunus

Dil : Arapça

Para birimi : Tunus dinarı

GSYİH : 40.289 milyon Dolar (2017 tahmini, IMF)

KBGSYİH : 3.553 Dolar (2017 tahmini, IMF)

İthalat : 16.796 Milyon Dolar (ITC-Trademap)

İhracat : 13.216 Milyon Dolar (ITC-Trademap)

Toplam Dış Ticaret: 30.012 Milyon Dolar (ITC-Trademap)

TUNUS
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Tunus’un ve Libya’nın tahıl üretiminde buğday ve arpa 
ön plandadır. Ancak üretimi kendi kendine yetmeyen Tu-
nus, buğday ve arpanın yanı sıra üretimini yapmadığı mı-
sırı da ithal etmektedir. Tunus’un ekonomisi turizm başta 
olmak üzere, hizmet sektörü, tarım, tekstil ve hazır giyim, 
hafif sanayiler ile petrol ve fosfat üretimine dayanan geliş-
me yolunda bir ekonomidir. 

Libya’da tarım sektörünün GSMH içindeki payı yüzde 
3’ü geçmemektedir. Tarım, Akdeniz kıyısında ve geleneksel 
yöntemlerle yapılmaktadır. Ülke genelinde görülen çölleş-
me tarımsal üretimi olumsuz etkilemekte ve üretim mali-

Tunus’ta tahıl üretimi buğday ve arpa ağır-
lıklıdır. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Ta-
rım Servisi’nin (USDA FAS) verilerine göre, 
2015/16 sezonunda 912 bin ton buğ-
day üreten Tunus’un buğday üretiminin 
2016/17 sezonunda da ise 1 milyon tona 
yükseldiği tahmin edilmektedir. 2017/18 
sezonunda ise Tunus’un 1,2 milyon ton 
buğday üreteceği öngörülmektedir. Li-
bya’nın da tahıl üretiminde önde gelen 
ürünler buğday ve arpadır. 2015/16 se-
zonunda 200 bin ton buğday üreten Lib-
ya’nın 2016/17 ve 2017/18 sezonlarında 
da aynı miktarda buğday üreteceği tahmin 
edilmektedir. Libya’nın arpa üretimi ise 
100 bin ton civarındadır. 

TUNUS & LİBYA’DA 
TAHIL VE UN PAZARI
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yetlerini arttırmaktadır. Ayrıca üretim, ekilebilir top-
rakların ve yerli işgücünün sınırlı olmasından olumsuz 
etkilenmiştir.

TUNUS’UN DÜNYA TAHIL
ÜRETİMİNDEKİ YERİ
Tunus’ta tahıl üretimi buğday ve arpa ağırlıklı-

dır. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin 
(USDA FAS) verilerine göre, Tunus’un buğday üretim 
miktarı 2014/15 sezonunda 1,5 milyon ton, 2015/16 se-
zonunda 912 bin ton olarak kaydedilmiştir. 2016/17 se-
zonunda yine 1 milyon ton olarak gerçekleşen buğday 
üretiminin 2017/18 sezonunda da ise 1,2 milyon tona 
yükseleceği öngörülmektedir. 

Tunus’un üretimini gerçekleştirdiği bir diğer önemli 
ürün ise arpadır. 2014/15 sezonunda 773 bin ton arpa 
üreten Tunus, arpa üretimini 2015/16 sezonunda 366 bin 
tona düşürmüştür. Ancak Tunus, 2016/17 sezonunda bu 
miktarı 375 bin tona çıkarmıştır. 2017/18 sezonunda ise 
Tunus’un 500 bin ton arpa üreteceği öngörülmektedir. 

Ülkede üretimde olduğu gibi tüketimde de buğday 
öne çıkmaktadır. USDA’nın verilerine göre, 2014/15 ve 
2015/16 sezonlarında 2,9 milyon ton buğday tüketen ül-
kenin 2016/17 sezonunda da yine 2,9 milyon ton buğday 
tükettiği tahmin edilmektedir. Tunus’un 2017/18 sezo-
nunda da aynı miktarda tüketim yapacağı öngörülmek-
tedir. Mısır tüketimine bakıldığında, 2014/15 ve 2015/16 
sezonları arasında 1 milyon ton civarında tüketim ger-
çekleştirildiği görülmektedir. 2016/17 sezonu için tah-
min edilen tüketim miktarı 1,2 milyon tona yükselmiştir. 
Tunus’un 2017/18 sezonunda ise 1,3 milyon ton mısır 

tüketeceği öngörülmektedir. Tunus’un arpa tüketimi ise 
2014/15 ve 2015/16 sezonlarında 1 milyon ton civarında 
gerçekleşmiştir. 2016/17 sezonu için tahmin edilen ve 
2017/18 sezonu için öngörülen tüketim miktarı ise yine 
1 milyon tondur.

LİBYA’NIN DÜNYA TAHIL
ÜRETİMİNDEKİ YERİ
Tunus’ta olduğu gibi Libya’nın tahıl üretiminde de 

buğday ve arpa ön plandadır. 2014/15 sezonunda 200 
bin ton buğday üreten Libya, 2015/16 ve 2016/17 se-
zonlarında da 200 bin ton buğday üretmiştir. Libya’nın 
2017/18 sezonunda da yine 200 bin ton buğday üreti-
mi gerçekleştireceği öngörülmektedir. En çok üretilen 
ikinci tahıl ürünü ise arpadır. Libya’nın 2014/15 ila 
2016/17 sezonları arasında arpa üretimi ortalama 101 
bin tondur. Libya’nın 2017/18 sezonunda da 100 bin 
ton arpa üreteceği öngörülmektedir. 

Libya’nın tahıl tüketiminde önde gelen ürünlerin 
buğday ve arpa olduğu görülmektedir. Buğday tüketimi 
2014/15 sezonunda 1,6 milyon ton, 2015/16 sezonunda ise 
1,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Libya’nın 2016/17 
sezonunda 1,6 milyon ton buğday tükettiği tahmin edil-
mektedir. 2017/18 sezonu için Libya için öngörülen 
buğday tüketim miktarı aynıdır. Libya’nın arpa tüketim 
miktarının 2014/15 ila 2016/17 sezonları arasında 1,1-1,4 
milyon ton civarında olduğu görülmektedir. Libya’nın 
2017/18 sezonunda ise arpa üretiminin 800 bin tona düşe-
ceği öngörülmektedir. 2014/15 ve 2016/17 sezonları arasın-
da mısır tüketimi 640-720 bin ton aralığında olan Libya’da 
2017/18 sezonunda 750 bin ton mısır tüketileceği öngörül-
mektedir. Ayrıca, Libya’da 2014/15 ila 2016/17 sezonları 



arasında 200-250 bin ton civarında pirinç tüketilmiştir. 

DÜNYA TAHIL TİCARETİNDE
TUNUS VE LİBYA
Ürettiği buğday ve arpa miktarı yeterli olmayan Tunus, 

özellikle buğdayda ve mısırda ithalata başvurmaktadır. 
USDA verilerine göre, ülkede 2014/15 sezonunda 1,4 mil-
yon ton buğday ithal edilmiş ve bu miktar 2015/16 sezo-
nunda 1,9 milyon tona yükselmiştir. en buğday ithalatı, 
2016/17 sezonunda ise ülkenin buğday ithalatı 1,8 milyon 
tona gerilemiştir. 2017/2018 sezonunda da Tunus’un 1,9 
milyon ton buğday ithal edeceği öngörülmektedir. 2014/15 
sezonunda 1 milyon ton mısır ithal eden Tunus’un 2016/17 
sezonunda ise 1,2 milyon ton mısır ithal ettiği tahmin edil-
mektedir. 2017/18 sezonunda ise mısır ithalatının 1,3 mil-
yon ton olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. 

Libya’da ise tahıl ithalatı ağırlıklı olarak buğday ve 
arpa üzerinden işlemektedir. 2014/15 sezonunda 1,3 
milyon ton buğday ithal eden Libya, 2015/16 sezonun-
da da aynı miktarda buğday ithal etmiştir. Libya’nın 
2016/17 ve 2017/18 sezonlarında ithal ettiği buğday 
miktarı ise 1,4 milyon tondur. Buğdayın ardından en 
çok arpa ithalatı gerçekleştiren Libya, 2014/15 sezo-
nu ile 2016/17 sezonları arasında 1 ila 1,3 milyon ton 
arasında arpa ithalatı gerçekleştirmiştir. 2017/18 sezo-
nunda ise Libya’nın 700 bin ton arpa ithal edeceği ön-
görülmektedir. Libya’nın mısır ithalatı ise 2014/15 ila 
2017/18 sezonları arasında 581-800 bin ton arasındadır. 
Pirinç üretimi gerçekleştirmeyen ülke, tüketimini pirinç 
ithalatıyla sağlamaktadır. Libya’nın 2014/15 ila 2016/17 
sezonlarında 200-250 bin ton pirinç ithal ettiği görül-
mektedir. 
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TUNUS VE LİBYA’DA UN SANAYİ
ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi (USDA 

FAS)’nin Tunus raporuna göre, daha çok durum buğdayı 
üretilmektedir. 2001 yılında kişi başı buğday tüketimi 247 
kilogram, 2007 yılında ise 325 kilogram olarak gerçekleşse 
de Tunus’un ortalama yıllık buğday tüketimi kişi başı 256 
kilogramdır. Hükümetin hedefi 1,5 milyon tonu durum 
buğdayı olmak üzere yılda 2,7 milyon ton tahıl üretimine 
ulaşmaktır. Böylece kendi kendine yetebilmek için gerekli 
rakamlara ulaşacaktır. Bu nedenle tahıl üretiminde özel 
yatırımları teşvik etmek amacıyla çeşitli sübvansiyonlar 
sunmaktadır. Ülkedeki tahıl değirmenciliği ise yıllar içe-
risinde gelişimini devam ettirdiği görülmektedir. 

Tunus’un Ulusal Tahıl Ofisi’nin internet sitesinde yer 
alan bilgilere göre, ülkedeki 4 büyük limanın yakınlarında 
18’i kıyı bölgelerde olmak üzere 25 un değirmeni bulun-
maktadır. Değirmenlerin yıllık buğday işleme kapasitesi 2 
milyon tondur. Ülkede üretilen arpa ise özellikle büyük-
baş yem üretiminde kullanılmaktadır. Arpanın yüzde 85’i 
yem, yüzde 15’i ise gıda olarak tüketilmektedir. 

2014 yılında yayınlanan Uluslararası Tahıl Konseyi 

(IGC)’nin Libya ile ilgili araştırma raporuna göre, buğ-
day, Libya’da en değerli gıda olarak görülüyor ve Lib-
ya’daki gıdaların yüzde 80’i buğdaydan üretiliyor. Un 
Libya’da ana gıda maddelerini oluşturan ekmek, makar-
na ve kuskus üretiminde kullanılıyor. Ayrıca Libya’da 
üretilen buğday kepeği doğrudan hayvanların beslenme-
si için yem fabrikalarına gönderiliyor. 

Libya’da değirmencilik endüstrisi ise yerel ve özel sek-
tördeki değirmenlerden oluşuyor. Ülkede yılda 3 milyon 
ton yumuşak buğday kırma kapasitesine sahip 42 un fab-
rikası ile yılda 700 bin ton sert buğday kırma kapasiteli 
8 irmik fabrikası bulunduğu belirtiliyor. Toplam değir-
mencilik kapasitesinin yüzde 63’ünü sağlayan yerel sek-
törde 2 büyük un fabrikası mevcuttur. Libya’daki tahıl 
silolarının toplam kapasitesi ise 500 bin tondur. 

TUNUS VE LİBYA’DA UN TİCARETİ
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 

verilerine göre, Tunus’un buğday unu ihracatı 2010-2013 
yılları arasında 4 bin ila 59 bin ton arasında seyretmiştir. 
2011 yılında 59 bin ton buğday unu ihraç eden Tunus, bu 
miktarı 2012 yılında rekor bir düşüşle 4 bin tona düşür-
müştür. 2013 yılında ise buğday unu ihracatı 11 bin ton 
olarak gerçekleşmiştir. Tunus’un buğday unu ithalatı ise 
2010-2013 yılları arasında 51 ton ile 50 bin ton arasında 
gerçekleşmiştir. 2011 yılında 50 bin ton buğday unu ithal 
eden Tunus, bu miktarı 2012 yılında bin 500 tona ve 2013 
yılında ise rekor bir düşüşle 51 tona düşürmüştür. 

FAO verilerine göre, 2010-2011 yıllarında 13-4 ton 
buğday unu ihraç eden Libya, bu rakamı 2012 yılında 
716 tona çıkarmış ve 2013 yılında ise 247 tona düşür-
müştür. Tüketimini ithalatla karşılayan Libya’nın un 
ithalat rakamları da düşüş göstermektedir. Libya, 2010 
ve 2013 yılları arasında bin ton ila 265 bin ton arasında 
buğday unu ithal etmiştir. Ülkenin buğday unu ithalatı 
2010 yılında yaklaşık 2 bin ton olarak gerçekleşmiş ve 
2011 yılında bu miktar 265 bin tona yükselmiştir. 2012 
ve 2013 yıllarında düşüş gösteren buğday unu ithalatı 
önce 130 bin tona ve sonra 5 bin tona gerilemiştir.  
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Slim BOULABIAR GMC SARL
Değirmen Şefi

“Biz, GMC olarak yerel pazarda durum buğdayının öğütülmesinde 
şu anda üçüncü sırada yer alıyoruz. Ekmeklik buğday öğütülmesinde 
ise sekizinci sıradayız. Halihazırda irmik fabrikamız günde 550 ton, un 
değirmenimiz ise günde 260 ton üretim kapasitesine sahiptir.” 

Tunus’un en büyük üçüncü
irmik üreticisi: GMC SARL
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Les Grands Moulin de Cap Bon, diğer adıyla GMC 
SARL, Tunus’un önemli irmik ve un üreticilerinden bi-
risi. Özellikle irmik konusunda ülkedeki en büyük ilk 
3 firma arasında yer alan GMC, Tunus’un en büyük 
tarımsal gıda üreticisi olan La Rose Blanche grubunun 
bünyesine hizmet veriyor. Hem irmik ve un hem de ma-
karna, kuskus ve yem üreten firma, özellikle uluslararası 
pazardaki gücünü arttırmak için yerel piyasada konso-
lidasyona yönelmiş durumda. Firmanın Değirmen Şefi 
Slim Boulabiar, şirketin misyonunu bir anlamda kalite 
ve müşteri memnuniyeti olarak açıklıyor.

GMC SARL hakkındaki sorularımızı yanıtlayan Bou-
labiar, aynı zamanda Tunus’taki hammadde piyasasıyla 
ilgili ayrıntıları da dergimiz okurları için paylaşıyor.

Sayın BOULABIAR, öncelikle şirketiniz Les Gran-
ds Moulin de Cap Bon’u biraz tanıyabilir miyiz? Bize 
firmanız ve bugünlere nasıl geldiğiniz hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?

“Les Grands Moulin de Cap Bon”, diğer adıyla GMC 
SARL şirketi, 2008 yılında La Rose Blanche grubunun, 
mali zorluklar içerisindeki Grands Moulin de Nebeul’ü 
başarıyla satın almasının bir meyvesidir. Bu birimin ye-
niden canlandırılması, grubumuzun Tunus pazarındaki 
konumunu sağlamlaştırmayı amaçlayan stratejisinin bir 
parçasıydı. Ayrıca uluslararası ölçekte oldukça aktif olan 
makarana birimimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
hareket eden grubumuz, bu satın almayla irmik tedari-
kini de güvence altına almış oldu.

Günümüzde, tarımsal gıda endüstrisinde, tahıl ve tü-
revlerinin alt dalına ait bir pazar segmentinde yer alan 
GMC şirketimiz, faaliyetlerini “EL KHOMSA” markası 
altında, durum buğdayının ve ekmeklik buğdayın irmik 
ve un olarak işlenmesi olmak üzere, iki ana ürün etra-
fında sürmektedir.

Tunus tahıl sektörünün tartışmasız aktörü La Rose 
Blanche Group’un bir parçası olan GMC, böylece Ku-
zey, Orta ve Güney bölgelerdeki 3 sanayi merkeziyle 
güçlü bir dikey entegrasyon sağlamakta ve başka alanlar-
da da faaliyet gösterme imkanı bulmaktadır. Bu alanları 
şu şekilde sıralayabiliriz;

• Buğdayın ekimi, toplanması ve depolanması,
• Buğdayın ilk olarak un, irmik ve kepek olarak iş-

lenmesi,
• İkinci olarak makarna, kuskus ve yem olarak işlen-

mesi,
• Ulusal ve uluslararası pazarda nakliye ve dağıtım.

Şirketimizin bu sektördeki misyonunu “kaliteli ürün-
ler sunarak, ticaretin gerektirdiği standartları ve gerek-

lilikleri karşılayarak ve ülke genelindeki müşterilere 
yakınlığı sağlayarak grubun sektördeki konumunu pe-
kiştirmek” olarak özetleyebiliriz.

Üretim tesisiniz, kapasiteniz ve kullandığınız tekno-
lojiler hakkında bilgi verir misiniz? Firmanız kapasite 
ve teknoloji kullanımında hangi düzeyde?
Şirketimizde kullanılan makine ve ekipmanlar, en 

son teknolojik yenilikleri temsil etmektedir. Halihazırda 
irmik fabrikamız günde 550 ton, un değirmenimiz ise 
günde 260 ton üretim kapasitesine sahiptir. 

Biz, GMC olarak yerel pazarda durum buğdayının 
öğütülmesinde şu anda üçüncü sırada yer alıyoruz. Ek-
meklik buğday öğütülmesinde ise sekizinci sıradayız.

Peki firmanız, ülkenizdeki diğer rakiplerinizden 
hangi yönleriyle ayrılıyor? Kurum kültürünüz ve işle-
yişiniz hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Şirketimiz, barındırdığı ruh ve kalite kültürüyle diğer 

şirketlerden ayrılmaktadır. Hizmetlerimiz ve sundu-
ğumuz ürünlerin kalitesiyle müşterilerimizin memnu-
niyetini sağlıyoruz. Ayrıca müşterilerimizin taleplerini 
karşılayabilmek ve onların memnuniyetini garantilemek 
için her yıl rakiplerimizden farklı olarak “memnuniyet 
ölçümlemesi ve değerlendirmesi” de yapıyoruz.
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Grubun eski yöneticileri de olan şirketin ana yöneti-
cileri tarafından oluşturulan ve günümüze aktarılan bir 
şirket kültürümüz var. Bu kültür, grubun ticaretle ilgili 
deneyim ve ustalığını da içeriyor. Dolayısıyla bu ustalı-
ğı içeren, tanınmış ve lider bir grubun bünyesinde yer 
almak, şirkete bir kalkınma stratejisinin parçası olarak 
büyüme ve tüm grup şirketleriyle ortak bir vizyon oluş-
turma gücü veriyor. 

Grubun bilgi birikimi ve şirketin denetim oranının 
yüksek olması ise, yeni işe alınanların entegrasyonunu 
ve eğitimini daha etkin hale getirmekte, mevcut bilgi ve 
tecrübe birikimi ile kurum kültürünün aktarımını ko-
laylaştırmaktadır.

Ayrıca şirket yönetimimiz, insan kaynağı da dahil, 
sağlam bir kaynak yönetiminin temelini kurma; müşteri 
taleplerini ve beklentilerini karşılama, pazarda daha iyi 

bir konum için ürün kalitesini arttırma gibi konularda 
son derece istekli.

İrmik, üretiminizde önemli bir yere sahip. Hatta 
ana ürün gamınızı oluşturuyor. Peki ürettiğiniz ir-
miği kimlere satıyorsunuz? Müşterileriniz kimlerden 
oluşuyor?

Söyleşinin başında da belirttiğim gibi GMC şirketinin 
ürün yelpazesi, en başından beri iki ana ürün etrafında 
gelişmiştir. Bunlardan ilki irmiktir. Şirketimiz sert buğ-
day öğüterek 4 çeşit makarnalık buğday irmiği üretimi 
gerçekleştirmektedir. Bunlar parçacık boyutuna göre 
büyük (GG), orta (MG) ve ince (SSSE) şeklinde; yan 
ürün olarak da kepek ve kıyılmış irmik şeklinde sınıflan-
dırılmaktadır. 

Un değirmenimizde ise yumuşak buğdayın öğütülme-
siyle PS dediğimiz fırıncılık unlarının üretimi, PS-7 de-
diğimiz pastacılık unlarının üretimi ile çeşitli yan ürün-
lerin üretimi gerçekleştirilmektedir.

Müşterilerimizi ise fırıncılar, bayiler, kooperatifler, 
toptancılar, makarna üreticileri ile küçük ve orta ölçek-
teki pastaneler oluşturmaktadır.

Sadece Tunus pazarına (iç pazara) yönelik mi çalışı-
yorsunuz? İhracata yönelik bir çalışmanız ve bununla 
ilgili hedefleriniz var mı?
Şu anda ürünlerimizi dış piyasaya ihraç etmek için 

yeni müşterilerle ilgili araştırmalar yapıyoruz. Çünkü 
şirketin ihracatını teşvik etmeye yönelik belirlenen stra-
teji, Grands Moulins du Cap Bon yetkililerinin çıkarları 
arasında olmayı sürdürüyor. 

“Şirketin ihracat yaptığı süreçte, 
yaptığı ihracat miktarının hatırı sa-
yılır olduğunu ve sürekli gelişme gös-
terdiğini, özellikle de şirketin top-
lam cirosunda yüzde 12’lik bir payı 
olduğunu belirtmek gerekir. Aynı 
zamanda GMC, uluslararası satış-
larını güçlendirmek için yerel pazar-
daki konsolidasyonlara odaklandı.”
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Ayrıca bu amaca yönelik olarak, şirketin ihracat yap-
tığı süreçte, yaptığı ihracat miktarının hatırı sayılır ol-
duğunu ve sürekli gelişme gösterdiğini, özellikle de şir-
ketin toplam cirosunda yüzde 12’lik bir payı olduğunu 
belirtmek gerekir. Aynı zamanda GMC, 2016 yılındaki 
ihracat kayıtlarından da anlaşılacağı üzere, uluslararası 
satışlarını güçlendirmek için yerel pazardaki konsolidas-
yonlara odaklandı.

Firmanız pazardaki gücünü neye borçlu ya da başka 
bir ifadeyle sizi uluslararası pazarda farklı kılan nedir?

En başından beri GMC’nin, Kuzey, Orta ve Gü-
ney’deki 3 sanayi merkeziyle birlikte, tartışmasız bir 
şekilde Tunus tahıl sektörünün önemli bir oyuncusu 
olarak tanınan La Rose Blanche grubuna ait olması ka-
rarlaştırılmıştı. Aynı şekilde firmanın; buğdayın ekimi, 
toplanması ve depolanması; ilk işleme aşmasıyla buğda-
yın un, irmik ve kepek haline getirilmesi; ikinci işleme 
aşamasıyla makarna, kuskus ve hayvan yemine dönüş-
türülmesi ve tüm bunların yanı sıra nakliye ve dağıtım 
gibi geniş bir yelpazede, güçlü bir dikey entegrasyonla 
faaliyetlerini sürdüreceği de belirlenmişti.

Tüm bu faktörler, grubun, yoğun uluslararası rekabet 
ortamında bile ihracat piyasalarını fethetmesine ola-
nak sağlayan kusursuz konumunu yansıtıyor. Ayrıca, 
GMC’nin faaliyetleri de göz önüne alındığında, tarım-
sal gıda sektöründe, özellikle de tahıl ve türevleri sektö-
ründe, yapılan pazar payları araştırmaları öne çıkan iki 
temel ürün olduğunu göstermektedir: “Un” ve “İrmik”.

Değirmencilikteki en önemli konulardan biri ham-
maddedir. Ülkenizde hammaddenin durumu nedir, iş-
letmeler hammaddeyi nasıl temin ediyorlar?

Bildiğiniz gibi tahıllar, dünya çapında yapılan hemen 
hemen tüm tarımsal araştırma programlarında önemli 
bir yere sahiptir. Tunus’ta da tahılların, özellikle ma-
karnalık buğday ve arpanın, istikrarlı bir şekilde üretimi 
hedeflenmektedir. Bu da tahılların ülkemizdeki yerinin 
son derece önemli olduğunu göstermektedir. Bununla 
birlikte, Tunus’taki tahıl yetiştiriciliği iklim koşullarına 
fazlasıyla bağımlıdır ve çok sık kuraklıklara maruz kal-
maktadır. Su eksikliğinin bulunduğu ortamlarda hubu-
bat üretimi için çok sayıda çalışma yapılmış ve bunlar 
ilgiyle karşılanmıştır. Hatta bazı çalışmalar, hububatla-
rın, tahıllarda büyüme, gelişme ve verim sorunu yaratan 
çevresel kısıtlamalara karşı direnç mekanizmaları sergi-
lediğini göstermiştir. 

Öte yandan, tahıl zincirinin yönetimi için çeşitli ba-
kanlık departmanları tarım, ticaret ve sanayiye müdaha-
le etmek durumunda kalmaktadır. 1960 yılında kurulan 
ve Tarım Bakanlığı’na bağlı olan Tahıllar Kurulu (OC), 
bu sektörün en önemli yapısıdır. Kurul, fiyatlandırma 
politikasının uygulanmasından ve üretim tekniklerinin 
modernizasyondan sorumludur. Tahılların toplanma-
sını ve depolanmasını sağlamak için 2004 yılından bu 
yana özel temsilcilikleri (buğday kooperatifi ve merkez 
tarla ürünleri kooperatifi gibi) kullanıyorlar.

Tahıllar Kurulu (ve temsilcileri) hububat piyasasın-
da tekel olarak hareket etmektedir; ancak tüm işlemler 
mevzuatla belirlenen fiyatlara göre gerçekleştirilmekte 
ve her sezonun başında ilan edilmektedir. Ayrıca kurul, 
iç talepleri karşılamak için gereken miktarda ithalat yap-
makla da yükümlü. Kurum tarafından toplanın depola-
nan bu tahıl ürünleri de daha sonra indirimli fiyatlarla 
değirmencilere, yani işleyen firmalara gönderilmektedir.
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Buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi tahıl 
ürünlerine kıyasla son derece sınırlı miktar-
da üretimi yapılan çavdar ve yulaf, özellik-
le yeni beslenme alışkanları nedeniyle ye-
niden değer kazanmaya başlamıştır. Yılda 
12-14 milyon ton dolayında olan dünya 
çavdar üretiminin çok büyük bir bölümünü 
AB ülkeleri ve Rusya sağlamaktadır. USDA 
verilerine göre; 2015/16 sezonunda 12,1 
milyon ton olarak gerçekleşen dünya çav-
dar üretiminin 2016/17 sezonunda 12,5 
milyon tona ulaştığı tahmin edilmektedir. 
2017/18 sezonu için öngörülen rakam ise 
12,6 milyon tondur. Yulafta ise 2015/16 
sezonunda 22,3 milyon ton olan üretimin, 
2016/17 sezonunda 23,3 milyon tona 
ulaştığı tahmin edilmektedir. 

Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır 
ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınır-
lıdır. Buğdaygiller familyasından olan çavdar, görünüm 
olarak arpaya çok benzer. Taneleri buğdaya göre daha ince 
uzun, kavuzları daha dar, kılçıkları da oldukça kısadır. 
Daha çok ekmeklik un ve hayvan yemi olarak değerlendi-
rilen çavdarın bileşiminde karbonhidrat, protein, potasyum 
ve B vitamini bulunur. Çavdar unundan yapılan ekmek de 
buğday ekmeği gibi hafif olur. Buğday ve çavdar ununda 

DÜNYA ÇAVDAR 
VE YULAF PAZARI
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bulunan protein karışımları (glüten) hamurun kabara-
rak esnek ve yumuşak olmasını sağlar. Bu yüzden, başka 
tahılların unundan ekmek yapılırken hamura buğday ya 
da çavdar unu katılması tavsiye edilen bir yöntemdir.

Yulaf da buğdaygiller familyasında yer alan bir tahıl 
ürünüdür ancak görünümü buğday, arpa ve çavdardan 
son derece farklıdır. Salkım şeklindeki dağınık başakla-
rıyla diğer tahıl ürünlerinden rahatlıkla ayırt edilebilir 
olan yulaf, çavdara kıyasla daha yüksek bir üretim mik-
tarına sahiptir. Daha çok hayvan yemi olarak değerlen-
dirilen ve bol miktarda nişasta, protein, vitamin ve mi-
neraller içeren yulaf, kabarma sorunu nedeniyle ekmek 
yapımında tercih edilmez. Yulaf unundan daha çok lapa 
ya da gözleme gibi yiyecekler yapılır; taneleri ise özellik-
le kahvaltı için hazırlanan, besleyici değeri yüksek tahıl 
karışımlarında ve bisküvi üretiminde kullanılır.

DÜNYA ÇAVDAR ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Yılda 12-14 milyon ton dolayında olan dünya çavdar 

üretiminin çok büyük bir bölümünü AB ülkeleri ve Rus-
ya sağlamaktadır. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım 
Servisi (USDA FAS) verilerine göre; 2014/15 sezonunda 
14,4 milyon ton olarak gerçekleşen dünya çavdar üreti-
mi, 2015/16 sezonunda yaklaşık 2,3 milyon tonluk dü-
şüşle 12,1 milyon tona gerilemiştir. 2016/17 sezonunda 
12,5 milyon tona yükseldiği tahmine edilen üretimin 
2017/18 sezonunda ise 12,6 milyon ton olarak gerçekle-
şeceği öngörülmektedir. 

USDA’nın 2016/17 sezonuna dönük tahminlerinde, 
AB ülkelerinin 7,4 milyonluk üretimle, 12,5 milyon ton-
luk dünya çavdar üretiminde ilk sırada yer aldığı görül-
mektedir. AB ülkelerini 2,5 milyon tonla Rusya, 800 bin 

tonla Belarus, 410 bin tonla Kanada, 390 bin tonla Uk-
rayna, 350 bin tonla Türkiye ve 342 bin tonla ABD takip 
etmektedir. USDA’nın verilerine göre AB ülkelerinin 
çavdar üretiminin, 2017/18 sezonunda 7,7 milyon tona 
yükseleceği öngörülmektedir. Rusya, Kanada ve ABD 
hariç, diğer önde gelen çavdar üreticisi ülkelerin üreti-
minde herhangi bir düşüş öngörülmemektedir.

Çavdarın çok önemli bir bölümü üretildiği bölgede 
tüketilmektedir. Bu yüzden ülkelerin çavdar tüketim 
miktarı ve sıralaması, üretimle hemen hemen aynıdır. 
USDA verilerinde; 2012/13 sezonunda 13,5 milyon 
ton civarında gerçekleşen dünya çavdar tüketiminin, 
2014/15 sezonunda 14,3 milyon ton seviyelerinde sey-
reden dünya çavdar tüketimi, 2015/16 sezonunda 12,7 
milyon tona gerilemiştir. Çavdar tüketiminin, 2016/17 
sezonunda aynı miktarda kaldığı tahmin edilmektedir.

2016/17 sezonunda ülkeler bazında tüketim sıralama-
sının, üretimdeki sıralama ile hemen hemen aynı olduğu 
görülmektedir. USDA verilerine göre 2015/16 sezonun-
da AB ülkelerinin gerçekleştirdiği çavdar tüketimi 8 mil-
yon tondur. 2016/17 sezonunda ise bu oran 7,8 milyon 
ton seviyesine düştüğü tahmin edilmektedir. Ancak her 
iki durumda da AB ülkeleri tüketim sıralamasında ilk sı-
rada yer almaya devam etmektedir. Tek ülke bazında en 
büyük tüketim, üretimde de olduğu gibi Rusya’ya aittir. 
2016/17 sezonunda 2,4 milyon tonluk çavdar tüketimi 
gerçekleştireceği tahmin edilen Rusya’yı, 800 bin tonla 
Belarus, 499 bin tonla ABD, 380 bin tonla Ukrayna takip 
etmektedir.

DÜNYA ÇAVDAR TİCARETİ
Üretim ve tüketim verilerinden de anlaşıldığı gibi çav-
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darın büyük bir bölümü üretildiği ülkede tüketilmekte; 
çok küçük bir miktarı ise komşu ülkelere ihraç edil-
mektedir. Bu yüzden dünya ticaretine konu olan çavdar 
miktarı, 2015/16 sezonunda sadece 345 bin ton civarında 
kalmıştır. 2016/17 sezonunda ise bu miktarın 335 bin 
tona düştüğü tahmin edilmektedir.

2015/16 sezonunda dünya ticaretine konu olan çav-
dar miktarının yarısına yakınını (160 bin ton) AB ülke-
leri ihraç etmiştir. 2016/17 sezonunda da AB’nin ihraç 
miktarının 125 bin tona gerilediği tahmin edilmektedir. 
Böylece AB, ihracatta Kanada’nın ardından ikinci sıraya 
gerilemiştir. 
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Kanada, 2016/17 sezonunda 150 bin tonluk ihracatla 
ilk sıraya yükselmiştir. 2015/16 sezonunda 23 bin ton-
luk ihracatla üçüncü sırada yer alan Rusya ise 2016/17 
sezonunda da 25 bin tonla üçüncü sırada kalmaya de-
vam etmiştir. 2017/18 sezonunda da Kanada’nın 150 bin 
tonluk ihracat öngörüsüyle yine birinci sırada kalacağı 
düşünülmektedir. 

Üretim ve tüketim arasındaki farktan da anlaşılacağı 
üzere dünya çavdar ithalatında en büyük pay ABD’ye 
aittir. ABD’nin 2015/16 sezonunda gerçekleştirdiği çav-
dar ithalatı 217 bin tondur. Bunun 2016/17 sezonunda 
da 200 bin ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. 
2016/17 sezonunda dünya çavdar ithalatında ABD’yi 50 
bin tonla AB ülkelerinin, 25 bin tonla İsrail’in, 20 bin 

tonla da Japonya’nın ve 10 bin tonla Norveç’in takip et-
tiği tahmin edilmektedir.

DÜNYA YULAF ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Yılda ortalama 22 milyon ton dolayında olan dün-

ya yulaf üretiminin önemli bir bölümünü AB, Rusya, 
Kanada ve Avustralya sağlamaktadır. USDA verilerine 
göre; 2015/16 sezonunda 22,3 milyon ton olarak gerçek-
leşen dünya yulaf üretimi, 2016/17 sezonunda yaklaşık 
1 milyon tonluk artışla 23,3 milyon tona yükselmiştir. 
2017/18 sezonunda ise üretimde bir miktar gerileme ya-
şanacağı ve dünya yulaf üretim miktarının tekrar 22,3 
milyon tona gerileyeceği öngörülmektedir.

2016/17 sezonu verilerine göre ülke sıralamasına bak-
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tığımızda; AB ülkelerinin 8 milyon tonla, çavdar üreti-
minde olduğu gibi dünya yulaf üretiminde de ilk sırada 
yer aldığını görüyoruz. AB ülkelerini 4,7 milyon tonla 
Rusya, 3 milyon tonla Kanada, 1,8 milyon tonla Avust-
ralya ve 940 bin tonla ABD, 828 bin tonla Brezilya ve 785 
bin tonla Arjantin takip etmektedir. Avustralya, ABD ve 
Brezilya, 2016/17 sezonuna kıyasla 2017/18 sezonunda 
üretimdeki düşüş beklentisinin en yüksek olduğu iki 
ülke konumundadır.2016/17 sezonunda 1,8 milyon ton 
yulaf üreten Avustralya’nın 2017/18 sezonunda 817 bin 
ton, 940 bin ton üretim gerçekleştiren ABD’nin 160 bin 
ton, 828 bin ton üreten Brezilya’nın ise 132 bin ton kayıp 
yaşayacağı öngörülmektedir.

Çavdarda olduğu gibi yulafta da tüketim, üretimin 
gerçekleştirildiği bölgelerde yoğunlaşmakta ve üretim-
dekine benzer bir tablo sergilemektedir. Genel olarak 
dünya genelinde 22-23 milyon ton arasında bir yulaf 
kullanımının olduğu gözükmektedir. 2014/15 sezonun-
da 22,2 milyon ton civarında olan dünya yulaf tüketimi, 
2015/16 sezonunda 22,1 milyon ton civarında, 2016/17 
sezonunda ise 23,3 milyon ton civarında gerçekleşmiş-
tir. 2017/18 sezonunda ise dünya yulaf tüketiminin 23,2 
milyon ton olacağı öngörülmektedir. 

2016/17 sezonundaki 23,3 milyonluk toplam dünya 
tüketiminde en büyük pay, 8 milyon tonluk tüketim 
miktarıyla (üretimde de olduğu gibi) AB ülkelerine ait-
tir. 2016/17 sezonunda AB ülkelerini 4,6 milyon tonluk 
tüketimle Rusya, 2,5 milyon tonluk tüketimle ABD, 1,6 
milyon tonluk tüketimle Kanada ve 1,3 milyon tonluk 
tüketimle Avustralya takip etmektedir. 2017/18 sezo-
nunda yulaf tüketiminde 2016/17 sezonuna kıyasla en 
büyük artışın 300 bin tonla Avustralya’da; en yüksek dü-
şüşün ise 60 bin tonla Arjantin’de gerçekleşeceği öngö-
rülmektedir.

DÜNYA YULAF TİCARETİ
Çavdarda olduğu gibi yulafta da dünya ticaretine konu 

olan miktar çok azdır. Her yıl ortalama 2-2,5 milyon ton 
yulaf, ihraç ve ithal edilmektedir. Dünya yulaf ticaretin-
de, en büyük ihracat payı Kanada’nındır. Kanada, dünya 
yulaf ihracatının yüzde 70’inden fazlasını gerçekleştiren 
ülke konumundadır. 2015/16 sezonunda 1,6 milyon ton 
yulaf ihracatı gerçekleştiren Kanada’nın, 2016/17 sezo-
nunda da aynı miktarda ihracat gerçekleştirdiği tahmin 
edilmektedir. 2016/17 sezonuna yönelik yulaf ihracatı 
tahminlerinde Kanada’yı 300 bin tonla Avustralya, 200 
bin tonla AB ülkeleri takip etmektedir.
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Yulaf ihracatındaki tabloya benzer bir tablo da dünya 
yulaf ithalatında karşımıza çıkmaktadır. Yulaf ithalatı-
na bakıldığında, dünya ithalatının neredeyse tamamı-
nın ABD tarafından yapıldığı görülmektedir. 2015/16 
sezonunda 1,5 milyon ton yulaf ithalatı gerçekleştiren 
ABD’nin, 2016/17 sezonunda da yine 1,5 milyon ton it-
halat gerçekleştirdiği tahmin edilmektedir. Dünya yulaf 
ithalatında ABD’yi 250 bin tonluk ithalatla Çin, 100 bin 
tonla Meksika ve 50’şer bin tonla Japonya ile İsviçre ta-
kip etmektedir.

TÜRKİYE’DE YULAF ve ÇAVDAR ÜRETİMİ
Türkiye’de çavdar ve yulaf ekim alanları; buğday, arpa, 

mısır ve pirincin gerisinden gelmektedir. Ekim alanların-
daki daralmaya rağmen verimlilikte yaşanan artış, üre-
tim artışında etkili olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre; 2001 yılında 220 bin ton olan 
Türkiye çavdar üretimi, 2005 yılında 270 bin tona, 2009 yı-
lında 343 bin tona, 2013 yılında ise 365 bin tona ulaşmıştır. 
Ancak 2014 yılında önemli bir gerileme yaşanmış ve Tür-
kiye’nin çavdar üretimi 300 bin ton seviyesinde kalmıştır. 
2015 yılında ise üretim yeniden artışa geçmiş ve 330 bin 
ton seviyesine ulaşmıştır. Ancak 2016 yılına gelindiğinde 
ise çavdar üretimi yeniden 300 bin tona gerilemiştir. 

Türkiye’de çavdara kıyasla yulaf ekim alanları çok 
daha düşüktür. 1938-1960 arasında yulaf ekim alanla-
rında istikrarlı bir artış söz konusu iken sonraki yıllarda 
ekim alanları daralmaya başlamıştır. Ekim alanına para-
lel olarak üretim, alanın arttığı yıllarda artmış, sonraki 
yıllarda ise sürekli bir düşüş seyri izlemiştir. 2000 yılında 
314 bin ton olarak gerçekleşen üretim, 2007’de 189 bin 
tona kadar gerilemiş, sonraki yıllarda yeniden artışa geç-
miş ve 2012 yılında 210 bin tona ulaşmıştır. 2013 yılında 
da devam eden artış nedeniyle üretim 235 bin tona ulaş-
mış, ancak 2014 yılında yeniden gerileme yaşanmış ve 
Türkiye’nin yulaf üretimi 210 bin tonda kalmıştır. 2015 
yılında ise ekim alanı ve verimdeki artışla paralel olarak 
üretim artışa geçmiş ve 250 bin tona ulaşmıştır. Ancak 
2016 yılında Türkiye’nin çavdar üretimi yeniden 225 bin 
tonlara kadar gerilemiştir. 



Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC)’nin 24 Ağustos’ta ya-
yınladığı son rapora göre, 2015/16 sezonunda yaklaşık 
2.012 milyon ton olan dünya tahıl üretiminin, 2016/17 
sezonunda 2.128 milyon tona ulaştığı tahmin ediliyor. 
2017/18 projeksiyonuna göre ise toplam tahıl üretimi 
2.049 milyon tona gerileyecek. Buna göre, IGC Ağus-
tos ayında toplam tahıl üretiminde 79 milyon düşüş 
öngörmektedir. Bu üretimin 354 milyon tonluk kısmı-
nın 2017/18 sezonunda ticarete konu olacağı öngörül-
mektedir. 2015/16 sezonunda 1.988 milyon ton olan 
tüketimin de 101 milyon tonluk artışla 2.089 milyon 
tona ulaşması bekleniyor. 

BUĞDAY
Aynı raporda buğday için öngörülen düşüş miktarı 

12 milyon ton. IGC raporuna göre 2015/16 sezonun-
da 738 milyon ton olan dünya buğday üretiminin, 
2016/17 sezonunda 754 milyon ton seviyelerinde ger-
çekleştiği tahmin edilmektedir. IGC’nin 2017/18 pro-
jeksiyonunda öngörülen rakam ise 742 milyon tondur. 
Bu üretimin 172 milyon tonluk kısmının 2017/18 sezo-
nunda uluslararası ticaret konu olması öngörülmekte-
dir. 2016/17 sezonunda 736 milyon ton olan tüketimin 
2017/18 sezonunda 738 milyon tona yükseleceği ön-
görülüyor. 

MISIR
Tahıl ürünleri arasında dünya genelinde üretimi en 

fazla olan mısır için de düşüş öngörülmektedir. IGC ra-
poruna göre; 2015/16 sezonunda 978 milyon ton olan 
dünya mısır üretiminin 2016/17 sezonunda 95 milyon 
tonluk artışla 1.073 milyon tona ulaştığı tahmin edil-
mektedir. 2017/18 projeksiyonunda ise mısır üretimi-
nin 1.017 milyon tona gerileyeceği öngörülmektedir. 
Ticarete konu olacak mısır miktarının ise 146 milyon 
tona yükseleceği öngörülüyor. Tüketimde ise 6 milyon 
tonluk artış (1.055 milyon ton) bekleniyor. 

PİRİNÇ
Pirinçte çok az artış beklentisi mevcut. IGC’nin Ağus-

tos 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 ti-
caretine konu olması beklenmektedir. 2015/16 sezo-
nunda 474 milyon ton olan tüketimin ise 2016/2017 
sezonunda 484 milyon ton olduğu tahmin edilmekte-
dir. 2017/18 sezonunda pirinç tüketiminin 487 milyon 
tona yükseleceği öngörülmektedir. 

Buğday ve mısır üretiminde 
düşüş devam edecek

DÜNYADA TAHIL ÜRETİMİ:

AĞUSTOS 2017








