editör
Yatırım Planlaması ve Fizibilite
Sevgili okuyucular,
Değirmenci Dergisi’nin 94. sayısıyla birkez daha
sizlerle birlikteyiz.
Bu sayımızda, dünyanın farklı yerlerindeki 2 etkinliğe katılacağız. Öncelikle, Fas’ta Tahıl ve Değirmen Fuarı’nda olacağız. Daha sonra, Dubai’deki
28. IAOM MEA Conference & Expo’ya katılıyoruz.
Okurlarımızla bu etkinliklerde buluşmayı dört gözle
bekliyoruz.
Dergimizin“Konuk Yazar” bölümünde bu ay Filistin Gıda Endüstrisi Birliği (PFIU) Genel Müdürü
Nasr Atyani’ye ev sahipliği yaptık. Ekim sayısında,
değerli okuyucularımız için “Değirmencilikte Yatırım Planlaması ve Fizibilite” başlıklı özel bir çalışma
hazırladık.
“Teknoloji Platformu” bölümünde ise Erkaya Laboratuvar Cihazları ve Un Katkı Maddeleri İhracat
Ltd. Şti.’nin İhracat Satış ve Pazarlama Uzmanı Be-

güm OKUTAN’la bir araya geldik. Önümüzdeki dönemlerde yenilik arayışlarına devam etmeyi planladıklarını belirten OKUTAN ile şirket geçmişini, Ar-Ge
faaliyetlerini ve hedeflerini konuştuk.
Dergimizin ilerleyen sayfalarında 2 tane makale
göreceksiniz. Öncelikle, Control Union’dan Vasilis
Sotiroudas, “ISO22000, BRC, IFS, GlobalGap ve
AIB’nin Zararlı Yönetimi Protokolleri” ile ilgili makalesini göreceksiniz. Ardından Barış Özpolat’ın
yazdığı “Değirmende ‘akıllı tesis’ geleceğinizi kurtarır”adlı makaleyi okuyacaksınız.
Ayrıca, Modern Mills of Lebanon firmasının sahibi
ve CEO’su olan Bachar BOUBESS ve Umman merkezli Salalah Mills’in CEO’su Ahmed Alawi AL DHAHAB ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajlar hem firmalar hem de Lübnan ve Umman’daki değirmencilik
endüstrileri hakkında size fikir verecektir.
Dergimizi beğeniyle okuyacağınızı umarız.
Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle...
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Sektörümüzün değerlerini hatırlamak…
Değerli dostlar,
Yeni bir sayıyla daha sizlerle birlikteyiz. Öncelikle herkesin bildiği üzere eylül ayında, yakından tanıdığımız
sektörümüzün değerli isimlerinden birini daha kaybettik.
Hem dostumuz, hem meslektaşımız olan Mark Cornwell’i
World Grain Dergisi’yle birlikte tanımıştık. Bir süredir Milling and Grain’le yoluna devam eden değerli meslektaşımız Cornwell’le, bugüne kadar birçok etkinlikte bir araya
geldik ve zaman zaman da işbirliği içerisinde beraber çalıştık. Kendisi bizim için hem iyi bir rakip hem de iyi bir
dosttu. Merhuma Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine ve
sektörümüze başsağlığı dileriz.
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rıyla 2017 yılı bitmeden gerçekleştirilecek etkinlik, bu yıl
için sadece Türkiye’deki sektör temsilcilerini kapsayacak.
Ancak hedef çok daha büyük. Dernek Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Bayram, bu etkinliği önümüzdeki yıllarda uluslararası çapta genişletmeyi amaçladıklarını belirtiyor.
Öncelikle bu güzel fikir için TABADER’i ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Umarım bu etkinlik vesilesiyle
sektörümüzün değerli isimlerini hem bir kez daha hatırlatabilir hem de gelecek kuşaklara tanıtabilirler. Özellikle
hala hayatta olan çok değerli isimlerin birikimleri, bence
bu sektör için altın değerinde. Belki bu etkinlik, bu birikimlerin genç nesillere aktarılmasının da yolunu açar.

Mark, son yıllarda kaybettiğimiz sektörümüze değer
katan çok sayıdaki isimden biriydi. Tüm dünyada, bütün
hayatını değirmencilik sektörüne adamış, emeği ve azmiyle sektörün gelişimine katkı sunmuş, geliştirdiği yeniliklerle sektöre bir kademe daha atlatmış nice değerli isim
var. Bu isimleri zaman zaman hatırlamak ve yeni nesillere
hatırlatmak son derece önemli.

TABADER’in böyle bir etkinliği önümüzdeki yıllarda
uluslararası ölçekte gerçekleştirebilmesi ise özellikle Türkiye’deki sektör temsilcileri için ayrı bir gurur kaynağı olacaktır. Umarım bu konuda başarıya ulaşabilirler. Böylece
hem dünya genelinde sektöre önemli bir katkı sunacak
hem de Türkiye’nin sektördeki prestijini yükselteceklerdir.
Kendilerine bu konuda başarılar diliyorum.

Türkiye’de bir süre önce kurulan TABADER - Tahıl ve
Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği, bu konuda bir adım atmaya hazırlanıyor. Dernek geçtiğimiz günlerde dergimize yaptığı bir
açıklamada “TABADER Duayenler Buluşması” adıyla bir
etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Etkinliğin amacı Türkiye’de sanayiye emeği geçmiş duayenleri unutmamak,
onların sektöre kattığı bilgi ve emeği hatırlamak ve gelecek kuşaklara bu değerleri anlatabilmek. Bildiğimiz kada-

Dünyanın hangi noktasında olursa olsun sektörümüze
değer katmış tüm isimlere, kaybettiğimiz ve hala hayatta
olanlara, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu sektör onlarla birlikte büyüyor ve gelişiyor…
Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle….
Saygılarımla…
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FİLİSTİN GIDA SANAYİ BİRLİĞİ- PFIU

Filistin değirmencilik
endüstrisi ve zorluklar
Değerli Değirmenci Dergisi okurları,
Filistin’deki tahıl değirmenlerinde buğday unu ve irmik ile birlikte bölgeye has yerel tahıllar olan frikah ve
maftoul işleniyor. Değirmencilik endüstrisinde faaliyet
gösteren toplam 40 fabrika bulunuyor. Ortalama 30 kişinin çalıştığı bu fabrikalarda 1,200’den fazla işçi istihdam
ediliyor. Bu sektörde, değeri 80 milyon doları bulan aylık 200 bin ton üretim yapılıyor. Bu fabrikalarda üretilen
ürünlerin piyasa payı yüzde 35’tir.
Sınırların kapatılmasına yol açan, insanların ve ürünlerin serbest dolaşımına engel olan mevcut siyasi durum,
piyasalara ve tedarik kaynaklarına erişimi engelliyor.
Dolayısıyla, tedarik zincirindeki çeşitli katılımcılar düzgün bir şekilde çalışamadıkları için gıda güvenliği tehdit
altında. İsrail’in kırsal alanlara karşı saldırı tehditleri de
sektörün uzun vadeli büyüme potansiyelini etkiliyor. İt-

hal gıda ürünlerinin sıkı denetlenememesi ve sertifikasyon eksikliği ise komşu ülkelerle rekabette ciddi güçlükler yaşanmasına yol açıyor. Buna ek olarak, sağlam bir
düzenleyici yasal çerçevenin olmaması, güçlü iş ilişkileri
kurulmasını sınırlıyor ve işbirliğine dayalı ekonomik
faaliyetlerin kapsamını azaltıyor. Temel emtia ve girdi
malzemesi tedarikindeki tekeller, Filistin tarım endüstrisindeki rekabeti önleyerek daha yüksek fiyatlara sebep
oluyor.
Un fabrikalarının, işletmelerini güçlendirmek ve rekabetçi çağın yüksek kalitesine ulaşmak üzere Filistin
Standartlar Enstitüsü normlarını uygulamak için yapması gereken pek çok şey var. Sonuç olarak, Filistin buğday değirmeni endüstrisi ile ithal edilmiş buğday ürünleri arasında yüksek bir rekabet var.
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Mühlenchemie’den
Tahran’da ‘Enzim ve
Fırıncılık’ semineri
Alman Mühlenchemie şirketi, İleri Eğitim Sertifika Programı’nın ikinci bölümünü Tahran’da
gerçekleştirdi. Seminerde, ‘Enzimler ve Fırıncılık’ konusunun teorik ve pratik yönleri hakkında bilgi verildi.
Un işleme alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Alman Mühlenchemie GmbH & Co., İleri
Eğitim Sertifika Programı’nın ikinci bölümünü Tahran’da düzenledi. Ana uzmanlığı, un standardizasyonu
ve un iyileştirmesi için çözümlerin geliştirilmesi olan
Mühlenchemie, semineri yerel ortağı Samin Nan Sahar
ile birlikte verdi. 19 Temmuz 2017’de düzenlenen kursa İran değirmencilik endüstrisinden 18 temsilci katıldı. Katılımcılara Sahar Ekmek Okulu’nda verilen kursta, “Enzimler ve Fırıncılık” konusunun teorik ve pratik
yönleri hakkında detaylı bilgi verildi. Sertifika programı,
birbirini tamamlayan üç farklı seminerden oluşuyor. Katılımcılara üç seminere de katılmaları halinde sertifika
verilecek. “Sorun Çözme ve Hak Talepleri Yönetimi” konulu üçüncü seminer bu yıl sonunda gerçekleştirilecek.
İranlı değirmenciler son dönemde buğday tedarikçileri giderek azaldığı için büyük zorluklarla karşı kar-

şıya. Bu nedenle, müşterilerine eşit derecede yüksek
kaliteli un sunmak için uygun önlemleri almak zorundalar. Mühlenchemie’nin Büyük Ortadoğu Bölge
Satış Müdürü Nazim Hamed, seminerle ilgili olarak,
“Teorik eğitimde yoğun bir tempoda un iyileştirmesi
konusunda bilgi alışverişinde bulunduk ve bunu çeşitli
pişirme denemeleriyle de güçlendirdik.” dedi.
İlk kursa katılan tüm katılımcıların, ikincisinde de
hazır bulunduğunu ifade eden Hamed, bunun da üreticilerle ihtiyaç duydukları malzeme tedarikçileri arasında iyi bir diyalogun sağlanmasının ne kadar önemli
olduğunu gösterdiğini söyledi. Mühlenchemie, bu
stratejiye devam edebilmek için Farzad Asalipisheh’i
yeni ‘İran Satış Müdürü’ olarak atandığını duyurdu.
Mühlenchemie, ürünlerini 120’den fazla ülkeye ihraç
ediyor ve dünya genelinde binden fazla değirmenle yakın
ilişki halinde.

Oman Flour Mills, yeni bir soya kırma tesisi kuracak
Günlük 800 ton un öğütme kapasitesi ile bölgesinin önde gelen değirmenlerinden biri olan Oman
Flour Mills, 13.5 milyon dolar yatırım yaparak yeni bir soya kırma tesisi inşa edecek.
Umman’ın en büyük un fabrikası Oman Flour Mills,
tahıl sektöründe yatırım çeşitliliğini artırarak bölgede
büyüme hedefi doğrultusunda yeni bir projeye imza
atacak. Şirketin yüzde 100 iştiraki Atyab Investment
LLC’nin yönetim kurulu, diğer yatırımcılarla birlikte
kurulacak yeni bir soya kırma
projesinde yüzde 40 hisseye
sahip olunmasını onayladı.
Ancak Muscat Daily gazetesinin haberine göre Oman Flour
Mills, Muscat Menkul Kıymetler Piyasası’na (MSM) yaptığı
açıklamada, ilgili otoritelerden
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şirketin kuruluşuna ilişkin onayların henüz elde edilmediğini bildirdi.
Oman Flour Mills, nerede kurulacağı henüz açıklanmayan yeni tesise 5,2 milyon Umman riyali (13,5 milyon dolar) yatırım yapılacağını, projenin 2020 yılına
kadar tamamlanacağını kaydetti.
Fizibilite çalışmasına göre, IRR (iç
verim oranı) yüzde 15 ve geri ödeme süresi ise 6 yıl olacak.
1977 yılında günlük 150 tonluk
un öğütme kapasitesi ile faaliyete
başlayan Oman Flour Mills Co. şu
an 10 ülkede varlık gösteriyor.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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İmaş, Viteral Değirmencilik Sistemlerini Kuzey
Amerika’ya taşıdı
İmaş, 2017 yılının başlarında ek ofisler ve Teksas merkezli hizmetlerle hayvan yemi endüstrisine destek sağlamak için Viteral Değirmencilik Sistemleri’ni Kuzey Amerika’da tanıttı.
İmaş, ek ofisler ve Teksas merkezli hizmetlerle hayvan yemi endüstrisine destek sağlamak için Viteral Değirmencilik Sistemleri’ni Kuzey Amerika’ya taşıdığını
duyurdu. İmaş Kuzey Amerika, 2011 yılında un değirmen sistemleri ve ekipmanları konusunda uzmanlaşmış Milleral Değirmencilik Sistemleri’ni Kuzey Amerika’ya getirmişti. Şirketin Batı yarımküre için merkez
ofisi en başından beri New York eyaletinde bulunuyor.
İmaş’ın yaklaşık 90 ülkede yüzlerce değirmende
makineleri bulunuyor. Değirmencilik endüstrisinde
28 yıllık tasarım, üretim ve destek deneyimiyle tercih
edilen bir firma olan İmaş, aynı zamanda uluslararası düzeyde kabul gören CE, TSEK, ISO 9001:2008
gibi kalite sertifikalarına da sahip. İmaş Grup’un ana
şirketi, perakendecilik, gıda, inşaat, makine, tarım ve
hayvancılık alanlarında faaliyet gösteren İttifak Holding’dir. İttifak Holding, çalışmalarına ve iş geliştirme
stratejilerine yön veren temel kavramlar olarak “sürdürülebilirlik”, “verimlilik” ve “istikrar”ı benimsiyor.
Şirket, 2016 yılında Konya’da toplam 60 bin metrekare alana sahip yeni bir üretim tesisi kurdu. İmaş

Grup, aynı zamanda, yem değirmenciliği sistemlerini tamamlamak üzere tahıl temizleme ekipmanları,
depolama siloları, çekiçli değirmen besleyicileri, çöp
sasörleri, valsli değirmenler, elekler, malzeme işleme ekipmanları, süreç akış tartıları, hava kilitleri, toz
kontrolü, pnömatik taşıma ile otomasyon bileşenleri ve
sistemleriyle müşterilerine hizmet veriyor.

Pipeline Foods’tan
Kanada’ya yatırım
Yalnızca GDO’suz, organik gıda ve yemlere
odaklanan Pipeline Foods, Kanada’da iki tahıl
elevatörü tesisi satın aldı.
Organik gıdalara odaklanan ilk ABD merkezli tedarik zinciri çözümleri şirketi olan Pipeline Foods LLC,
dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden biri olan
DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Eric Jackson - Pipeline Foods

Kanada’da yeni yatırımlara imza attı. Şirket, Saskatchewan’daki Wapella ve Gull Lake’teki iki tahıl elevatörü tesisinin devrinin gerçekleştiğini açıkladı. 3 bin

23 S.

Ekim 2017

HABER

500 tonluk Wapella tesisi ve 4 bin tonluk Gull Lake’teki tesis, kendi bölgelerinde şirket için Kanada organik
tahıl oluşumunda birincil toplama noktası olarak görev yapacak. Pipeline Foods, arpa, mısır, çavdar, keten, mercimek, yulaf, bezelye, soya fasulyesi ve buğday
da dâhil olmak üzere tahılları bu tesislerde depolayıp,
harmanlayıp daha sonra karayolu ya da demiryolu vasıtasıyla nakledecek.
Yeni tesislerle ilgili konuşan Pipeline Foods CEO’su
Eric Jackson, “Bu yatırımlar, Pipeline Foods’un tarımda daha sürdürülebilir bir organik tedarik zinciri
kurma vizyonunun hızla ilerlemesine yardımcı oluyor. Wapella ve Gull Lake tahıl asansörleri bizi Kana-

da’nın organik tahıl üretiminin kalbine yerleştiriyor,
çiftçilerin iş yapması için yeni bir kanal sağlıyor ve bu
tahıl tedarikini ABD’deki gıda şirketleri ve üreticileri
ile birbirine bağlamamıza imkan veriyor.” değerlendirmesini yaptı.
Her iki tesisin bu sene yapılacak yatırımların ardından kapasite artışıyla birlikte 2018 yılında yaklaşık 25 biner ton taşıması bekleniyor.
Pipeline Foods, tarımda daha iyi ve daha sürdürülebilir
bir tedarik zinciri oluşturmak için önümüzdeki 3 ila 5 yıl
içinde 300-500 milyon dolar yatırım yapmak için fırsat
arıyor. Pipeline Foods aktif olarak tüm organik buğday,
bakliyat ve yulaf kategorilerinde yatırım yapıyor.

Rusya’ya yeni tohum işleme tesisi
Danimarkalı Cimbria, Rusya’da OPH “LUSH” firmasi için ikinci tohum hazırlama tesisini üretime açtı. Bu tesisin faaliyete geçmesiyle bölgedeki tohum işleme kapasitesi iki katına çıkacak.
Tahıl ve tohumun endüstriyel olarak işlenmesi,
taşınması ve depolanması alanında dünyanın önde
gelen teknoloji tedarikçilerinden biri olan Cimbria,
çeşitli mahsullerin tohumlarının hazırlanması için
Rusya’daki OPH “LUSH” firmasının ikinci tesisini
üretime açtı. Tesisin açılışını Stavropol Bölge Valisi
V. Vladimirov gerçekleştirdi. Tesis, bölgedeki buğday
tohumlarının yanı sıra arpa, yulaf, bezelye, soya fasulyesi, ayçiçeği, mısır ve diğer ürünlerin tohumlarını hazırlayan ilk evrensel girişim oldu.
Cimbria, bu bölgedeki ilk tohum hazırlama tesisini
ise 2009 yılında kurmuştu. İlk tesis, son üç yılda 52 bin
tonun üzerinde tohum üretti.
Kaliteli tohum, sadece Stavropol bölgesinde değil, aynı
zamanda komşu BDT ülkelerinde de (Ermenistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Tacikistan ve Kırgızistan) büyük
değer görüyor.

yaratacak. Tesis, yığın üründen ambalaj aşamasına
kadar tohum işlenmenin tüm evrelerini sağlayacak.
Bu hat, ön temizleyici, hassas temizleyici, girintili
silindir, greyder, yer çekimi ayırıcı, optik ayıklayıcı
ve tohum işleme makinesi içeriyor. Ayrıca, tesis içerisine 170 tonluk yaş malzeme için bir silo ve bir kurutucu, tohumun depolanması için de toplam 2 bin
ton kapasiteli 10 silo inşa edildi. Silolar ısı kontrol
sistemi ile donatıldı. Hattın üretkenliği saatte 10 ton,
ayıklamadan sınıflandırma ve paketlemeye kadar
tüm işlemler tesiste gerçekleştiriliyor.

YENİ TESİS, DAHA
MODERN VE DAHA
GÜÇLÜ
Cimbria, şimdi daha modern ve güçlü olan ikinci tohum hazırlık tesisini hizmete açtı. İkinci tesisin devreye
alınması kapasiteyi iki katına
çıkaracak ve 16 ek iş fırsatı
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Güney Amerika’da soya üreticileri için referans site:
Agroideal.org
Dört kıtada 400’den fazla fabrikası bulunan endüstriyel tarım devi Bunge, Güney Amerika’da soya üretiminin gelişimi için çeşitli STK’lar ve hükümet kuruluşları ile birlikte Agroideal.org adlı bir referans site kurdu.
Küresel gıda devi Bunge,
ABD merkezli çevre örgütü
The Nature Conservancy ile
15’ten fazla şirket, STK’lar ve
hükümet kuruluşları tarafından oluşturulan koalisyon, Güney Amerika’da soya üretiminin sürdürülebilir bir şekilde
artmasını kolaylaştırmak üzere
Agroideal.org isimli programı
başlattı. Kullanıcı dostu bir
arayüze sahip açık kaynaklı bir
internet sitesi olan Agroideal.
org, kullanıcılara tarıma uygun arazileri farklı ölçeklerde
tanımlamak için çevresel, ekonomik ve sosyal göstergelerin de dahil olduğu 25’den fazla farklı veri
katmanını entegre ederek özel senaryolar oluştur-

malarını sağlıyor. Bu program,
şimdilik sadece Brezilya’daki
Cerrado bölgesini kapsıyor. Bu
yıl içerisinde yapılması planlanan güncellemelerle program,
Arjantin ve Paraguay’daki Chaco eyaletini kapsayacak şekilde
geliştirilecek.
Agroideal.org sayesinde kullanıcılar, ekim veya yatırım stratejilerini soya üretiminin sürdürülebilir
şekilde genişletilmesi, etkilerin
azaltılması ve tarımsal ve ekonomik potansiyelin en üst düzeye
çıkarılması konularında verimli
olan alanlara yönlendirilecek.
Bunge hali hazırda Agroideal’i kullanarak, 2018 yılı
ve sonrası için kaynak senaryolarını keşfediyor.

General Mills’in ilk
çeyrek satışları düştü
Altı kıtada 100’den fazla ülkeye satış yapan
Amerikalı General Mills, 2017’ye yavaş bir
başlangıç yaptı. Şirketin, ilk çeyrekteki kârı
yüzde 3 oranında düştü.
Dünyanın önde gelen gıda şirketlerinden General Mills 2018 malî yılı ilk çeyrek raporunu 20
Eylül’de açıkladı. Rapora göre bu yılın ilk dört
aylık döneminde şirketin net satışları yüzde 4 oranında düşerek 3.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
İlk çeyrekte şirketin işletme kârı da yüzde 3’lük bir düşüş gösterdi. Net kazanç da bir önceki yıla göre yüzde
1 azalarak 405 milyon dolar olarak gerçekleşti. Raporu
değerlendiren General Mills CEO’su Jeff Harmening,
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“Yılın başlangıcına yavaş bir başlangıç bekliyorduk.
Önümüzdeki çeyreklerde ise kârlılıkta ardışık bir iyileşme beklemeye devam ediyoruz.” dedi
Dünya gıda devi General Mills, bünyesinde Cheerios, Annie’s, Yoplait, Nature Valley, Fiber One, Häagen-Dazs, Betty Crocker, Pillsbury, Old El Paso, Wanchai Ferry, Yoki gibi markaları barındırıyor. Merkezi
Minneapolis’te bulunan şirketin geçen yıl konsolide net
satışları 15.6 milyar doları bulmuştu.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Rusya’ya Unormak imzalı
un fabrikası
Değirmen teknolojileri sektörünün öncü markalarından Unormak Değirmen Mak. İmalat
San. Tic. Ltd. Şti.’nin Rusya’da kurduğu 650
ton kapasiteli un fabrikası, görkemli bir törenle hizmete açıldı.
Dünyanın önde gelen değirmen teknolojileri üreticileri arasında yer alan Unormak Değirmen Mak. İmalat
San. Tic. Ltd. Şti., Rusya’nın Vladikavkaz şehrinde
kurulumunu yaptığı anahtar teslimi un fabrikasını
başarıyla tamamladı. 650 ton/24 saat kapasiteli tesisin
açılışı, bakanların ve üst düzey yöneticilerin katıldığı
görkemli bir törenle gerçekleştirildi.
En son teknolojilerle donatılan yeni un fabrikasının,
şirketin üretim kapasitesini ve kalitesini arttırarak yeni
pazar hedeflerini yakalamasına önemli bir katkı sunması bekleniyor.
Unormak Değirmen Makineleri Genel Müdürü

Mustafa Oral, konuyla ilgili dergimize verdiği demeçte,
Rusya’daki onlarca başarılı projeye bir yenisini daha eklemenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Yıllardır
Rusya’da çok sayıda anahtar teslimi tesisi hayata geçirdiklerini hatırlatan Oral, kurulumunu tamamladıkları
fabrikaların sorunsuz bir şekilde üretime devam etmesinin Unormak’a olan güveni perçinlediğini vurguladı.
Söz konusu bu güven için müşterilerine teşekkür eden
Oral, Unormak olarak geliştirdikleri modern teknolojileri dünyanın diğer noktalarına taşımaya devam edeceklerini ve iş ortağı olarak gördüklerini müşterilerine
satış sonrasında da gerekli desteği vereceklerini ekledi.

Malezyalı PPB Group sermaye harcamalarını artırıyor
Malezya, Vietnam, Tayland ve Endonezya’da un fabrikaları bulunan Kuala Lumpur merkezli
PPB Group Berhad, yatırım harcamalarına hız veriyor. Şirket, önümüzdeki dört yıl içinde yeni
değirmen inşası da dahil olmak üzere toplam 133.5 milyon dolar sermaye yatırımı yapacak.
Sadece Malezya’da 3 bin 500
çalışanı bulunan PPB Group
Berhad’ın Genel Müdürü Lim
Soon Huat, gelecek dört yıl içinde büyük yatırımlar yapacaklarını söyledi. Huat, bu dönemde
özellikle Çin’de un fabrikası kurulmasına odaklanarak, sermaye
harcamalarını yüzde 41 artışla
133.5 milyon dolara çıkarmayı
planladıklarını ifade etti. Edge
Financial Daily’deki haberlere
göre, bu paranın yaklaşık 50 milyon doları Malezya’nın
Pasir Gudang bölgesinde bulunan değirmen başta olmak
üzere tahıl ve tarım sektöründe genişleme için kullanıla-
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cak. Bir o kadar para da holdingin
film gösterimi ve dağıtımı bölümü
tarafından kullanılacak.
Huat, PPB Group’un 2017 yarı
yıl malî sonuçlarını açıkladığı basın toplantısında, “Pair Gudang
tesisindeki öğütme kapasitesinin
2017 yılının dördüncü çeyreğinde günde 500 ton daha artırılarak
toplam kapasitenin 2 bin 500 tona
çıkmasını bekliyoruz.” dedi.
Öte yandan, PPB Group’un
emlak şirketi, bu yılın sonuna kadar Taman Megah bölgesinde 133.4 milyon dolarlık kalkınma projesine başlayacak.
Bu proje kapsamında 228 yerleşim birimi inşa edilecek.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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BoMill, TriQ için yeni siparişler aldı
İsveçli BoMill AB, yaz aylarında tahıl sınıflandırma tekniği olan TriQ için yeni siparişler aldı.
BoMill, son zamanlarda Avrupa ve Kuzey Amerika’da 35 tekli tane sınıflandırma ekipmanı
sattığını duyurdu.
Tekli tane sınıflandırma
teknolojisini kullanarak
buğday, makarnalık buğday, maltlık arpa, kavuzlu
buğday ile yulafın kaliteli
sınıflandırılmasında derin
bir bilgi birikimine sahip
BoMill AB, Avrupa ve Kuzey Amerika’da 35 adet
tane sınıflandırma ekipmanı sattı. Şirket, 2017 yılında yüzde 300’lük büyüme öngörüyor.
Bomill’in tekli tane sınıflandırma teknolojisi, saniyede 25 bin tane hızı ile
makarnalık buğday, yumuşak buğday, malt arpa, kavuzlu buğday ve yulafın fusarium, protein, camsılık,

tohum kalitesi ve düşme sayısı gibi
özelliklerinin belirlenmesinde kullanılabiliyor.
BoMill’in CEO’su Karin Wehlin
hedefleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Her bir tanenin iç özelliklerine göre tek sınıflandırmalı pazar
payı, sürekli bir şekilde artmaktadır.
En yeni sipariş, teknolojimizin müşterilerimizin işletmelerini geliştirme
yolunda stratejik bir karar haline
geldiğinin kanıtıdır. Bu, tahıldaki
saklı değeri nasıl yakalayacağınızla
ilgili.” ifadelerini kullandı.
Artan pazar talebini karşılamak için BoMill, yaz boyunca Kopenhag havaalanına yakın Malmö’de bulunan yeni binalara taşındı.

Foss’un tahıl analizörüne ABD’den onay
Gıda kalite kontrolü ve analizi alanında sektörün önde gelenlerinden biri olan Foss’un yeni
tahıl analizörü Infratec™ Nova, ABD’de tarımsal ürünlerin pazarlanması konusunda denetim organı olarak görev yapan GIPSA tarafından onaylandı.
Danimarkalı Foss tarafından geliştirilen Infratec™ Nova
tahıl analizörü, Almanya ve
Fransa’nın ardından ABD’den
de onay aldı. Infratec™ Nova,
buğdayda protein ve ıslak gluten;
soya fasulyesinde protein ve yağ;
arpada protein; mısırda protein,
yağ ve nişasta içeriğinin belirlenmesi açısından ABD Tarım Bakanlığı’na (USDA) bağlı Tahıl Denetimi, Paketleme
ve Depolama İdaresi’nin (Grain Inspection, Packer
& Stockyards Administration-GIPSA) onayını aldı.
Onay, önceden kabul edilmiş Infratec 1241’e karşı
yapılan denklik testlerine dayanıyor. Testler, Infratec
1241’den Infratec NOVA’ya kalibrasyon aktarımını ve cihaz standartlaştırma prosedürlerinin Infratec
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1241 için kullanılanlarla uyumluluğunun kontrolünü içeriyor.
Infratec NOVA’nın performansı,
üç büyük ülkeden gelen resmi
onaylarla desteklenmiş oldu. Infratec NOVA, kalitesi ispatlanmış
Infratec 1241 tahıl test platformuna bir dizi kullanılabilirlik ve
performans artışı getirmek üzere
geliştirilmişti. GIPSA’dan verilen
yeşil ışık, ticari hububatta bütün tahıl örneklerinin
nem, yağ, protein ve test ağırlığı muhteviyatının analizi için Ulusal Tip Değerlendirme Programı (NTEP)
onayı gibi birtakım onayların sonuncusu. Infratec
NOVA, daha önce de Almanya’daki Ulusal Metroloji
Enstitüsü (PTB) ve Fransız muadili LNE tarafından
tahıl nemi testi için onay almıştı.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Bühler, İnovasyon
Kampüsü’nün
temelini attı
Gıda işleme teknolojilerinde sektörün amiral
gemisi Bühler, İsviçre’deki İnovasyon Kampüsü’nün temelini attı. 50 milyon dolara mal
olacak kampüsün, 2019’un ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Değirmencilik teknolojilerinde küresel pazar lideri
olan Bühler, İsviçre’de Uzwil’deki İnovasyon Kampüsü’nün temellerini şirketin üst düzey yöneticilerinin
katıldığı bir törenle attı. Temel atma töreninde konuşan Bühler CEO’su Stefan Scheiber, “Bu inovasyon
kampüsü inovasyon gücümüzü ve pazar liderliğimizi
güçlendirecek. Daha iyi bir dünya için yenilikler yaratmak için endüstrinin en zeki zihinlerini bir araya
getirmemize yardımcı olacak.” dedi.
2019 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması beklenen
kampüs, ortaklar, müşteriler, akademisyenler, çıraklar veya tedarikçilerden oluşan Bühler’in ortak ağını
bir araya getirecek ve teknoloji laboratuvarlarına bir
bağlantı oluşturacak. Maliyeti 50 milyon doları aşması
beklenen bu yatırım, Bühler’in inovasyon ve teknoloji
taahhüdünü ortaya koyuyor.
İnovasyon kampüsü iki temel unsurdan oluşuyor:
yüksek teknoloji laboratuvarı ve yeni inovasyon binası.
Yeni bina, mevcut kulelerde mühendislik ve iş dünyası

ile yeni geliştirilen uygulama laboratuarı arasında bir
köprü kuracak. Bu modern kampüs çalışanlar, müşteriler, yeni teşebbüsler, öğrenciler ve proje ekipleri için
ev olacak.
CİRONUN YÜZDE 5’İ AR-GE’YE
Un Üretimi İnovasyon Merkezi gibi Bühler’in mevcut teknoloji laboratuvarları da güncelleştirilecek ve
yeni kampüsün ayrılmaz bir parçası olacak. Bühler’in
teknolojik gelişmelerden sorumlu müdürü Ian Roberts, tören sırasında yaptığı açıklamada, “Bu bina işbirlikçi yenilik üzerine yoğunlaştı. Tüm işlevler, yaşlar
ve tüm bilgi sahipleri için ortak bir alan yaratıyoruz.
Bu, inovasyon kültürünü yaşatmamıza ve beslemememiz ve gelecekteki çalışma uygulamalarını test etmemize olanak tanıyacak.” ifadelerini kullandı.
İnovasyonu, stratejisi ve iş başarısının yapı taşı olarak gören şirket, cirosunun her yıl yüzde 4 ila 5’ini
araştırma geliştirme alanına ayırıyor.

Satake’den Myanmar’da ‘mobil seminer’
Tahıl endüstrisi devlerinden Satake, pirinç öğütme sistemleri monte edilen bir tırla dünyanın önde gelen pirinç ihracatçılarından biri olan Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’da mobil
seminerler veriyor.
140’ı aşkın ülkede tahıl işleme makineleri tercih edilen Japon endüstri devi Satake, önemli bir pirinç üreticisi olan Myanmar’da pirinç sektörü çalışanları için
mobil seminerler düzenliyor. Satake’nin Myanmarlı
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ortağı ‘Adipati’ ile işbirliği içinde düzenlenen seminerlerde, üzerinde dijital bir ekran bulunan, pirinç
makineleri monte edilmiş bir tır kullanılıyor. Tır, pirinç fabrikalarının bulunduğu şehirlere giderek burada
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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lerde müşteri bulunmadığından seminer için bir yer
temin etmekte zorlanılıyordu. Bu nedenle, “mobil seminer” fikri ortaya atıldı. Tıra monte edilen sistem sayesinde artık makinelerin kurulması için özel bir yere
ihtiyaç kalmadı. Satake bu mobil seminerlerle kırsal
bölgelerdeki pazar payını artırmayı hedefliyor.

sektör çalışanları için seminer imkanı sağlanıyor.
Satake şimdiye kadar seminerler için yerel müşterilerinin fabrikalarını kullanıyordu. Ancak bazı bölge-

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ PİRİNÇ
FABRİKALARI SATAKE’Yİ TERCİH EDİYOR
Myanmar’daki büyük ölçekli pirinç değirmenlerinin
yüzde 90’ında Satake makineleri kurulu. Kırsaldaki
küçük ve orta ölçekli pirinç değirmenleri de Satake
ürünlerini talep ediyor. Japon şirket, ürünün kalitesini artıran pirinç öğütme ve pirinç parlatma makineleri
gibi ürünleriyle Myanmar pazarındaki payını artırmak
istiyor. Şirketin yerel ortağı Adipati, Mayıs 2016’da
başlıca kentsel alanlarda satışları artırmak için Satake
teçhizatlarını sergileyen bir showroom açmıştı.

Amerikan tahıl devi Seaboard,
Batı Afrikalı Mimran Grup’u alıyor
Fortune Amerika 500 listesinde yer alan Seaboard, Batı Afrika’nın önemli gıda gruplarından
Mimran’ı satın alıyor. Satış gerçekleşirse Seaboard’un günlük un ve yem öğütme kapasitesi
24 bin tona çıkacak.
Tahıl sektörünün köklü devlerinden Amerikan Seaboard şirketi, Batı Afrika’ya büyük bir yatırım yapmayı
planlıyor. Yaklaşık 100 yıldır tahıl endüstrisi içinde yer
alan Seaboard, Batı Afrika’nın önce gelen gıda gruplarından biri olan Mimran Grup’u satın alıyor. Satış
için iki şirket arasında mutabakat zaptı imzalandı. Dev
satışla ilgili Seaboard’dan yapılan açıklamada şirketin,
Mimran’a ait Senegal, Fildişi Sahili ve Monako’daki
un fabrikalarını ve ilgili firmaları bünyesine katacağı
bildirildi. Açıklamada satışla ilgili herhangi bir rakam
dile getirilmezken müzakerelerin
devam ettiği ifade edildi. Satın alma
işleminin gerçekleşmesi halinde Seaboard, un ve yem öğütme kapasitesini
yaklaşık yüzde 15 oranında artırarak
günde 24 bin tona çıkaracak. Şirketin
tahıl ticaret hacmi de yaklaşık yüzde
9 oranında artarak yıllık 10.5 milyon
tona yükselecek.
Seaboard Başkanı ve CEO’su Ste-
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ven Bresky konuyla ilgili açıklamasında, “Bu satın
alımla Sahra-Altı Afrika’daki yatırımımızı daha da
artıracak olmaktan heyecan duyuyoruz. Mimran’ın
kültür ve faaliyetlerinin mevcut yapımızla büyük bir
uyum sağlayacağına inanıyoruz. Seaboard’un, yaklaşık
40 yıldır Mimran grubu ile ticari ilişkisi var. Bu şirketi
mevcut ticaret stratejimize entegre etmeyi ve bu işlemin sonucunda kargo ve ticaret fırsatlarımızı genişletmeyi umuyoruz.” dedi.
60 yılı aşkın bir geçmişi olan Mimran’ın un fabrikalarının yanı sıra şeker ve yem
fabrikaları da bulunuyor. Fortune dergisi tarafından hazırlanan
listede ABD’nin en büyük 500
şirketi içinde yer alan Seaboard
ise tahıl işleme ve ticareti, nakliyat gibi farklı alanlarda entegre
sanayi hizmeti veren küresel bir
şirket. Şirketin geçen yılki net satışı 5 milyar dolardı.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Rusya’dan Venezuela’ya 600 bin ton buğday
Rusya, petrol gelirlerindeki düşüşle birlikte ekonomik çöküş yaşayan Venezuela’ya buğday
desteği yapacak. Moskova, Güney Amerikalı müttefikine 600 bin ton buğday gönderecek.
Rusya, ekonomik kriz sebebiyle marketlerde birçok
ürünün bulunamadığı Venezuela’ya yardım eli uzatıyor. Rusya Tarım Bakanı Alexander Tkachev, Reuters’e
yaptığı açıklamada son yıllarda ekmek fiyatlarının
hızla arttığı, fırınların önünde ekmek kuyruklarının
görüldüğü Venezuela’ya yaklaşık 600 bin ton buğday
vereceklerini söyledi. Tkachev, Venezuela’ya yapılacak
tedariğin iki tarafın devlet
şirketleri arasındaki ticari anlaşmaların bir parçası
olarak gerçekleştirileceğini
söyledi. Rus bakan, buğdayın, önümüzdeki haziran
ayında bitecek malî yıl içinde gönderileceğini ifade etti.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Moskova, buğday tedariğiyle Venezuela’nın sorunlu
ekonomisine verdiği desteği derinleştirmeyi hedefliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Venezuela lideri
Nicolas Maduro, geçtiğimiz mayıs ayında Güney Amerika ülkesine tahıl tedariki konusunda mutabakata varmıştı.
Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan
Venezuela,
gelirlerinin
yüzde 95’ini petrol satışından elde ediyor. Ancak üretim ve fiyatlardaki düşüşün
ardından ülke ekonomisi dibe vurmuş durumda.
Gıda sıkıntısının yaşandığı
ülkede zaman zaman marketlerin
yağmalandığına
şahit olunuyor.
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Firebird Artisan Mills,
iki yeni üretim hattı açtı
Organik un üretimine odaklanan Amerikalı
Firebird Artisan Mills, Kuzey Amerika’da glutensiz ve alerjen içermeyen en büyük un değirmeni olma hedefiyle kapasitesini artırdı.
ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde konuşlu Firebird
Artisan Mills, Kuzey Amerika’da glutensiz ve allerjen
içermeyen en büyük un değirmeni olma hedefi yolunda iki yeni üretim hattını daha devreye soktu. İki
hattın faaliyete geçmesiyle ilgili konuşan şirketin Operasyon Müdürü Brady Eckart, “Verimlilik iyileştirmelerini incelediğinizde, yaklaşık olarak 7 milyon pound
değerindeki bu genişleme, tesisin kapasitesini üç katına çıkarıyor ve müşterilerimiz için daha iyi bir stratejik
ortak olabilmemizi sağlıyor.” dedi. Eckart, “Müşterilerimizin planlanmış ihtiyaçlarının karşılanmasında

büyük esneklik sağlıyoruz, bu da inanılmaz derecede
önemlidir. Çünkü müşterilerimizin ürünlerini güvenli
ve hızlı bir şekilde piyasaya sunmalarına yardımcı olmak için çalışıyoruz.” diye de ekledi.
Firebird, toptan ve perakende kanallar için glutensiz, alerjenlerden arınmış ve GDO’suz dökme un, yerinde karışımlar hazırlayan, paketleme hizmeti sunan
az sayıdaki değirmenden biri. Sıkı güvenlik uygulamaları, kapsamlı endüstri bilgisi ve hızlı tepki süreleriyle
Firebird, üreticiler için güvenilir bir tedarikçi olarak
sektörde itibar kazanmış bir şirket.

Nijeryalı Honeywell Flour Mills
kapasitesini yüzde 150 artıracak
Un üretimi konusunda 180 milyonluk Nijerya’da pazar lideri olan Honeywell Flour Mills Plc,
gelecek yılın ilk aylarında yeni fabrikasını devreye sokacak. Fabrikanın faaliyete geçmesiyle
şirketin kapasitesi yüzde 150 artacak.
Nijeryalı Honeywell Flour Mills Plc., ultra-modern
fabrikasının devreye alınmasıyla toplam üretim kapasitesini 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 150 oranında
artırmayı hedefliyor. Lagos’ta yapılan Honeywell
Flour Mills’in 2016 yılı
genel kurul toplantısının
sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan şirketin
Genel Müdürü Olanrewaju Jaiyeola, “Yeni fabrikamızda mevcut kapasitemizin yüzde 48’ini aşan dört
yeni hat bulunuyor. Bu,
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toplam 125 bin tonluk ek kapasite ve yaklaşık yüzde
150 artış anlamına geliyor.” dedi.
Honeywell Flour Mills Başkanı Dr. Oba Otudeko da
şirketin performansını gözden geçirirken, hissedarlarına, brüt karın bu mali
yılda 12.2 milyon dolardan
35.5 milyon dolara ulaştığını söyledi. Otudeko, şirketin 2016 yılında 140 milyon
dolar olan toplam gelirini
2017 malî yılında yüzde
5’lik bir artışla 149 milyon
dolara çıkardığını açıkladı.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Ekim 2017

HABER

Gıda sanayi temsilcileri Bakan Fakıbaba ile
bir araya geldi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii
Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz ve beraberindeki dernek başkanlarının görüşmesinde, gıda ve içecek sanayinin gündemindeki konular ele alındı.
27 sektörel üye derneği ile Türkiye gıda
sektörünün en büyük
temsilcisi konumundaki Türkiye Gıda ve
İçecek Sanayii Dernekleri
Federasyonu (TGDF) Başkanı
Şemsi Kopuz, beraberinde federasyon üyesi derneklerin başkanları ile Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı
Ahmet Eşref Fakıbaba’yı ziyaret etti.
Görüşmede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Gıda ve
Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, Hayvancılık Genel Müdür Vekili Osman Uzun, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu
ile Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdür Yardımcısı
Ethem Kalın da hazır bulundu.
TGDF Başkanı Kopuz ve dernek başkanlarının,
sektörde faaliyet gösterdikleri alanlarda yaşanan sıkıntıları tek tek anlattıkları görüşmede, iklim değişikliğinin tarım ve gıda üretimine etkileri, iyi tarım
uygulamalarının yaygınlaştırılması, 2 Ekim 2017 ta-

rihine ertelenen Ürün
Doğrulama ve Takip
Sistemi’nin (ÜDTS)
uygulanabilir olmadığı için yürürlükten
kaldırılması gibi konular dile getirildi.
Görüşmede, üretimin öneminin altını
çizen Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref
Fakıbaba,
üretici,
sanayici ve tüketicinin, kısaca herkesin kazanacağı,
mutlu olacağı bir sistemi ortaya koymak istediklerini söyledi.
Devletin görevinin sadece kontrol etmekle sınırlı olması gerektiğini belirten Fakıbaba, görüşmede, şu görüşleri dile getirdi: “Devlet kontrol edecek, özel sektör
işini yapacak. Devlet bir rahatsızlık gördüğü zaman
regülasyon işini üzerine alacak. Özel sektörde riskler
vardır. O riskleri de görmek lazım. Devletin gerektiğinde regülasyon için hazır olması lazım. Özel sektör
bilecek ki, ‘ben hata yaptığım zaman devleti karşımda
bulurum. Tek taraflı düşünmemek lazım. Çiftçi de, sanayici de kazanacak.”

Türk bulguruna Belçika’dan ödül
Duru Bulgur’un seçkin ürünlerinden Başbaşı Bulgur, Belçika’da bulunan International Taste & Quality Institute (iTQi) tarafından düzenlenen lezzet
testinde 3 yıldızla Üstün Lezzet Ödülü aldı.
Duru Bulgur’un seçkin ürünleri arasında yer alan
Başbaşı Bulgur, Belçika’da bulunan International
Taste & Quality Institute (iTQi) tarafından verilen
Üstün Lezzet Ödülü’nün (Superior Taste Award) sa-
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hibi oldu. Üstün Lezzet Ödülü,
125’ten fazla tanınmış Avrupalı
aşçı ve lezzet uzmanının değerlendirme ve yorumlarının puanlaması sonucu veriliDEĞİRMENCİ DERGİSİ
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yor. Puanlamalar sonucu
Başbaşı Bulgur, üç puan
kategorisinin üçünden de
yıldız alarak “Sıradışı lezzet” unvanına sahip oldu.
Duru Bulgur’un özel
ürünleri arasında yer alan
Başbaşı Bulgur, buğdayın
taş değirmende öğütülmeden, sadece kabuğunun
soyulması ile elde ediliyor. Normal bulgura göre
iki kat lif içeren Başbaşı
Bulgur’un besin değeri ise az işlemden geçtiği için
tam buğdaya oldukça yakın kabul ediliyor. İri taneli
yapısıyla özellikle çocuklar tarafından çok beğenilen

Başbaşı Bulgur, beslenme
uzmanlarınca en değerli besinler arasında kabul
ediliyor.
Duru Bulgur Yönetim
Kurulu Başkanı İhsan
Duru, Başbaşı Bulgur’un
lezzetinin doğallığından
geldiğini ifade ederek ödül
dolayısıyla Türk bulguru
adına gururlandıklarını
ifade etti. Türk bulgurunu
tanıtmak için yurtdışında da pek çok çalışmalar yaptıklarını kaydeden İhsan
Duru, Başbaşı Bulgur’un dünya sofralarında daha çok
tercih edildiğini belirtti.

Türkiye’de rekolte
yüzde 10 arttı
Hububat hasadının sona erdiği Türkiye’de
buğday ve arpa rekoltesinin ülke genelinde
yüzde 10, tahıl ambarı olarak nitelendirilen
Konya Ovası’nda ise yüzde 30 arttığı belirtildi.
Hububat hasadının sonra erdiği Türkiye’de Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın verilerine göre
rekolte ülke genelinde yüzde 10, “tahıl ambarı” olarak nitelendirilen Konya Ovası’nda ise yüzde 30 arttı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, 2017/18 buğday
ve arpa sezonunun sonuna gelindiğini, çiftçinin bereketli bir sezon geçirdiğini söyledi. Kış ve ilkbahar yağışlarının rekolteye olumlu yansıdığını belirten Çevik,
“Türkiye geneline baktığımız zaman Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığımızın verilerine göre 22 milyon
ton buğday, 7,5 milyon ton civarında da arpa rekoltesi söz konusu.” dedi. Konuşmasının devamında ge-
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çen yıl buğdayda rekoltenin 20,4 milyon ton, arpada
ise 6,5 milyon ton olduğunu hatırlatan Çevik, şunları
ekledi: “Bu seneki verilere baktığımız zaman Türkiye
genelinde geçen seneye göre buğdayda yaklaşık yüzde
10, ‘buğday ambarı’ olan Konya’da ise sene içerisinde
alınan verimli yağışlardan dolayı yüzde 30 artış var.
Konya bölgesinde 800 bin ila 1 milyon ton arasında
buğday, 350-400 bin ton arasında da arpa işlem gördü.” diye konuştu.
Çevik, Ekim ayında da mısır hasadının başlayacağını, Türkiye genelinde 6,2 milyon ton mısır üretiminin
beklendiğini dile getirdi.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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TABADER sektörün
50 yıllık duayenlerini
buluşturuyor
Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği TABADER,
Türkiye’de tahıl ve bakliyat bazlı sanayiye
emeği geçenleri “TABADER Duayenler Buluşması”yla hatırlatmaya hazırlanıyor.
Türk değirmen ve bakliyat teknolojileri üreticilerini tek çatı altında buluşturan TABADER-Tahıl ve
Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz
Sistemleri Derneği, önümüzdeki günlerde düzenleyeceği “TABADER Duayenler Buluşması” etkinliğiyle sektöre emeği geçmiş duayenleri buluşturmaya
hazırlanıyor. Etkinliğin amacını “sanayiye emeği
geçmiş duayenleri unutmamak, onların sektöre kattığı bilgi ve emeği hatırlamak ve gelecek kuşaklara bu
değerleri anlatabilmek” olarak açıklayan TABADER

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram,
etkinliği sonraki yıllarda gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
“Sektöre 50 yılı aşkın süre emek vermiş olan duayenlerimiz, tüm bilgilerini, emeklerini ve zamanlarını
bu sektöre atfettiler. TABADER olarak bu değerleri
unutmamak en önemli amacımızdır.” diyen TABADER Başkanı Bayram, etkinlik tarihinin ve yerinin
önümüzdeki günlerde açıklanacağını ekledi.

Türkiye’nin yerel tohum bankasını kuracak
Mardinli Şef Ebru Baybara Demir, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden başlayarak Türkiye’nin
yerel tohum envanterinin çıkarılması, yerel tohumların çoğaltılması, tohum takas dernekleri
aracılığıyla yaygınlaştırılması ve çiftçinin toprağa saygılı, doğru tarım için bilinçlendirilmesi için başlattığı çalışmaları aktardı. Demir’in en büyük hedefi Türkiye’nin yerel tohum bankasını kurmak.
Dünyanın en itibarlı sosyal gastronomi
yarışması Bask Dünya Aşçılık Ödülü’nde
finale kalan Mardinli şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir, bu kez yerel
tohumla üretimi desteklemek için kolları
sıvadı. Demir, başta Mezopotamya’nın
en eski buğdayı Sorgül olmak üzere tükenmeye yüz tutmuş pek çok tohumu
toplayıp çoğaltmaya başladı. Bir yandan
bu tohumların yetiştiriciliğini üstlenirken
bir yandan da tohum takas dernekleri
aracılığıyla yerel tohumların yaygınlaştı-
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Ebru Baybara Demir

rılması için çaba gösteren Demir,
bu çabalar sonucunda ilerleyen
yıllarda Türkiye’nin yerel tohum
bankasını kurmayı hayal ediyor.
Ekibiyle birlikte tohum toplama,
yetiştiricilik ve takas süreçlerinin
envanterini tutan ve bu şekilde
yetiştirilen ürünlerin takibini de
yapan Demir, aynı zamanda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin pek
çok noktasında çiftçilere bilinçli
tarım için bizzat eğitimler veriyor.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Un ihracatında en büyük
pazar Irak
Türkiye’nin Güneydoğu bölgesinde faaliyet
gösteren un sanayicileri, 2017 yılının ilk 8
ayında 362 milyon dolarlık un ihraç etti. Bölgeden yapılan ihracatta en büyük pay 992 bin
tonla Irak’a ait.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB)
üyesi Türk un sanayicileri, 2017 yılının ilk 8 ayında
1 milyon 122 bin ton buğday unu ihraç ederek karşılığında 362 milyon dolarlık döviz sağladı. Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre; bölge ihracatında büyük
bir yeri olan Irak, un ihracatının da en büyük pazarı
konumunda. Bölgeden yapılan un ihracatının 992 bin
tonu tek başına Irak’a ihraç edildi. Komşu ülke Suriye’ye ise 43 bin ton un ihracat eden sanayicilerin diğer
ihracat kapıları ise Afrika ve Güney Asya ülkeleri.

Erhan Özmen - GUSAD Başkanı

Dünyanın en kaliteli buğdayının ve buna bağlı olarak ununun Türkiye’de olduğunu söyleyen Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği (GUSAD) Başkanı Erhan
Özmen, “Sadece komşularımıza değil, dünyanın her
tarafına ihracat yapmalıyız. Halen 150 ülkeye un ihracatı yapılıyor ama artık yeni pazarlara açılmamızın
da zamanı geldi. Afrika un talep eden bir kıta, uzak
doğuda Endonezya ve Filipinler un ihtiyacı yüksek
ülkeler. Buralarda yeni pazar arayışına girmemiz lazım.” dedi.

Türkiye’nin makine ihracatı 10 milyar dolara yaklaştı
Türkiye’deki makine ve aksamları sektörünün toplam ihracatı, yılın ilk 8 ayı itibarıyla 9,4 milyar dolar olarak açıklandı. Böylece sektörün toplam ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine
göre yüzde 6,8 büyüdü.
Makine İhracatçıları Birliği tarafından yapılan açık- belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan
lamada, Türk makine sektöründe yaşanan ihracat ar- Dalgakıran şunları söyledi: “Jeopolitik risklerin arttışının, 2017 yılının ilk yarısında da sürdüğü belirtildi. masıyla birlikte oluşan küresel siyasi gerilimin, dünya
Türkiye tüm zamanların en
genelinde yatırım mallarına
yüksek ağustos ayı ihracatına
olan talebi doğrudan etkileulaşırken toplam ihracattan
diğini görüyoruz. Böylesine
makine sektörü yaklaşık yüzkritik bir süreçte ihracat arde 10 pay aldı. Türk makinetışı sağlayabilmemiz, Türk
lerine en çok talep Almanya
makinelerine olan güveni
ve ABD’den gelirken, bu iki
gösteriyor. En çok ihracat
ülkeye toplam makine ihracagerçekleştirdiğimiz ülkeletı 2 milyar doları aştı.
rin tamamında ihracat artışı
İhracattaki olumlu tablosağladık. Yılın kalan kısmınnun devam edebilmesi için
da da bizi hareketli bir süreç
Adnan Dalgakıran
Makine İhracatçıları Birliği Başkanı
durmaksızın
çalıştıklarını
bekliyor.”
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Dünyanın en büyük bulgur
tesisi Mardin’de
Mardinli İpek Bulgur, yıllık 70 bin ton üretimle
Türkiye’nin en büyük bulgur üreticisi ve ihracatçısı. Mardin’in kendine has bulgurunu dünyaya tanıtmayı hedefleyen marka, yıllık ihracatını 40 bin tona çıkardı ve yeni pazar arayışları
için atağa kalktı.
Türkiye’nin en büyük bulgur üreticisi ve ihracatçısı
İpek Bulgur, yıllık 70 bin ton üretimiyle Türkiye’nin
bulgur devi haline geldi. Çeyrek asırlık bir Mardin
markası olan İpek Bulgur, büyük çoğunluğu Ortadoğu ülkelerine olmak üzere, yıllık ihracatını 40 bin
tona çıkardı. Dünyanın en büyük bulgur üretim tesisine sahip İpek Bulgur, üretiminin yüzde 45’ini Ortadoğu’da Irak, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan’ın yanı
sıra Almanya ve Japonya gibi ülkelere ihraç ediyor.
Tüm üretimini, Mardin Ovası’nın demir ve mineral bakımından oldukça zengin topraklarında yetiştirilen özel buğdaydan yapan İpek Bulgur, kalite ve
ürün çeşitliliği ile öne çıkıyor.
TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK
BULGUR ÜRETİCİSİ
İpek Bulgur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve

Faysal Sun
Mardin Bulgur İmalatçıları Derneği Başkanı

Mardin Bulgur İmalatçıları Derneği Başkanı Faysal
Sun, yurt dışında yeni pazarlar ararken yurt içinde
de pazar paylarını büyütmek için yeni ürünler geliştirmeye önem verdiklerini söyledi. Dünyanın en
büyük bulgur üreticisi olan Türkiye’nin, yüzde 25’i
Mardin’de olmak üzere yıllık 1 milyon ton bulgur
ürettiğini hatırlatan Sun, bunun 250 bin tonunun
ihraç edildiğini de vurguladı. Sun, İpek Bulgur’un
40 bin ton ihracat ile Türkiye’de ilk sırayı aldığına
dikkat çekti.
İHRACATTA ORTADOĞU BAŞI ÇEKİYOR
Bulgurun Mardin’in en önemli tarım ürünü olduğunu belirten Faysal Sun, “40 bin tona çıkardığımız
ihracatta en büyük payı Irak, Suriye, Ürdün, Suudi
Arabistan gibi Ortadoğu ülkeleri alıyor. İpek Bulgur
olarak ihracatımızın yaklaşık 35 bin tonu sadece bu
ülkelere gidiyor. Ayrıca Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine 3 bin ton ve aralarında Japonya’nın da bulunduğu diğer ülkelere de 2 bin ton ihraç
ediyoruz” dedi.
AVRUPA KAPISINI “TEBBULE” İLE
AÇIYORUZ
Avrupa’da Ortadoğulu göçmen nüfusun çoğalmasıyla beraber bulgur tüketiminin arttığına dikkat çeken Sun, Avrupalıların da bu kültürden etkilenerek bulgura yönelmeye başladıklarını söyledi.
Avrupa’da evde yemek yapma alışkanlığının düşük
olduğunu hatırlatan Sun, paket yemek sektöründe
en çok satılan ürünlerden olan ve kısıra benzemekle
birlikte daha çok yeşillik içeren tebbule salatasında
bulgur kullanımının ihracattaki artışta rol oynadığını dile getirdi.
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Tubex
High-performing
scale technology

Innovations for a better world.

Tubex scales keep air away
Bühler’s new scale generation Tubex is a revolutionary
improvement in weighing technology
Top food safety, at least 90% reduction in
energy costs and user-friendly control: The
new scale generation Tubex from Bühler
sets high standards for precision weighing,
from raw materials to end product.
Scales play a key role in the production of food and feed: In order to
determine the yield and keep costs under control at all times, raw
material and product weights must be accurately determined at
every point in the processing chain. With Tubex, Bühler has launched a fundamentally redesigned generation of scales. The signiﬁcant features of the Tubex scales are the massively reduced energy
costs, the high food safety and the ﬂexible new control system.
No more compressed air
Usually, bottom- and inlet slide gates in the scales are operated by
pneumatic cylinders. The use of compressed air means expensive
infrastructure susceptible to leaks. In addition, using compressed air
is very energy intensive and is characterized by low efﬁciency. The
new Tubex generation scales from Bühler work without compressed
air. Andreas Kleiner’s design team has developed a new concept
over a period of two years in which electromagnetic valves are used
instead of pneumatic cylinders.
Massive energy saver
“Conventional scales have the compressed air permanently available, even when the scale is closed,” explains Andreas Kleiner. “And
that is the case for more than 95% of the operating time. So energy
is used just to keep things stable. The drive of our new scale generation works in exactly the opposite way. As long as the valve is closed, the electromagnetic drive is off. When the valve needs to open,
then it starts operating.” That massively reduced the amount of
energy used. In addition, the energy which is created when the bottom gate are braked can be recovered with so-called supercapacitors, like the one’s that are used in Formula 1.

For more information go to www.buhlergroup.com/milling.
Author: Thomas Ziolko (thomas.ziolko@buhlergroup.com)
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Up to 99.4% energy savings
Thereby, the new drive saves double the energy. “Our new scale,
ﬁtted with a 40-liter scale hopper, has reduced energy consumption
by 95%,” says Tubex project manager Kleiner. Since the same drive
is used for all sizes of the new scale generation from Bühler, the
energy savings potential for a 300-liter scale comes to 99.4%.
Converted into US dollars, energy costs drop to $60 instead of
$10,500 every year.
Closed system
Tubex is the ﬁrst completely closed scale. That means that it has no
false-air opening. An accurate differential pressure sensor measures
the internal pressure ﬂuctuations. The sophisticated algorithms of the
control system process the measurement values and compensate for
the inﬂuence of the pressure ﬂuctuations on the measurement
accuracy. That increases process safety as well as sanitation. In
addition, cleaning openings improve access, which shortens cleaning
time. The parts that come into contact with product are made of
stainless steel in the new scale generation. Combined with the generous internal radii, the risk of product build-up or cross-contamination
is also reduced. The combination of a closed system, stainless steel
and clever design forms the basis for optimal sanitation.
Improved control
The new scale generation from Bühler also impresses with a new,
particularly user-friendly control that can also be used with mobile
end devices. The new control system evaluates the various measuring
cells individually and has a big range of service functions available.
The intelligent measuring technology constantly monitors all important operating and service parameters while the diagnostic system
detects problems at an early stage. Thanks to a modern interface,
it is best prepared for the needs of IoT.
Easy replacement
The scales in the new generation are the same size as the previous
Bühler Tubex scales. Existing plants can be retroﬁtted to the latest
state of the art with little expense. The hopper scale is the ﬁrst
model on the market in the new Tubex scale generation. Other differential scales for free ﬂowing and non-free-ﬂowing product as well
as dosing elements such as the Flowbalancer will gradually follow.
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Değirmencilikte Yatırım
Planlaması ve Fizibilite
Yatırım planlaması ve fizibilitenin faydası, hedefler doğrultusunda kontrol
edilebilir bir yatırım yapmak ve başarı oranını mümkün olduğunca yukarı
çekmektir. Her zaman beklenmeyen unsurlar ortaya çıkarak yatırımı hedeflerin dışına çıkarabilir ancak bu olasılık fizibilitesi iyi yapılmış bir yatırım için
fark edilir düzeyde düşüktür. Ayrıca tüm dinamikleri araştırılmadan yapılan bir yatırım, hem kaynakların boşa harcanması ihtimaliyle karşı karşıyadır
hem de başarısızlıkla sonuçlanması halinde varsa yatırımcının diğer yatırım
ve işletmelerini de zora sokabilir.
Yeni bir yatırımcı veya mevcut bir işletme, yeni
bir işe girmek ya da yeni bir işletme yaptırımı
yapmak istediğinde temel hedef kâr, yani gelirdir. Kâr beklentisinin zamanı değişebilir; yatırım
alanına ve projeye göre bazen 1 yıl, bazen 5 yıl,
bazen 10 yıl sonra karlılık hedefleniyor olabilir
ancak zamanla ilgili hedef ne olursa olsun nihai
hedef her zaman daha fazla gelir elde etmektir.

Dolayısıyla bu hedefe ulaşmak için doğru yolları
kullanmak, özellikle de gözden çıkarılamayacak
kadar büyük yatırımlar için nihai sonuç üzerindeki riskleri minimuma indirmek iyi bir planlama ve fizibilite çalışması gerektirmektedir.
Yatırım planlaması şirketler ve yatırımcılar kadar
ülkeler için de önemlidir. Özellikle gelişmekte
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olan ülkelerin yatırıma, yani yeni işletmeler kurmaya
ayırabilecekleri ekonomik kaynakları sınırlıdır. Dolayısıyla bu sınırlı kaynakların son derece planlı ve doğru
kullanımı gerekmektedir. Kaynakları, hedeflenen sonuca ulaşma ihtimali düşük olan bir yatırım için riske atmak yerine olabilirliği daha yüksek alanlara kaydırmak
daha doğru bir yaklaşımdır.
Kaynakları doğru kullanmanın yolu planlama ve fizibiliteden geçmektedir. Yatırımın büyüklüğü, planlama ve
fizibilitenin önemini arttıran bir etkendir. Günümüzde
sırf bu konularda yatırımcılara ve işletmelere destek sağlamak amacıyla kurulmuş, bütün işi fizibilite çalışması
yapmak olan danışmanlık şirketlerinin bulunması, konunun değer ve öneminden kaynaklanmaktadır.
YATIRIM PLANLAMASI, FİZİBİLİTE VE AMAÇ
Peki nedir yatırım planlaması ve fizibilite? Yatırım planlaması, birçok kaynakta sermaye ya da parasal kaynağın,
yatırımcının gelecek hedefleri, zaman tercihi ve öncelikleri temel alınarak uygun yatırım araçlarına yatırılması
olarak tanımlanmaktadır. Bizim konuyu ele aldığımız
noktada, bu yatırım aracı yeni bir tesistir. Dolayısıyla
yatırımı yapacak işletmenin hedeflerini dikkate alarak
ihtiyaçlarını detaylı bir şekilde incelemek, bu ihtiyaçlara
göre kurulacak tesisin yer, makine, ekipman, bina-inşaat, laboratuvar gibi fiziki ihtiyaçlarını ve yıllar bazında
finansal yönlerini detaylı bir şekilde belirlemek, yatırım
planlamasının parçasıdır.
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“Dünyadaki un değirmenlerinin lokasyonları incelendiğinde önemli bir bölümünün buğday üretilen bölgelerde ya da
liman gibi taşımacılığa uygun bölgelerde
yer aldığı görülmektedir. Bu tür bölgeler, değirmenler için önemli avantajlar
sağlamaktadır.”
Fizibilite ise bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde çokça kullandığımız bir terimdir. Kelime tanımlaması itibariyle
“yapılabilirlik” anlamına gelen fizibilite, yatırım planlaması için kullanılan bir araçtır. Hedeflenen yatırımı her
yönüyle incelemek ve yapılabilirliğini belirlemek, fizibilitenin temel amacıdır.
Örneğin; gelecekte kazanç getireceğini düşünerek bir
tesis kurmayı planlıyorsunuz. Ancak paranızı bu tesisi kurmak için harcamaya başlamadan önce, bu tesise
yatırımın gerçekten değip değmeyeceğini, tesisin hangi
ölçüde karlı olabileceğini ortaya koymak zorundasınız.
Bunun için projeyle ilgili önemli olabilecek bütün hususları belirleyip değerlendirilmeniz gerekir. Bu değerlendirme için yapılan çalışmalar, fizibilite çalışması ya
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da fizibilite etüdü olarak tanımlanmaktadır. Değerlendirme sonucunda karlı bulunan yatırımlar için “fizibildir” denilir.
Fizibilite çalışması, yeni bir yatırım kararı için yapılabileceği gibi mevcut tesislerin genişletilmesi, yenilenmesi maksadıyla da yapılabilir.
Yukarıdaki tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere
planlama ve fizibilitenin gerçek amacı, mevcut kaynakların yanlış şekilde değerlendirilmesini engellemek
ve yatırımlarda riskleri düşürmektedir.
PLANLAMA VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASINDA
ANA UNSURLAR
Fizibilite, mutlaka bir işletme için olmazsa olmaz tüm
süreçleri içermelidir. Bu süreçleri 5 ana başlık altında
toplayıp değerlendirmek mümkündür.
1. Piyasa İncelemesi: Piyasa incelemesinin hedefi, üretilmesi düşünülen mal veya hizmetin çeşidini,
özelliklerini, muhtemel satış fiyatını, hangi pazarlarda
veya pazar dilimlerinde ne kadara satılabileceğini, satış dönemlerini, sağlayacağı ihracat, istihdam, katma
değer gibi iktisadi faydaları değerlendirmektir.
Değirmencilik endüstrisinde piyasa incelemesi yapılırken hedeflenen pazar son derece önemlidir. Üretilecek
ürün çeşidi, mutlaka hedeflenen pazar ya da pazarlar
gözetilerek belirlenmelidir. Örneğin; un ihraç etmeyi
hedefleyen bir işletme, hedeflediği ülkedeki tüketim
alışkanlıklarını, özellikle resmi kurumların ihracat için
istediği ürün özelliklerini, söz konusu un çeşidinin o
pazardaki satış fiyatlarını tespit etmek zorundadır.
2. Kuruluş Yeri İncelemesi: Kuruluş yeri için araştırma yapılırken, işletmenin iktisadi ve sosyal bakımdan
maliyetini düşürecek, buna karşılık pek çok açıdan
fayda sağlayacak yeri belirlemek esastır. Bu maksatla,
yatırım için hammadde, enerji, işgücü, pazara yakınlık, tabii şartlar, ulaşım imkanları, gelişme potansiyeli
ve daha birçok faktör dikkate alınarak en rasyonel kuruluş yeri bulunmaya çalışılır.
Dünyadaki un değirmenlerinin lokasyonları incelendiğinde önemli bir bölümünün buğday üretilen bölgelerde ya da liman gibi taşımacılığa uygun bölgelerde
yer aldığı görülmektedir. Bu tür bölgeler, değirmenler
için önemli avantajlar sağlamaktadır.
Dolayısıyla özellikle değirmencilikle ilgili bir tesis
yatırımı planlanıyorsa yer seçimi yapılırken mutlaka
hammaddeye yakınlığa dikkat edilmelidir. Özellikle
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“Değirmencilikle ilgili bir tesis fizibilitesinde, teknolojik inceleme açısından ilk
dikkate alınması gereken konu üretilecek ürün çeşitleri ve kapasitedir. Üretimin 24 saat esasıyla mı, normal çalışma vardiyasıyla mı yapılacağı bir diğer
önemli konudur.”
lisanslı depoların bulunduğu bölgeler avantajlı olabilmektedir. Pazara yakınlık da önemli bir konudur. Eğer
tesisin ihracata yönelik bir planı varsa, lojistik ağ çok iyi
değerlendirilmelidir. Demiryolu, deniz ya da kanal taşımacılığının olduğu bölgeler, ihracat planlayan işletmeler için son derece önemlidir. Yan sanayinin bulunması,
sanayi işçisinin varlığı, işçilik maliyetleri, insan kaynakları, rekabet, ulaşım, arazi, enerji ve teşvik gibi diğer unsurlar da tesis yerinin belirlenmesinde dikkate alınması
gereken unsurlar arasında yer almaktadır.
3. Mali İnceleme: Fizibilite etüdünün bu bölümünde
yatırımın toplam maliyeti, sabit ve değişir giderlerinin
yapısı, işletme sermayesi ihtiyaçları, aylar ve yıllar itibariyle nakit akışları ve finansman programı, üretime
geçtikten sonra nakit akışları, başa baş üretim miktarları
ve yatırımın kara geçiş zamanı gibi hususlar değerlendirilir.
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Mali inceleme, karlı bir tesis için olmazsa olmazdır. Mali
incelemede yatırım maliyeti hesaplanırken etüt ve proje
giderleri, patent, lisans, royalite ve know-how giderleri, arsa bedeli, arazinin düzenlenmesi ve hazırlanması,
bina ve inşaat giderleri, makine ve teçhizat giderleri, depolama, taşıma, sigorta, montaj giderleri, taşıt giderleri,
deneme üretimindeki giderler, genel giderler, beklenmeyen giderler, kredi kullanılacaksa yatırım dönemindeki faiz oranları mutlaka dikkate alınmalıdır. Ayrıca
tesisin hizmete açılması da beraberinde hammadde,
personel, yakıt, enerji, su, yedek parça, bakım-onarım
giderleri, satış masrafları, vergiler, lojistik giderleri gibi
birçok yeni gider kalemi oluşturmaktadır. Şirket sermayesi belirlenirken bu giderler gözden kaçırılmamalıdır.
Aynı şekilde satışlardaki ödeme vadeleri, üretim esnasındaki nakit ihtiyacı gibi akla gelebilecek gider kalemleri de unutulmamalıdır. Tüm bu yatırım maliyetleri ve
giderler aylık ve yıllık bazda incelikle hesaplanmalıdır.
Aksi halde yatırımın gerçek maliyetini ve işletmenin sermaye ihtiyacını ortaya çıkarmada hatalar yapılabilir ve
bu durum hedefi yakalamayı zorlaştırır.
4. Teknolojik İnceleme: Üretimde kullanılacak teknik
ve teknolojiler ile alternatif üretim teknikleri ve her tekniğe göre ortaya çıkacak ham ve yardımcı madde ihtiyaçları, bunların gerektirdiği makina ve teçhizat ile bunlara
ait girdi-çıktı analizleri, yerleşme planı, inşaat ve montaj
işlerinin nasıl yapılacağı, tedarik kaynakları, istihdam
edilecek personelin miktar ve özellikleri gibi hususlar
bu bölümde değerlendirilir.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Değirmencilikle ilgili bir tesis fizibilitesinde, teknolojik
inceleme açısından ilk dikkate alınması gereken konu
üretilecek ürün çeşitleri ve kapasitedir. Üretimin 24 saat
esasıyla mı, normal çalışma vardiyasıyla mı yapılacağı
bir diğer önemli konudur. Otomasyon, yedek parça ve
servis hizmeti, bakım maliyetleri gibi konular da dikkate
alınmalı, ihtiyaç duyulan teknolojiler bu unsurlar çerçevesinde belirlenmelidir.
5. Hukuki İnceleme: Yatırım projesinin hazırlanma
safhasından kuruluş yerinin seçimi, yatırımın gerçekleştirilmesi, işletmenin faaliyete geçip malların pazarlanmasına kadar uyulması gereken kanun, tüzük ve yönetmelikler, yatırım üzerinde yapacağı muhtemel etkiler ve
getireceği fırsatlar bakımından değerlendirilir.
Ana hatlarıyla bu bölümlerden meydana gelen fizibilite
etüdünde bulunan sonuç olumlu (yapılabilir) ise artık
yatırım için bir ön proje hazırlanabilir. Bu proje daha
sonra kesin proje haline getirilerek uygulamaya geçilir.
DOĞRU YATIRIM PLANMASI VE FAYDALARI
Yukarıda bahsi geçen ana unsurların bir fizibilite çalışması altında belirlenmesi, doğru bir planlama için son
derece faydalıdır. Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa BAYRAM, “Tahıl
(Un) Tesislerinde Yatırım Planlaması ve Analizi” başlıklı bir çalışmasında, yatırım ve fizibilitede temel ilkeyi
“Ölçemediğini, kontrol edemez, kontrol edemediğini
yönetemez, yönetemediğin işte başarı tamamen tesadüfidir.” şeklinde açıklamıştır.

el veya 2. el makine tercihi
Fiyat Değişimleri: Ekipman ve maliyetlerdeki fiyat değişimleri (periyodik)
Şirket Politikası: Makine amortisman değerlendirme
yöntemi, maaş politikası, reklam ve diğer harcama kalemleri, muhasebe
Üretim Süresi ve Üretim Kapasitesi: Üretim saati ve
kapasite kullanım oranı maliyetleri etkiler. Arz-talep
durumuna göre belirlenmeli.
Devlet Politikaları: Sınırlamalar, değişiklikler ve devlet
politikaları, ülke durumu, ülke algısı fiyatları etkiler.
Kur, Malzeme Fiyatları: Değişimler etkiler.
SERMAYE İÇİN HARCAMA KALEMLERİNİN
BELİRLENMESİ
Yatırım sermayesi belirlenmeden önce, yukarıda değinilen yatırım ve üretim maliyetini etkileyen faktörler göz
önüne alınmalı ve uygun gelen tercihler yapılmalıdır.
Prof. Dr. Bayram, söz konusu unsurlardan sonra fizibilite yapılırken sermaye ve yatırım maliyetleriyle ilgili ele
alınması gereken bazı başlıkları, denklemleriyle birlikte
şu şekilde özetliyor;
Net Kar = Toplam Gelir –Toplam Harcama
Sermaye = Yatırımın Başlangıcı + Harcamalar +

Yani planlamanın faydası, hedefler doğrultusunda
kontrol edilebilir bir yatırım yapmak ve başarı oranını
mümkün olduğunca yukarı çekmektir. Her zaman beklenmeyen unsurlar ortaya çıkarak yatırımı hedeflerin
dışına çıkarabilir ancak bu olasılık fizibilitesi iyi yapılmış bir yatırım için fark edilir düzeyde düşüktür. Ayrıca
tüm dinamikleri araştırılmadan yapılan bir yatırım, hem
kaynakların boşa harcanması ihtimaliyle karşı karşıyadır
hem de başarısızlıkla sonuçlanması halinde varsa yatırımcının diğer yatırım ve işletmelerini de zora sokabilir.
Hiçbir profesyonel şirket, son derece ciddi rakamların
söz konusu olduğu tesis yatırımlarında başarısızlık riskini göze alamaz.
YATIRIM VE ÜRETİM MALİYETLERİNİ
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Kabul edilebilir bir yatırımın “kar hedefli” olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa BAYRAM, özellikle değirmencilik tesislerinde yatırım ve üretim maliyetlerini önemli
oranda etkileyen faktörleri şu şekilde sıralamaktadır:
Makineler: Marka, ülke, menşe, kullanılan malzeme, 1.
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Hammadde + İşçilik + Ekipman + Arazi + Döngü
Toplam Yatırım Sermayesi = Sabit Yatırım Sermayesi
+ İşletme Sermayesi
– Sabit Yatırım Sermayesi = Bina + Ekipman
– İşletme Sermayesi = Maaşlar + Hammadde + Depoda Tutulacak Ürün + Ödemeler + Ambalaj, vs. (Para
Dönüşü-Döngüsü)
Sanayi Tesislerinde Yatırımın Maliyeti = Yatırım Sermaye Bedeli + Üretim Maliyeti + Genel Giderler (Vergiler Dahil)
1. Sabit Yatırım Sermayesi: Üretim için sabit sermaye
yatırımı + Üretim dışı sabit sermaye yatırımı
Sabit yatırım sermayesini oluştururken direkt ve indirekt
maliyetler hesaba katılmalıdır. Bu maliyetleri belirleyen
unsurlar şunlardır:
Direkt Maliyet
1. Makine satın alım
2. Alınan makinelerin kurulumu
3. Ekipman ve kontrol parçaları
4. Borulama
5. Elektrik hattı, trafo, panolar ve ekipmanları
6. Bina ve projelendirme (bina, işletme binası, idari ofisler, laboratuvar, vs)
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7. Arazi düzenleme
8. Taşıma araçları ve atık sistemleri
9. Yardımcı tesis yatırımları (buhar, su, soğutma)
10. Arazi
11. Yatırım esnası sigorta ve vergiler
Indirekt Maliyet
1. Mühendislik ve danışmanlık giderleri
2. Beklenmeyen giderler
3. Müteahhitlik bedelleri
4. Kurulum esnasındaki diğer harcamalar
2. İşletme Sermayesi
İşletmenin çalışması esnasında gerekli olan toplam parayı temsil eden işletme sermayesi, aşağıdaki unsurlar
göz önüne alınarak belirlenir:
1. Hammadde alım ve stoklama maliyet bedeli
2. Son ürün stoklama maliyet bedeli
3. Yarı ürünün hatlarda bekleme maliyet bedeli
4. Hesap alacakları
5. Nakit (maaş, harcırah, yevmiye, hammadde alım, yardımcı malzeme alım, vs.)
6. Hesap ödemeleri için nakit
7. Vergi ödemeleri için nakit
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yaşında

Mühlenchemie –
90. yıldönümümüzde
de sizlerleyiz

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

Bir Stern-Wywiol Gruppe kuruluşudur

www.muehlenchemie.de

info@sterningredients.com.tr

www.sterningredients.com.tr
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Ahmed Alawi AL DHAHAB

Salalah Mills, Umman
CEO

Salalah Mills, 22 yılda 5 kat büyüdü
“1998 yılında günde 300 tonluk bir kapasite ile üretime başlayan tesisimizin şu
anki kapasitesi bin 500 ton. Bu üretim kapasitesiyle Umman’daki en büyük un
değirmeniyiz. Ayrıca 180 bin tonluk buğday depolama kapasitesine sahibiz.”
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Yaklaşık 18 milyon dolarlık yatırımla Umman’da kurulan Salalah Mills Co., kapasitesini her geçen gün artırıyor. 22 yıl önce günlük 300 ton kapasiteyle üretime
başlayan firma, şu anda bu rakamı bin 500 tona çıkarmış
durumda.
Tesisinde tahıl işleme sektöründe dünya lideri olan
Bühler’den tedarik ettiği son teknoloji değirmen ekipmanlarını kullanan Salalah Mills’in 180 bin tonluk
buğday depolama kapasitesi bulunuyor. Ürettikleri
ürünleri yerel pazarın yanı sıra Yemen, Somali, Cibuti, Katar, Kameron gibi ülkelere ihraç ettiklerini
söyleyen firmanın CEO’su Ahmed Alawi Al Dhahab,
üretimlerinin yüzde 65’inin iç pazarda tüketildiğini,
yüzde 35’ini ise dışarıya sattıklarını vurguladı. Avustralya, Arjantin, Kanada, Almanya ve Rusya gibi çeşitli
ülkelerden en kaliteli buğdayları ithal ettiklerini belirten Al Dhabab, Değirmenci Dergisi okurları için firmasının üretim kapasitesini, teknoloji kullanımını ve
hedeflerini anlattı.
Sayın Ahmet Alawi AL DHAHAB, şirketiniz Salalah
Mills Umman’ın önde gelen un değirmenlerinden biri.
Öncelikle, şirketiniz hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Ne zaman kuruldu ve bugünlere nasıl geldi?
Salalah Mills Co., üstün kalitede buğday unu üretilmesi amacıyla 1995 yılında kuruldu. Yaklaşık 18
milyon dolar yatırımla kurulan anonim şirketi olan
Salalah Mills, stratejik olarak Salalah Limanı’nın yanındaki Raysut Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunuyor. Ocak 1998 yılında ticari üretime başladığından bu
yana, şirketimiz üstün kaliteli buğday ürünleri ile toplumun ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Amacımız Umman,
Yemen ve Doğru Afrika’nın büyüyen pazarlarında aktif
olarak rol almaktır. Yıllar geçtikçe büyüyen şirketimiz,
başlangıçta günde 300 tonluk bir kapasite ile üretime
başladı; 2002 yılında kapasitesini 410 tona yükseltti.
2005 yılında bu rakama 50, 2008’de de 90 ton daha eklendi. Üretim kapasitesini 2012’de un için günde 350
tona, irmik için günde 250 tona yükselten şirketimiz,
2014’te üretim kapasitesini günde 600 tona kadar çıkardı. Şu anda ise şirketimizin günlük buğday unu üretim
kapasitesi bin 500 ton. Bu başarının belirgin göstergelerinden biri ise şirketimizin 2012 yılında “En İyi Beş
Fabrika” kategorisinde “Majeste Kupası Ödülü”nü,
dört kez “Şükran Ödülü”nü (2009, 2010, 2011 & 2013)
ve 2008’de en iyi kalitenin sembolü olan “Şükran Belgesi”ni kazanmasıdır.
Biraz da tesisiniz, kullandığınız teknolojiler, ürettiğiniz un çeşitleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
Şirketimiz, tahıl işleme sektöründe dünya lideri olan
İsviçreli Bühler AG’den tedarik edilen son teknoloji de-
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ğirmen ekipmanlarıyla donatıldı. Hammaddelerin ve
çıkan nihai ürünlerin kalitesini belirlemek için modern
bir laboratuvarımız var. Tesisimize gelen hammadde
kategorisine göre ayrı ayrı dikkatli bir şekilde denetlenir,
analiz edilir ve saklanır. Ayrıca 180 bin tonluk buğday
depolama kapasitesine sahibiz.
Bütün bunların yanı sıra şirketimiz, kendisiyle birlikte diğer müşterilerin gereksinimlerini karşılamak
için yılda 50 milyon torbalık üretim kapasitesi ile 2017
yılında polipropilen torbaların imalatına yönelik olarak yeni bir proje başlattı.
En çok ürettiğimiz un ürünleri arasında fırın unu,
ev unu, Arap ekmeği unu, Chakki Atta, Premium
Atta, Dürüm Atta, Harees, Jareesh ve irmik yer alıyor.
Ürünlerimiz iyi bilinen ‘Al Khareef’ markası altında
satılıyor.
Ülkenizdeki un ve unlu mamul tüketim alışkanlıkları hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Ülkede en çok
hangi ürünler için un kullanılıyor?
Umman’da unun yüzde 40’ı Arap ekmeği üretimi
(Kuboos, Rakak, Kak vb.) için, yüzde 30’u tava ekmeği, somon ekmeği ve poğaçalar için ve kalan yüzde
30’u ise bisküvi, pasta, şekerleme ve ürünleri için kullanılıyor.
Ülkenizde şirketinizi diğer rakiplerden farklı kılan
yönler nelerdir? Kurum kültürünüz ve işleyişiniz hakkında neler söyleyebilirsiniz?
En önemli farklarımızdan biri sunduğumuz kalite güvencesidir. Tesislerimizdeki tecrübeli ve kalifiye
personelimiz tarafından tüm düzeylerde yapılan sıkı
kalite kontrolleri, nihai ürünlerimizin kalitesinin her
zaman korunmasını sağlıyor. Ayrıca şirketimiz ihtiyaç
olduğunda gerektiği şekilde müşterilere teknik destek
sağlamaya ve müşteri gereksinimleri doğrultusunda
ürün geliştirmeye oldukça büyük önem veriyor. Bunun
haricinde, un değirmenimiz üretim kapasitesi düşünüldüğünde Umman’daki en büyük un değirmenidir.
Diğer başka bir husus ise hammaddelerimizi saklayabilme kapasitemiz. Mevcut 180 bin tonluk depolama
kapasitesiyle şirketimiz, bir gıda kıtlığı yaşanması halinde 6 aydan daha uzun bir süre Umman’ın gereksinimini karşılayabilecek niteliktedir. Dikkat edilmesi
gereken bir başka ek nokta ise P.P. torba imalat bölümümüzdür. Rakiplerimizden hiçbiri Umman’da böyle
bir tesise sahip değildir.
Kurum kültürüne istinaden ise çalışanlarımızı en
mükemmel değerlerimiz olarak görüyoruz ve onlara
önem veriyoruz. Kurum kültürümüz gereği uyrukları
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“Ürünlerimizin yüzde 65’ini iç pazarda
satıyoruz, yüzde 35’ini ise ihraç ediyoruz. Hedefimiz Umman, Yemen ve
Doğru Afrika’nın büyüyen pazarlarında
aktif olarak rol almak.”
ne olursa olsun tüm çalışanlarımızı ortak bir platformda buluşturuyoruz, çalışanlarımıza her zaman eşit
davranıyoruz ve böylece hiçbiri kendisini iş yerinde
ihmal edilmiş veya dışlanmış hissetmiyor. Çalışanlarımızın seviyelerini en iyi şekilde yansıtmak için organizasyon kültürüne iyi bir şekilde adapte olması gerekiyor. Çalışanlarımızın üretime katılmasına, müşteri
sadakatine, finansal büyümeye, güvene ve şeffaflığa
büyük önem veriyoruz.
Yalnızca Umman pazarında mı faaliyet gösteriyorsunuz? İhracat için herhangi bir faaliyetiniz veya buna
ilişkin bir hedefiniz var mı?
Ürettiğimiz ürünleri yerel pazarın yanı sıra Yemen,
Somali, Cibuti, Katar, Kamerun da dahil olmak üzeri
birçok ülkeye satıyoruz. Ürünlerimizin yüzde 65’ini iç
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pazarda satıyoruz, yüzde 35’ini ise ihraç ediyoruz.
Hammadde talebinizi nasıl karşılıyorsunuz?
Temel hammaddemiz buğday. En yüksek kalitedeki
buğdayları Avustralya, Arjantin, Kanada, Almanya ve
Rusya gibi çeşitli ülkelerden ithal ediyoruz. Kalite ve
güvenilirliği sağlamak için hammadde tedarikçisinin seçimi sıkı bir araştırmayla yapılıyor.
Özellikle un endüstrisi bakımından ülkenizin gelecekteki gelişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelecekteki hedefleriniz neler ve yakın zamanda herhangi
bir yatırım yapmayı planlıyor musunuz?
Un temel bir gıda maddesidir, dolayısıyla nüfusun
artmasıyla birlikte kişi başına düşen tüketim de buna
bağlı olarak her yıl artmaktadır. Bu talepleri karşılamak
için şirketimiz üretime 1997 yılında 300 tonluk kapasite ile başladı ve o günden bu yana üretim kapasitemizi
sürekli olarak artırıyoruz. Şu anda mevcut günlük üretim kapasitemiz bin 500 tondur. Umman, Majesteleri
Sultan Qaboos Bin Said’in bilge ve vizyoner liderliği
altında güçlü bir ekonomik büyüme ve gelişmeye şahit
oldu. Şirketimiz de Umman’ın endüstriyel gelişimi ile
aynı tempoda ilerleyerek gelecek için yatırım planları
yapmaktadır.
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Bachar BOUBESS

Modern Mills of Lebanon
Firma Sahibi & CEO

“Lübnan’da buğday unu
tüketimi çok fazla”
“Lübnan mutfağı, ülkeye özgü gıdalarla birlikte ekmek tüketmeye uygundur.
Dolayısıyla ülkemizde buğday unu tüketimi oldukça fazladır. Günlük maksimum
300 ton üretim kapasitesi ile Modern Mills of Lebanon, Lübnan Pita Ekmeği
üretimine yönelik başta Tip 85 buğday unu olmak üzere çeşitli unlu mamullere
ilişkin tüm buğday unu türlerinin üretimini yapıyor.”
S. 62
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İki üretim hattı sayesinde (Bühler & Alapala) ve pazar ihtiyaçlarına bağlı olarak günlük maksimum 300 ton
üretim kapasitesine sahip olan Modern Mills of Lebanon, Lübnan’da Boubess ile Mansour ailelerinin ortak
işbirliği sayesinde 1965 yılında kurulan köklü bir şirket.
Değirmencilik sektörünün Lübnan’da oldukça rekabetçi olduğunu söyleyen Modern Mills of Lebanon Genel
Müdürü Bechar BOUBESS, değirmenlerin bu rekabetçi
pazarda varlığını devam ettirmesi için günde 24 saat kesintisiz çalışması gerektiğine dikkat çekti. Tip 85 buğday
unu olmak üzere her çeşit un ile hayvan yemi için iri
taneli kepek üretimi de gerçekleştirdiklerini kaydedenBOUBESS ile Lübnan halkının tüketim kültürü ve ülkenin değirmencilik sektöründeki geleceğini konuştuk.
Sayın BOUBESS, Modern Mills of Lebanon, Lübnan’ın önde gelen değirmencilik şirketlerinden biri.
Öncelikle, şirketinizin kuruluş hikayesini ve şu anki
konumuna nasıl ulaştığını bizlerle paylaşır mısınız?
Modern Mills of Lebanon (MML), Boubess ile Mansour ailelerinin ortak işbirliği sayesinde 1965 yılında kuruldu. Başkent Beyrut’ta kurulan Modern Mills of Lebanon, günlük 120 ton üretim kapasitesiyle başladı ve kısa
sürede Lübnan genelinde pazar payını kolayca genişletti.
Üretim tesisiniz, kapasiteniz ve kullandığınız teknolojiler hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Hangi ürünlerin (un, kepek, buğday unu vb.) üretimini yapıyorsunuz?
Şirketimizin bünyesinde Bühler ve Alapala olmak üzere iki üretim hattımız bulunuyor. Bu hatlarla birlikte, pazar ihtiyaçlarına da bağlı olarak günlük maksimum 300
ton üretim kapasitesine ulaşabiliyoruz. Bugün Modern
Mills of Lebanon olarak başta Lübnan Pita ekmeği üretimi için kullanılan Tip 85 buğday unu olmak üzere, farklı
unlu mamullere yönelik her türlü un tipinin üretimini
gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda hayvan yemleri için
de iri taneli kepek üretimi yapıyoruz.
Ülkenizde şirketinizi diğer rakiplerden farklı kılan
yönler nelerdir? Kurum kültürünüz ve işleyişiniz hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Lübnan pazarındaki rakiplerimizden farklı olarak,
Lübnan Pita Ekmeği üretiminde kullanılan un tipi için
özel olarak tasarlanmış 8 vals silindiriyle oluşturulan bir
uzun hattımız (Bühler) bulunuyor.

nuz? İhracat için herhangi bir faaliyetiniz veya buna
ilişkin bir hedefiniz var mı?
Küçük çaplı ihracat faaliyetlerimiz olmakla beraber
Modern Mills of Lebanon olarak daha çok yerel sektörde
faaliyet gösteriyoruz.
Peki şirketiniz pazar gücünü neye borçlu?
Müşteri memnuniyetini sağlamak ve pazardaki mevcut güçlü pozisyonumuzu korumak amacıyla her zaman
ürünlerimizin kalitesini en üst seviyeye çıkarmaya ve bu
konudaki istikrarımızı sürdürmeye odaklanıyoruz.
Değirmencilikte en önemli konulardan biri hammaddedir. Ülkenizde hammadde durumu nedir, şirketler hammaddeleri nasıl tedarik ediyor?
Lübnan, yılda 40 bin ila 50 bin ton aralığında irmik
üretimine uygun olan durum buğdayı üretiyor ve yılda
40 bin ton sert ve yumuşak buğday tüketiyor. Bu nedenle, büyük çoğunluğu Kanada ve Avustralya ile Karadeniz olmak üzere dünyanın dört bir yanından buğday ithalatı gerçekleştiriyoruz.
Ülkenizin un değirmenciliğindeki geleceği hakkında
düşünceleriniz neler düşünüyorsunuz?
Değirmencilik sektörü Lübnan’da oldukça rekabetçi.
Bu da üretimin tüketimden çok daha fazla olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle, değirmenlerin üretimini
istikrarlı bir şekilde sürdürmesi, dolayısıyla bu rekabetçi
pazarda varlığını devam ettirmesi için günde 24 saat kesintisiz çalışması gerekiyor.

Biraz da Lübnan’daki tüketim alışkanlıkları hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz?
Lübnan mutfağı, Lübnan’a özgü gıdalarla birlikte ekmek tüketmeye uygundur. Dolayısıyla ülkemizde buğday unu tüketimi oldukça fazladır.
Yalnızca Lübnan pazarında mı faaliyet gösteriyorsu-
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Begüm OKUTAN

Erkaya Laboratuvar Cihazları ve Un Katkı Maddeleri Ltd. Şti
İhracat, Satış & Pazarlama Uzmanı

“Sürekli olarak yenilik peşindeyiz”
“Erkaya olarak üretimimizin yüzde 80’ini ihraç ediyoruz ve ülkemiz için önemli
ölçüde katma değer yaratıyoruz. Beş kıtada, birçok ülkede oldukça önemli
sayıda referansımız bulunuyor. Sürekli olarak yenilik peşinde olan firmamız,
dokunmatik ekran düşme sayısı (falling number) cihazı üreten ilk firma.”
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Un-ekmek katkı maddeleri ile un-yem sanayi için kalite kontrol cihazlarının üretimi ve pazarlanması faaliyetlerini yürüten Erkaya Laboratuvar Cihazları Ve Un
Katkı Maddeleri Ltd. Şti, 2000 yılında Ankara’da kuruldu. Sektörel danışmanlık hizmeti de veren firma, üretiminin yüzde 80’ini ihraç ederek önemli ölçüde katma
değer yaratıyor.
Yurtdışına doğrudan ihracatın yanı sıra Rusya, Sırbistan, Macaristan, Pakistan, Tunus, Mısır, İran gibi birçok
ülkedeki bayileri aracılığı ile de satış yaptıklarını söyleyen firmanın İhracat, Satış & Pazarlama Uzmanı Begüm
OKUTAN, en son geliştirdikleri yeniliğin dokunmatik
ekrana sahip “Gluten Yıkama Cihazı” olduğunu vurguladı. Önümüzdeki yıllarda da bunun gibi tasarım
çalışmalarına devam etmeyi planladıklarını belirten
OKUTAN ile firmanın kuruluş hikâyesini, Ar-Ge çalışmalarını ve hedeflerini konuştuk.
Sayın Okutan, Erkaya katkı maddeleri, laboratuvar
ve kalite-kontrol cihazları konusunda uzmanlaşmış
firmalardan biri. Şirketiniz ve bugüne nasıl geldiğiniz
hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?
Şirketimiz 2000 yılında Ankara’da kuruldu. Başlıca
faaliyet alanlarımız un-ekmek katkı maddeleri ile unyem sanayi için kalite kontrol cihazlarının üretimi ve
pazarlanmasıdır. Kuruluşumuzun ilk yıllarında yurtiçi
pazarında daha aktiftik, ancak son 7-8 yıldır yurtdışı
pazarına ağırlık vermekteyiz.
Üretim, kalite güvence, satış ve
satış sonrası teknik servis departmanlarımız ve uzman kadromuz ile müşterilerimize hizmet veriyoruz. Ayrıca firmamız
kendi konusu ile ilgili olarak
sektörel danışmanlık hizmeti
de sunuyor. Firmamızın müşterilerine taahhüdü etik değerlerden uzaklaşmadan, müşteri
odaklı satış politikası, kaliteli
ürün, hızlı servis ve kesintisiz
destek vermektir.
Biraz da değirmencilik endüstrisine yönelik sunduğunuz ürünleri, cihazları ve hizmetleri anlatır mısınız?
Erkaya Laboratuvar ve Un
Katkı Maddeleri Ltd., değirmenlerin ihtiyacı olan tüm
temel analiz cihazlarını ve un
katkı maddelerini üretiyor. Laboratuvar değirmenleri (valsli
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ve çekiçli tip olmak üzere), hektolitre tayin cihazı, glüten yıkama seti, dokunmatik ekran düşme sayısı (falling
number) cihazları, protein tayin cihazı, sedimantasyon
cihazı, elek sallama cihazı, kül fırını ve otomatik numune alma sondası, üretimini yaptığımız cihazlar arasında.
Erkaya olarak üretimimizin yüzde 80’ini ihraç ediyoruz ve ülkemiz için önemli ölçüde katma değer yaratıyoruz. Beş kıtada, birçok ülkede oldukça önemli sayıda
referansımız bulunuyor. Sürekli olarak yenilik peşinde
olan firmamız, dokunmatik ekran düşme sayısı (falling
number) cihazı üreten ilk firmadır.
Firmanızın Türkiye’deki ve dünyadaki konumu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Kendi piyasanızdaki gelecek hedefiniz nedir? Bu hedef için neler yapıyorsunuz?
Firmamızın yurtiçinde ve yurtdışında birçok değerli
referansı bulunuyor. Hedefimiz; var olan markamızı,
dünya ölçeğinde daha da iyi bir noktaya taşımak, pazarlarımızı geliştirmek ve yeni pazarlar oluşturmaktır.
Bunun için kendi satış personelimiz ve bayilerimiz kanalıyla satışlarımızı artırmaya çalışıyoruz.
Müşterilerin Erkaya ürünlerini, cihazlarını, teknolojilerini seçmesinin sebepleri sizce nedir? Şirketinizin
hangi özellikleri sizi rakiplerinizden ayırıyor?
Müşterilerimizin ürünlerimizi tercih etmelerinin başlıca nedeninin yüksek kaliteli ürünler olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca satış sonrası
sağladığımız hızlı kurulum
ve gerekli durumlarda verilen teknik destek de önemli
bir diğer etken. Profesyonel
teknik ekibimizle, dünyanın her yerinde hizmet ve
destek sağlıyoruz.
Yurtdışı yapılanmanız
konusunda da bize biraz
daha bilgi verebilir misiniz? Hangi ülkelerde
ofisleriniz ya da temsilcilikleriniz
bulunuyor?
Yurtdışına yönelik satış ve
servis hizmetlerinizi nasıl
yürütüyorsunuz?
Yurtdışına yaptığımız doğrudan satışların yanı sıra Rusya, Sırbistan, Macaristan, Pakistan, Tunus, Mısır, İran gibi
birçok ülkedeki bayilerimiz
aracılığı ile de satış yapıyoruz.
Yurtiçinde olduğu gibi yurt
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dışında da servis hizmetlerimizi
yine kendi teknik ekibimiz aracılığıyla gerçekleştiriyoruz.
Firmanızın Ar-Ge çalışmalarından ve bu çalışmalara ayırdığı bütçeden
bahseder misiniz? Ar-Ge çalışmalarında hangi konulara
odaklanıyorsunuz?
Erkaya olarak ciromuzun
önemli bir kısmını Ar-Ge
çalışmaları için ayırıyoruz ve
harcıyoruz. Şu an için öncelikli odak noktamız, hamur
test cihazları üretmek ve mevcut cihazlarımızı geliştirerek daha da rahat kullanım imkânı sunmak.
Peki, son zamanlarda geliştirdiğiniz yeni cihazlarınız ya da ürünleriniz var mı? Varsa bu çözümlerden
ve bunların sektöre getirdiği avantajlardan bahsedebilir misiniz? Önümüzdeki dönemde müşterilere hangi
yeni teknolojileri sunacaksınız?
Temel laboratuvar cihazlarında dokunmatik ekran
gibi gelişmiş teknolojileri dünyada ilk kullanan firma
olarak en son geliştirdiğimiz yenilik dokunmatik ekrana sahip “Gluten Yıkama Cihazı”dır. Daha önce yine
bir ilk olarak piyasaya sürdüğümüz dokunmatik ekranlı
Falling Number (Düşme Sayısı) cihazı gibi, glüten yıkama cihazı da kullanım açısından büyük kolaylık sağlıyor. Önümüzdeki dönemde de bunun gibi tasarım çalışmalarına devam etmeyi planlıyoruz.
Piyasada edindiğiniz tecrübeler ışığında değirmenlerin kalite kontrol laboratuvarına yaklaşımını değerlendirir misiniz? Sizce değirmenciler kalite kontrol ve
laboratuvar konusuna yeterince önem veriyorlar mı?
Bilindiği üzere, Türkiye’de un sanayii oldukça gelişti.
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Yerli ve kaliteli buğday yetersizliğine rağmen Türkiye,
dünyada un ihracatı yapan
ülkeler sıralamasında genellikle ilk üçte yer alıyor. Bu
başarının arkasında, üretimin tüm süreçlerinin kalite
kontrol birimleri aracılığıyla
denetlenmesi yatıyor. Değirmencilerimiz, laboratuvar
analiz değerlerinin ışığında,
gerektiğinde ithal buğday ve
un katkı maddeleri takviyeleriyle istenilen özelliklere
uygun un üretimi yapabiliyor.
Laboratuvar ve kalite kontrol sizce firmalara neler
kazandırır? Firmalara bu alanlara yönelik yatırımları
neden önemsemeli?
Değirmencilikte kalite kontrol bölümleri hammadde
alımı, ürünün depolanması, üretim süreci ve nihai ürünün
istenilen şartlara uygunluğunu kontrol etmek anlamında
önemli bir yere sahip. Gerekli kalite parametreleri, bu parametreleri analiz eden cihazlardan oluşan laboratuvarlar
yardımıyla ölçülüyor ve değerlendirmeye alınıyor.
Son olarak neler eklemek istersiniz?
Sektörün sürekli olarak takip ettiği Miller Magazine/
Değirmenci Dergisi’ni de yayınlayan Parantez Group’a,
özellikle İDMA Fuarı organizasyonundaki başarılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Dünyanın her ülkesinde, tüm sektörel fuarlara katılan bir firma olarak söylemek isterim ki; kaliteli ziyaretçi sayısı ve çoğunluğu
yabancılardan oluşan ziyaretçi profiliyle firmamızın
ihracat hedefine oldukça uygun İDMA Fuarı, aynı zamanda en çok satış yapma fırsatını yakaladığımız fuarlardan biri oldu.
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Değirmenciliğin duayen ismi
Mark Cornwell’i kaybettik
Tahıl ve değirmencilik endüstrileri yayınlarının duayen ismi Mark Cornwell hayatını kaybetti. 60 yaşında hayata gözlerini yuman Mark, sektörde büyük saygı
duyulan bir isimdi.
Değirmencilik sektörüne yıllarını vermiş bir
isim olan Mark Cornwell (60), 11 Eylül 2017 Pazartesi günü vefat etti. Uzun yıllardır tanıdığımız
saygıdeğer bir meslek büyüğümüz olan Mark, son
iki yıldır korkunç sırt ağrıları
çekiyordu. Vefatından dolayı çok üzüntü duyduğumuz
Mark, değirmencilik sektörünün duayen bir ismiydi.
16 Nisan 1957’de Kirouville, Missouri’de doğan Mark,
Columbia’daki Missouri Üniversitesi’nden mezun olduktan
sonra 1980’li yılların sonlarında gittiği Kansas şehrinde
World Grain dergisi için çalışmaya başladı. World Grain
dergisinde uzun yıllar geçirdikten sonra, eşi ve iş ortağı
olan Martha ile birlikte değirmencilik sektörünün en eski
yayın organı olan Milling and
Grain için çalıştı. Mark, bütün endüstri yayınlarında tüm
meslektaşları tarafından büyük
saygı görüyordu.
CÖMERT VE
YARDIMSEVERDİ
Cömertliği ve yardımseverliğiyle herkes tarafından çok sevilen bir isim olan Mark Cornwell,
meslekte geçirdiği yıllar içinde dünyanın dört bir
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tarafında sağlam ilişkiler ve güzel dostluklar kurdu. Mark’ın talihsiz ölüm haberini duyuran Milling and Grain dergisi, taziye mesajında, “‘Mark
hepimizi derin bir üzüntü ile bu sektörde bıraktı. ‘Cornman’ adıyla anılan Mark, mizah duygusu
olan birisiydi ve öfkeli yaşlı
adamları bile güldüren bir
adamdı. Karakteri her zaman hizmet ettiği insanlar
için mümkün olan en iyi
işi yapan türdendi; ayrıca
herkese her zaman yardım etmeye istekli biriydi.
Mark ve Martha, yoksullara yardım etmek konusunda her zaman nazik,
sevecen, düşünceli ve hayırsever davrandı.’’ övgüsünde bulundu.
Dergi, ABD ve Kuzey
Amerika
faaliyetlerine
destek vermeyi sürdürerek
Mark’ı onurlandıracağını yazdı. Mark Cornwell
adına, mezun olduğu üniversitede bir burs programı
oluşturulması için de vakıf
kurulacağı bildirildi. Karısı Martha’ya, kızları
Maggie’ye ve Milling and Grain ekibine başsağlığı diliyoruz. Huzur içinde uyu Mark. Seni özleyeceğiz.
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Gıda devleri, beslenme
alışkanlıklarını nasıl
değiştirdi?
Gıda sanayisi devlerinin Batı’daki büyüme
hızı yavaşlayınca agresif bir şekilde gelişmekte olan ülkelere yöneldiklerine dikkat çeken
New York Times, bu yönelişin obezitenin artışında payı olduğunu yazdı.
Son 30-35 yılda gıda üretim, dağıtım ve reklam şekli küresel çapta büyük bir değişime uğradı. Annelerin
elinden çıkan geleneksel tatların yerini, işlenmiş hazır gıdalar aldı. İnsanların yeme alışkanlıkları değişti. Bu değişimle birlikte obezite kavramı hayatımıza
girdi. Öyle ki son araştırmalar dünyada artık obez insan sayısının, zayıflardan fazla olduğunu gösteriyor.
Bir nesil önce açlığın ve yetersiz beslenmenin hüküm
sürdüğü bazı bölgelerde artık obezite kaynaklı diabet,
kalp rahatsızlıkları ve çeşitli kronik hastalıklar görülüyor. Batı tarzı işlenmiş gıda ve şekerli içecekleri
Latin Amerika, Afrika ve Asya’nın en ücra köşelerine
dahi ulaştıran gıda sistemindeki dönüşümü inceleyen
New York Times (NYT) gazetesi, bu transformasyonun arkasında Nestle, PepsiCo ve General Mills gibi
çokuluslu gıda şirketlerinin, gelişmekte olan ülkelere
yönelmesinin payı
olduğunu yazdı.
OBEZ SAYISI,
ZAYIFLARDAN
FAZLA
NYT, şirket kayıtları, epidemiyolojik araştırmalar ve
hükümet raporlarının incelenmesinin
yanı sıra beslenme
ve sağlık uzmanlarıyla yaptığı görüş-
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melere dayandırdığı haberinde, gıda sanayisi devlerinin Batılı ülkelerdeki büyüme hızı yavaşlayınca agresif
bir şekilde gelişmekte olan ülkelere yöneldiklerine dikkat çekti. Gazete, haber-incelemesinde gıda devlerinin
bu yönelişinin bu ülkelerde obezite ve sağlık sorunlarına sebep olduğunu vurguladı. Haberde Brezilya’dan
Gana’ya ve Hindistan’a kadar geleneksel beslenme düzenlerinin altüst olduğu ifade edildi. Gazete, dünyada
obez sayısının zayıfların sayısını geçmesinde bu hakikatin yattığına işaret etti. Elbette obezitenin tek sebebi
hazır gıda üreticileri değil. Bunun arkasında genetik,
şehirleşme, refah artışı ve hareketsiz yaşam tarzı gibi
faktörler de var. Ancak NYT’ye konuşan uzmanlara
göre kalorisi yüksek, besleyicilik açısından ise zayıf
gıdalar, kilolu ama iyi beslenmemiş insanlar ortaya çıkaran yeni bir kötü beslenme tipi üretti. Dünyanın en
büyük paketlenmiş
gıda şirketi Nestle,
satışlarının yüzde
42’sini gelişmekte
olan ülkelere yapıyor. Gelişmekte
olan ülkelerin, gıda
devlerinin iştahını
nasıl
kabartığını,
Coca-Cola CEO’su
Ahmet
Bozer’in
2014’te yatırımcılara yaptığı bir konuşmadaki şu sözleri
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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ma ve geliştirme sorumlusu Sean Westcott obezitenin,
ucuz işlenmiş yiyeceklerin daha yaygın olarak kullanılmasının bir ‘yan etkisi’ olduğunu da kabul ediyor.
Wescott, “Etkinin ne olacağını düşünmedik.” diyor.
Problemin bir parçasının insanların alım gücüne ulaştıkça doğal olarak daha fazla yemeye meyletmeleri olduğunu dile getiren Wescott, Nestlé olarak tüketicileri
uygun porsiyon ölçüleri konusunda bilgilendirmeye
çalıştıklarını anlatıyor.

güzel bir şekilde özetliyor: “Son 30 günde dünyanın
yarısı kola almadı. Son bir hafta kola almayan 600 milyon genç var. Dolayısıyla fırsat çok büyük.”
Çokuluslu şirketler gelişmekte olan ülkelere daha
da derinlemesine girdikçe yerel tarımı dönüştürmekte,
çiftçileri, birçok endüstriyel gıda ürününün hammaddesi olan şeker kamışı, mısır ve soya fasulyesi gibi para
getirecek ürünler yetiştirmeye sevk ediyor. Bu ekosistem küçük ölçekli işletmeleri, büyük perakendecileri,
gıda üreticilerini ve distribütörlerini içine çekiyor.
NESTLÉ: AÇLIĞI AZALTIYORUZ
Gıda sanayinin küresel oyuncusu Nestlé’nin yöneticileri ise ürünlerinin dünyada açlığın azaltılmasına
yardımcı olduğunu, insanlar için çok önemli besin
maddeleri sağladığını belirtiyor ve şirketin ürünleri
sağlıklı hale getirmek için tuz, yağ ve şeker kullanımını kıstığını ifade ediyor. Ancak Nestlé’nin gıda araştır-
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700 MİLYON OBEZ VAR
The New England Tıp Dergisi’nde yakın bir zamanda yayınlanan bir araştırmaya göre dünyada şu
an 700 milyonu aşkın obez var. Bunların 108 milyonu çocuk. 1980 yılından bu yana 73 ülkede obez sayısı
ikiye katlandı. Obezite oranlarının en yüksek olduğu
bölgeler ABD, Güney Pasifik ve Basra Körfezi. Her
dört Amerikalıdan biri obez. Ancak obezitenin en hızlı
şekilde artış gösterdiği bölgeler Latin Amerika, Afrika
ve Asya. Örneğin Mali’de obez oranı 1980’den bu yana
15,5 kat artmış.
Birçok beslenme uzmanı, obezitenin yayılması ile
paketlenmiş gıda satışı arasında bağlantı olduğunu düşünüyor. Piyasa araştırma şirketi Euromonitor’a göre
2011 ila 2016 yılları arasında paketlenmiş gıda satışı
dünya çapında yüzde 25 oranında artış gösterdi. Aynı
dönemde fast food satışları da yüzde 30 artttı. Örneğin
Domino’s Pizza sadece 2016 yılında 1.281 şube açtı.
Bu, her yedi saatte bir şube demek. Sağlık uzmanlarının argümanlarına karşı çıkan gıda sanayi temsilcileri
ise işlenmiş gıdaların sürekli artan ve şehirleşen dünya
nüfusunu beslemek için gerekli olduğunu ifade ediyor.
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Cargill’de yeni İnsan Kaynakları Direktörü Banu
Öksün oldu
Cargill’in Türkiye’den yönetilen Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika bölgesindeki insan
kaynakları operasyonlarına liderlik için Banu Öksün seçildi.
Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve
Kuzey Afrika Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Banu Öksün
getirildi. Öksün, Cargill’in Türkiye’den yönetilen Orta Doğu, Türkiye
ve Kuzey Afrika bölgesindeki insan
kaynakları operasyonlarına liderlik
yapacak.
Bank of America, Merrill Lynch
(New York), Microsoft ve Samsung
gibi firmalarda çeşitli İnsan Kaynakları pozisyonlarında görev alan Banu
Öksün, son olarak yatırım bankası

Banu Öksün - Cargill

hizmetleri veren Ünlü & Co şirketinde
İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim
ve Pazarlama Direktörlüğü görevini
yürütüyordu.
İzmir Amerikan Koleji’nden 1993
yılında mezun olan Öksün’ün, Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden
lisans ve New School University
(Parsons College) Media Studies MA
Programı’ndan yüksek lisans derecesi
bulunuyor.

Hububat bilim projesine destek
53 ülkede müşterisi bulunan un fabrikası makina tedarikçisi ABD’li Kent Corporation şirketi,
Iowa Corn Promotion Board ve Sukup Manufacturing Co. ile birlikte Iowa eyaleti yem değirmeni ve tahıl bilimi projesine 14 milyon dolar bağış taahhüdünde bulundu.
Yem öğütme ve hububat bilimi projesinde, Iowa Eyalet Üniversitesi’nin yeni eğitim ve araştırma tesisine destek olmak amacıyla, Kent Corporation 8 milyon, Iowa
Corn Promotion Board 4 milyon ve Sukup Manufacturing Co. 2 milyon dolar bağış sözü verdi. Taahhüt edilen
toplam 14 milyon dolar, tamamen özel olarak finanse
edilecek 21,2 milyon dolarlık yem fabrikası ve hububat
bilim kompleksi için kamuoyuyla paylaşılan ilk bağış.
Kent Corporation ve Iowa Corn Promotion Board’un taahhütleri aynı zamanda kompleks için şimdiye kadarki en büyük bağış niteliğinde. Sukup Manufacturing Co.’nun yardımı ise kompleksin tahıl
depolama ambarlarının inşası da dâhil olmak üzere ayni
yardım olacak.
Iowa Devlet Üniversitesi Başkanı Benjamin Allen,
‘’Kent, Iowa Corn Promotion
Board ve Sukup Manufacturing’e yem fabrikamızın ve

S. 74

hububat bilim kompleksinin derinlemesine planlamasına ve geliştirilmesine öncülük eden büyük bağışlarından dolayı minnettarız.” dedi. Allen, bağışlarla
ilgili konuşan Allen, “Bu şirketlerin muazzam cömertliği, bu tesisi öğrencilerin öğrenmesine, önemli fakülte
araştırmalarına ve endüstri işgücünün artması ve bunu
herkese ulaştırmaya değerli bir katkı sağlaması açısından yardımcı olacaktır.” diye konuştu.
ÖĞRENCİLERE YERİNDE ÖĞRENME İMKANI
Kompleksin bir yem değirmeni kulesi, yem öğütme
ve karıştırma yapıları, tahıl depolama ambarları ve tek

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Ekim 2017

HABER

katlı sınıf ve laboratuar binası içermesi öngörülüyor.
Iowa Eyalet Fakültesi, yem ve tahıl endüstrisinde yüksek vasıflı profesyonellere yönelik artan talebi karşılamak amacıyla öğrencileri daha iyi hazırlamak için yem
ve tahıl teknolojisi alanında yeni bir branş geliştiriyor.

Yeni kompleks, bazı tarımsal konularda öğrencilere
yerinde öğrenme imkanı sunacak. Ayrıca tesis, yem
öğütme ve hububat sektöründe çalışanların da faydalanacağı sürekli eğitim ve gelişim programları için yeni
bir mekan olacak.

Endüstri 4.0 yolculuğunda
akıllı fabrikalar dönemi
Endüstride yaşanan dijital dönüşüme dikkat çeken Mitsubishi Electric Avrupa Fabrika
Otomasyonu EMEA Başkanı Hartmut Pütz,
Endüstri 4.0 ve akıllı fabrikaların temelini oluşturan Nesnelerin İnterneti (IoT) ile bağlantı
sağlanan cihaz sayısının önümüzdeki birkaç yıl
içerisinde katlanarak artacağını söyledi.
Üretim süreçlerinde hızlı bir değişime neden olan
Endüstri 4.0, tamamen dijitalleştirilmiş üretime geçişi beraberinde getiriyor. Son kullanıcıların, artık
daha fazla ürün çeşidine ve kişiselleştirilmiş ürünlere,
standart ürünlere benzer fiyat aralıklarıyla ulaşmak
istediklerini vurgulayan Mitsubishi Electric Avrupa
Fabrika Otomasyonu EMEA Başkanı Hartmut Pütz,
değişen taleplerin üretim süreçlerinin gelişimini büyük oranda etkilediğini belirtti.
Online alışverişin yaygınlaşmasının da üretimde
esneklik ihtiyacını artırdığına dikkat çeken Hartmut
Pütz, sözlerine şöyle devam etti; “Örneğin, bir online
alışveriş sitesinde uygulanan indirim, üretim hattındaki makine ya da robotların çalışma modelinin değiştirilmesine neden olabiliyor. Tedarikçiler, tüketici
taleplerini karşılayabilmek adına tedarik zincirinin
tamamında yer alan üreticilerin, üretim hatlarında en
üst düzeyde esneklik göstermesini şart koşuyorlar. Dolayısıyla üreticilerin çok hızlı aksiyon alarak herhangi
bir ürün için üretim sayısını süreç devam ederken değiştirebilmeleri kritik önem taşıyor. Bu noktada, devreye akıllı fabrika konsepti giriyor. Biz de Mitsubishi
Electric olarak, işletmelerin dijital dönüşümü ve akıllı
fabrikaların geliştirilmesine ilişkin faaliyetlerimizin tamamını e-F@ctory konseptimiz altında topluyoruz.”
Mitsubishi Electric’in bu konsept çerçevesinde, dünya
genelinde işbirliği içerisindeki şirketlerden oluşan aktif
bir ağ olan e-F@ctory Alliance’ı tasarladığını belirten
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Hartmut Pütz - Mitsubishi Electric

Pütz, “Sistem entegrasyonu uzmanlarını, yazılım sağlayıcıları ve endüstriyel parça üreticilerini aynı çatı altında
bir araya getiren bu ağ sayesinde şirketler, esnek ve optimum çözümler sunabilmek için işbirliği yapıyor.” dedi.
MİNİMUM OPERASYON MALİYETİ,
MAKSİMUM ÜRETİM PERFORMANSI
Endüstri 4.0’ın gereksinimlerine etkin çözümler sunulması için e-Factory Alliance bünyesinde yapılan
çalışmaların en önemlilerinden birinin Almanya’nın
Bielefeld kentinde faaliyet gösteren Mitsubishi HiTec
Paper Europe GmbH şirketinde gerçekleştirildiğini
bildiren Pütz, şu açıklamalarda bulundu; “Söz konusu
şirkette, FAG Schaeffler işbirliği ile geliştirilen Akıllı
Durum İzleme çözümünün uygulanması sayesinde
kestirimci bakım konusunda daha bütüncül bir yaklaşım geliştirildi. Bu çözüm, üretimde kullanılan makineler ve yardımcı parçalardan alınan parametrelerin tamamının izlenmesini mümkün kılıyor. Bu veriler daha
sonra, her bir makinenin parçalarının ve genel olarak
tesisin durumunun analiz edilmesi için kullanılıyor.
Sistemden elde edilen bilgiler arasında bakım tavsiyeleri de yer alıyor. Bu sayede, plansız duruş süreleri
ve sonrasında meydana gelecek zararlar konusundaki
riskler kayda değer ölçüde azaltılıyor. Genel anlamda,
kestirimci bakım faaliyetlerinde önemli ölçüde iyileşme
sağlanırken, toplam operasyon maliyetleri azaltılıyor ve
maksimum üretim performansı elde ediliyor.”
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Zübeyde KAVRAZ

Parantez Uluslararası Fuar Yapım A.Ş.
Genel Müdür

Yem sektörü 2018’de
İDMA FEED’de buluşuyor
“Eminim ki İDMA FEED Fuarı, yani Yem Makineleri & Teknolojileri ve Yan
Sanayi Fuarı, endüstriyel yem üreticileriyle yem teknolojileri üreticilerinin
buluşmasına ve işbirliğine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu fuarla hedefimiz
ağırlıkla Türkiye ve komşu ülkeler başta olmak üzere, yurtdışındaki yem
üreticilerini Türkiye’ye çekmek.”
S. 78
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Uluslararası ziyaretçi katılımıyla başarısını kanıtlamış
olan değirmencilik endüstrisinin uluslararası nitelikteki tek teknoloji fuarı İDMA’nın organizatörü Parantez
Uluslararası Fuar Yapım A.Ş., yem sektörüne özel yeni
projelerle yoluna devam ediyor. 2017 yılında düzenlediği İDMA Fuarı’nda yem teknolojilerini ilk kez ayrı bir
salonda toplayan Parantez, aldığı olumlu geri dönüşlerin ve taleplerin ardından sadece yem sektörüne özel bir
fuar organizasyonu için harekete geçti.
05-07 Temmuz 2018 tarihleri arasında İDMA FEED
markasıyla Yem Makineleri & Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı’nı düzenleyecek olan Parantez, özellikle endüstriyel ölçekte yem üreten şirketleri gerek Türkiye’nin
gerekse dünyanın en büyük makine üreticileriyle buluşturmayı ve sektörün gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. İstanbul Fuar Merkezi’nin 9. ve 10. salonlarında
düzenlenecek fuarda, yem sektörüne özel konferanslar
da düzenlenecek.
Yeni projeyle ilgili bilgi almak için görüştüğümüz
Parantez Uluslararası Fuar Yapım A.Ş. Genel Müdürü Zübeyde KAVRAZ, İDMA FEED Fuarı’nın ana
hedefinin özellikle Türkiye ve komşu ülkelerdeki yem
üreticileri ile dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerini buluşturmak olduğunu belirtiyor. Fuarın 2018’den
sonra da 2 yılda bir düzenlenmeye devam edeceğini aktaran KAVRAZ, İDMA Fuarı’nın ise İDMA GLOBAL
- Uluslararası Un, Yem, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur
Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi
Teknolojileri Fuarı adı altında, açılımındaki tüm sektörleri kapsayacak şekilde, düzenlenmeye devam edeceğini vurguladı.
Yani Parantez önümüzdeki yıllarda bir yıl İDMA
FEED, bir yıl İDMA GLOBAL Fuarı’nı organize ederek yoluna devam edecek. Konuyla ilgili ayrıntıları
KAVRAZ’dan alıyoruz.
Sayın Kavraz, sizi un ve yem endüstrileri ile ilgili çalışmaya yönlendiren nedir? Öncelikle bize bu sektörlere yönelik çalışmalarınıza nasıl başladığınızı anlatır
mısınız?
Türkiye olarak biliyorsunuz tahıl üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyoruz. Tahıl
ürünleri, özellikle de buğday, yani ekmek, bizim için
çok değerli bir gıdadır. Tabi bizim için olduğu kadar insanlığın geri kalanı için de son derece değerli. Dünya geneline baktığımızda Avrupa ve Orta Asya gibi bölgelerde
buğdayın, Uzak Asya’da pirincin, Amerika’da ise mısırın yaşamsal bir öneme sahip olduğunu görüyoruz. Yani
nereye giderseniz gidin insanoğlunun en değerli besin
kaynağı olarak karşınıza mutlaka bir tahıl ürünü çıkıyor.
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Ancak hem Türkiye’de hem de dünyada, bizler için
bu kadar değerli olan tahıl ürünlerinin işlenip soframıza ulaşmasını sağlayan sektörün temsilcilerini bir araya
getiren, sektörün gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayan herhangi bir organizasyon yoktu. Biz de en değerli
besin maddemizi işleyen bu sektörün bu ihtiyacını fark
ederek, sektör temsilcilerinin de desteğiyle İDMA Fuarı’nın organizasyonuna başladık.
Uluslararası Un, Yem, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur
Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi
Teknolojileri Fuarı olarak 14 yılda 7 kez düzenlenen
İDMA, açılımından da anlaşılacağı üzere tahıl ve bakliyat ürünlerini işleyip insan ve hayvan gıdasına dönüştüren her bir alanı tek çatı altında buluşturan dünyadaki
tek teknoloji fuarı.

FEED TECHNOLOGIES AND SUB-INDUSTRY EXHIBITION

2018 yılında İDMA FEED adıyla sadece yem sektörüne özel bir fuar düzenliyorsunuz. Niçin yem için
ayrı bir etkinlik düzenleyerek yeme yönelik odağınızı
genişlettiniz?
Sizlerin de bildiği gibi İDMA Fuarı, yem sektörünü de
kapsayan bir fuar. Yani İDMA Fuarı için çalıştığımız 14
yıl boyunca, yem sektörüne de çalıştık. Bu çalışmamızın
bir sonucu olarak İDMA 2017’de yem sektörünü ayrı bir
salonda toplayacak noktaya ulaşmayı başardık. Eğer geçmiş çalışmalarımız yem sektörünü memnun etmiş olmasaydı zaten bu noktaya ulaşamazdık. Kısacası yem bizim
için yeni bir alan değil, sadece hızlı bir şekilde gelişen bir
alan, özellikle de son yıllarda...
Gelişen bu alanın da, kendine özel bir desteğe ihtiyacı
var. Biz de bunun farkına vararak yeni organizasyonlara
yöneldik.
Eminim ki İDMA FEED Fuarı, yani Yem Makineleri & Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı, endüstriyel yem
üreticileriyle yem teknolojileri üreticilerinin buluşmasına ve işbirliğine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu fu-
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arla hedefimiz ağırlıkla Türkiye ve komşu ülkeler başta
olmak üzere, yurtdışındaki yem üreticilerini Türkiye’ye
çekmek.
Ayrıca fuar esnasında düzenleyeceğiniz konferanslar
için de Perendale ile anlaşma yaptınız. Bu ortaklık size
hangi avantajları sağlayacak?
Her organizasyonda başarı için başarılı ortaklara ihtiyaç vardır. Perendale’nin bu ortaklardan biri olduğunu
düşünüyoruz. Parantez ve Perendale şirketlerinin yem
konusundaki tecrübesinin hem sektöre hem de bizlere
artı değer katacağına inanıyorum.
Peki Türkiye’yi yem alanında gelecekte neler bekliyor?
Türkiye bir tarım ve hayvancılık ülkesi. Küçük ve
büyükbaş hayvancılıktan kümes hayvancılığına, balıkçılıktan evcil hayvancılığa kadar hemen hemen tüm
hayvancılık çeşitlerinde önemli bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla tüm türler için önemli bir
yem ihtiyacı var. Ancak buna rağmen Türkiye’deki yem
sektörü henüz istenen seviyeye ulaşabilmiş değil. Biz
önümüzdeki 5 yıl içinde bu durumun değişeceğini ve
Türk yem sanayinin hem iç pazarda hem de dış pazarda
çok daha güçlü hale geleceğini görüyoruz. Son yıllardaki hızlı değişim ve dönüşüm çok açık bir şekilde buna
işaret ediyor. Bu süreçte de sektörün bizim gibi kuru-
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luşların katkısına ihtiyacı var. Hem İDMA FEED 2018
Fuarı’nın hem de fuar esnasında Perendale ile birlikte
gerçekleştireceğimiz konferansların bu anlamda çok etkili olacağını ve Türkiye’deki yem sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum.
Türkiye, dünya un ve yem değirmenciliği konusunda
öne çıkan ülkelerden biri ve İDMA, dünyada değirmencilik için önde gelen etkinliklerden biri. İDMA’nın 14
yıldan bu yana sürdürdüğü başarıyı neye bağlıyorsunuz? 2017’deki fuarı bu kadar eşsiz kılan neydi sizce?
Sizin de belirttiğini gibi Türkiye, un ve yem değirmenciliği konusunda öne çıkan ülkelerden biri. Geçmişte dünyada ilk 3 arasında yer alıyordu. İDMA Fuarı
ile birlikte sırlamadaki yeri ilk 1-2 arasında değişir oldu.
İDMA’nın sektöre vermiş olduğu enerjinin bu yükselişte önemli bir payı olduğunu görüyoruz ve biliyoruz.
Çünkü İDMA, un, yem ve pirinç gibi değirmencilik endüstrilerini, tahıl ve bakliyat işleme sektörlerini tek çatı
altında bir araya getiren dünyanın uluslararası nitelikteki ilk ve tek teknoloji fuarı. Ancak elbette ki bu durum,
başarı için tek başına yeterli değil.
İDMA’nın hedef kitlesini oluşturan sektörü bir araya
getirmek ve onlara her açıdan hizmet etmek bizim tek
işimiz ve tek hedefimiz. Bütün enerjimizi bu sektöre
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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harcıyoruz. Yaklaşık 15 yıldır bu sektörün bir parçasıyız
ve sektörle ilgili önemli bir bilgi birikimine, tecrübeye
sahibiz. 144 ülkede son derece yoğun ve sektöre özel tanıtım çalışmaları yürütüyoruz. 2017 fuarı için 40’a yakın
ülkede sektörün önemli sivil toplum kuruluşlarıyla özel
işbirlikleri yaptık. Birçok ülkede acentelerimiz var ve çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Ayrıca tüm mesaisini ziyaretçiye ayıran bir ekibimiz ve ziyaretçilerimizle
sürekli olarak aktif bir iletişim halindeyiz.
Yani İDMA Fuarı’nın başarısı, Parantez Fuarcılık
olarak uzmanlaşmaya verdiğimiz önemden ve bu doğrultuda yaptığımız çalışmalardan kaynaklanıyor. Tabi
fuarımıza katılım gösteren firmalarımızın ve ziyaretçilerimizin desteği ve dostluğu da bu başarının önemli
bir parçası.
İDMA 2017’yi farklı kılan ise bence gerek Türkiye’deki gerekse dünyadaki tüm olumsuz gelişmelere rağmen
un ve yem sektörü temsilcilerinden oluşan önemli sayıda
bir yatırımcı kitlesine ev sahipliği yapabilmesiydi. Böylece zor günlerden geçen sektörümüze hem umut verdi
hem de yeni iş imkanları sağladı.
İDMA, yaşanan tüm politik problemlere rağmen,
7.000 global ziyaretçiyi çekmeyi başardı. Gelecek yıllarda ziyaretçi sayısını artırmak için neler planladınız?
Sizi rakiplerinizden ayıran nedir?
Türkiye, coğrafi açıdan çok önemli bir noktada yer
alıyor ve çevresinden etkileniyor. 2017’de dünya ge-

nelinde yaşanan sorunlardan Türkiye de olumsuz bir
şekilde etkilendi. Ancak buna rağmen İDMA ziyaretçileri, İDMA’dan vazgeçmedi ve dünyanın dörtbir yanından İstanbul’a akın etti. Çünkü İDMA başarısını
kanıtlamış bir marka ve dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren değirmencilerin ajandasında yer almayı
başardığımızı gururla söyleyebilirim. Bu bile tek başına
İDMA’nın ziyaretçi açısından iyi bir potansiyele sahip
olmasını sağlıyor. Ancak biz elbette bununla yetinmiyoruz. Bu başarının önümüzdeki yıllarda katlanarak
devam etmesi için çalışmalarımızı genişletiyor ve arttırıyoruz.
Rakiplerimizden farklı olarak sadece bu alanda uzmanlaştığımız için sektörümüzü çok iyi tanıyoruz.
Ziyaretçi sayımızı arttırmak için kimlere ulaşmamız
gerektiğini ve neler yapmamız gerektiğini biliyoruz.
Hedefimiz önümüzdeki süreçte hem tanıtım yaptığımız ülkelerdeki datalarımızı, hitap ettiğimiz tüm sektörler bazında, genişletmek ve özellikle sektörü temsil
eden sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliklerimizi arttırmak hem de duyurularımıza katkı sağlayan yayın
organlarının, acentelerin ve etkinliklerin sayısını çoğaltmak. Ama en önemlisi ve bizi farklı kılan bir diğer
özellik olan birebir bireysel iletişimi çoğaltarak devam
ettirmek…
2018’de İDMA FEED Fuarı, 2019’da ise İDMA Fuarı
var. Peki bundan sonraki süreçte bu iki fuar yoluna nasıl devam edecek? Yem sektörü İDMA Fuarı’nın kapsamından çıkarıldı mı?
Tabi ki hayır, yem sektörünü İDMA Fuarı’nın kapsamından çıkarmamız söz konusu değil. 2018’den itibaren sadece yem sektörüne özel olarak 2 yılda bir İDMA
FEED Fuarı düzenlenecek. Ancak İDMA FEED’in hedef ziyaretçi kitlesini ağırlıkla Türkiye ve komşu ülkeleri
oluşturuyor.
İDMA Fuarı ise İDMA GLOBAL - Uluslararası Un,
Yem, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur Değirmen Makineleri
ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı adı
altında, açılımındaki tüm sektörleri kapsayan uluslararası ölçekteki çatı buluşması olarak düzenlenmeye devam edecek. Yani 2018’den itibaren bir yıl İDMA FEED
Fuarı’nı, bir yıl İDMA GLOBAL Fuarı’nı organize ederek yolumuza devam edeceğiz.
İDMA, artık dünyada bilinen ve takip edilen uluslararası bir marka. Bu marka çatısı altında, Temmuz
2018’de İDMA FEED Fuarı ile yem sektörünü, Nisan
2019’da ise İDMA GLOBAL Fuarı’yla un, yem, pirinç,
bakliyat ve makarna sektörünü bir kez daha buluşturmak için can atıyoruz.
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Barış ÖZPOLAT
Dış Ticaret Müdürü
Özpolat Makina San. ve Tic. A.Ş.

Değirmende ‘akıllı tesis’
geleceğinizi kurtarır
“Yeni bir değirmeni, gerekli teknolojik altyapısını tamamlamadan
kurmak çok büyük bir hata olur. Değirmenimizi ve anlık verilerini
uzaktan takip edebilmeli, hem çıkan ürünün detaylarını hem de
makinelerimizin istatistiklerini kontrol edebilmeliyiz.”
Günümüzde yeni bir tesis yatırımı planlanırken ilk olarak söz konusu sektörün ve
tesisin geleceği düşünülmeli. Yatırım yapılacak sektör gelecek vaat ediyor mu yoksa
kaybolan meslekler gibi kitaplar, fotoğraflar ve anılar arasında yerini mi alacak?
Sürdürülebilir bir girişim için neler yapabileceğimizi, mesleğimizi günümüze nasıl
adapte edebileceğimizi düşünmek gerek.
Ne şanslıyız ki değirmencilik yitip gidecek meslekler arasında değil. Çünkü buğ-
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dayın ilk üretildiği bu coğrafyada ekmek,
insanların bir numaralı besin kaynağı konumunda. Bundan dolayı insanoğlunun
değirmencilere ihtiyacı hiç bitmeyecek.
Evet, bu açıdan şanslıyız ama bir de şunu
sormak lazım: Tesisimizi geleceğe nasıl
taşıyabiliriz? Kuruluşu üzerinden 40 yıl
geçmesinin ardından bile aynı tesisten
hâlâ nasıl kaliteli un elde ederiz? 15-20 yıl
sonra çıkacak yeniliklere uyum sağlamak
için nasıl bir altyapı hazırlamamız gerek?

Ekim 2017
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Eski köy tipi değirmenlerde üretim hem çok azaldı
hem de kar getirmemeye başladı. Eski tip değirmenlerin
sayısı da zaten çok azaldı. Değirmencilik bitmedi ama
eski tip değirmenler bitti. Çünkü aslında devir, üretimi,
kapasiteyi, verimliliği ve kârlılığı artırırken işçiliği ve
enerjiyi azaltma devriydi. Ancak eski tip değirmenleri
olan bazı değirmenciler maalesef bunu göremedi. Bugün de benzeri bir yol ayrımındayız. Son birkaç yıldır
yeni bir sanayi devriminden bahsediliyor. İlk kez Almanya’da ortaya çıkan bu kavram son bir iki yıldır bizde
de anılmaya başladı. ‘4. Sanayi Devrimi’, yani ‘Endüstri
4.0’dan bahsediyorum.
Bugün bazıları için değirmencilik ve teknoloji ilgisizmiş gibi görünen iki kavram olsa da yeni bir değirmeni,
gerekli teknolojik altyapısını tamamlamadan kurmak
çok büyük bir hata olur. Değirmenler artık makinelerden oluşmuyor, oluşmamalı da. Bugün artık un üretim
teknolojileri satın almalıyız. Nerede olursak olalım değirmenimizi ve anlık verilerini takip edebilmeli, hem
çıkan ürünün detaylarını hem de çalışan makinelerimizin istatistiklerini kontrol edebilmeliyiz. En azından bundan 10 yıl sonra çıkacak bir teknolojiyi, kurulu
altyapımız sayesinde tesisimize adapte edebilmeliyiz.
Tesisimizi öyle bir tasarlamalıyız ki hem fiziksel olarak
büyümeye ve kapasite artırımına elverişli olsun, hem de
teknolojik ilerlemelere...
Son teknolojiye sahip bir değirmeni bugün tabi ki her
ülkede kuramayabiliriz. Bu büyük bir yatırım olacağı
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için tesisin kurulacağı bölgenin ekonomik, fiziki, hukuki ve en önemlisi de güvenlik şartları çok önemli. Bunlardan bazılarının eksik olduğu yerlerde değirmen kuracak kadar büyük bir pazar olsa da yatırım maliyetimizi
mümkün olan en düşük seviyede tutmamız gerekebilir.
Ancak sözgelimi hem dünyanın 1 numaralı un ihracatçısı hem de 1 numaralı değirmen makineleri imalatçısı
olan Türkiye’yi ele alırsak… Bugün artık dünyayla yarışmak adına Türkiye’de yeni kurulacak bir tesiste teknoloji ve kaliteden ödün vermek hiç de mantıklı değil.
Un ekonomik değer olarak tutar/miktar oranıyla değerlendirildiğinde ucuz bir ürün. Dolayısıyla un ticaretinin en önemli etkenlerinden birisi de taşıma maliyetleri.
Bugün yeni bir değirmen kurmak istiyorsak bizim potansiyel alıcılarımız nerelerdedir? Hangi şehir veya ülkelerdedir? Ben o bölgeye en ucuz şekilde nereden mal
gönderirim? Nakliye maliyetini düşürmek için nerede
konumlanmalıyım? gibi soruları sormalı ve yanıtları
doğrultusunda yer seçimini yapmalıyız.
Yerleşim planındaysa ben her zaman büyümeyi hesaba katmaktan yanayım. Bugün ortalama kapasiteli bir

“Tesisimizi öyle bir tasarlamalıyız ki
hem fiziksel olarak büyümeye ve kapasite artırımına elverişli olsun, hem
de teknolojik ilerlemelere.”
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“Bir tesis kurulurken, pek az değirmencinin hesaba kattığı bir faktör var: Önce
hangi özelliklerde un ve/veya kepek istediğimizi bilmemiz gerekir. Hangi tür
buğdayı hammadde olarak kullanacağımızı önceden tespit etmek gerekir.”
fabrika için gereken bina ve arsa belli. Ancak değirmencilerimiz bazen büyümeyi hiç hesaba katmıyor. Birkaç
sene sonra hatlarını yenilemeye kalktıklarında ya da
kapasite artırımına gitmek istediklerinde fabrikalarını
montaj ve demontaj işlemlerinden dolayı aylarca durdurmak zorunda kalıyorlar. Değirmenin aylarca durması, değirmencinin aylarca çalışamaması ve para kazanmaması demek. Hâlbuki değirmenci olası bir kapasite
artırımını baştan hesaba katsa hiç bunlara katlanmak
zorunda kalmaz.
Biz Özpolat Makina olarak yıllardır inovatif değirmenler kuruyoruz. Çelik konstrüksiyon üzerine günümüz şartlarında en yüksek teknolojiye sahip bir un fabrikası kurulabilir. Ve gerekli alan bırakıldığında ikinci
hattın montajı sırasında birinci hattı durdurmaya bile
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gerek kalmaz, ikinci hat doğrudan birincinin yanına eklenebilir. İşte biz bunu yapıyoruz.
Ortalama ölçekte bir un değirmeni 3 bölümden
oluşmalıdır: Üretim, kalite kontrol ve bilişim sistemi. Değirmenlerde eğer bu üç bölümün eş zamanlı ve
birbirine entegre şekilde çalışmasını sağlarsak yüksek
kaliteli un üretebilir, hem yüksek verimde çalışabilir
hem de sürekli üretebiliriz. Bugün değirmenlerin çoğunda tek başına var olan üretim ünitesinin alt bölümleri de şunlardır:
a. Ham buğday depolama ünitesi
b. Mal alım ünitesi
c. Temizleme ünitesi
d. Tavlama ünitesi
e. Öğütmeye hazırlık ünitesi
f. Değirmen (öğütme ünitesi)
g. Mamul depolama ve paketleme ünitesi
h. Stok kontrol ve sevkiyat bölümü.
Un değirmeni tasarımında artık sadece makineler değil, teknoloji de olmazsa olmaz. Akıllı makineleriniz,
nesnelerin interneti, her yerden bağlantınız, teknoloji ve
sunucu odanız, ısı ve rutubet kontrolleriniz olmalı ki siz
nereye giderseniz gidin fabrikanızın kontrolü sizde olDEĞİRMENCİ DERGİSİ
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sun. Makineleri çalıştırıp durdurabilme imkanına sahip
olun, anlık elektrik tüketimini ve çalışma saatlerinizi
takip edin, hatta değirmeninizi belirli görevleri yapmak
üzere programlayın. Artık bunların hiçbiri lüks değil.
Değirmen tasarımı tabi ki randımanı ve kaliteyi çok
etkiler. Uzman ve tecrübeli diagramcı ve mühendislerle
yerleşimi hesaplanmamış makineler uzun akışlara, fazladan enerji sarfiyatına ve kalitesiz son ürüne sebep olur.
Bir tesis kurulurken, pek az değirmencinin hesaba
kattığı bir faktör daha var: Önce hangi özelliklerde un
ve/veya kepek istediğimizi bilmemiz gerekir. Bununla
beraber ne tür, hangi özelliklerde buğdayı hammadde
olarak kullanacağımızı tespit etmek gerekir. Ancak bu
ikisine karar vererek ara işlemleri ve makineleri belirleyebiliriz. Birçok makine imalatçısının, (bazıları için
maalesef detay, benim içinse temel olan) bu iki noktaya
hiç önem vermediklerini duydukça hayrete düşüyorum.
Peki o zaman kullanılacak makine çeşitlerine, büyüklüklerine, sayısına nasıl karar veriyorlar?

kılamaz. Nereden başlayıp nereye varmak istediğimizi
belirledikten sonra gereken işlem sırasını ve ürün akışını
belirleriz. İstenen kapasiteye göre makine sayılarına karar verir, en kaliteli son ürünü en verimli şekilde almayı
sağlayacak tasarımı ve yerleşimi yapar; değirmencimize
yapacağı inşaatın avan projesini biz veririz. Bana göre
yapılması gereken de budur.
Günümüzde artık orta ve yüksek kapasiteli, betonarme binaya yerleşimli, sektörde hemen hemen standart
kabul edilen işler yapılmakta, değirmenler kurulmaktadır. Ancak sizi temin ederim ki gelecekte her yatırımcı
gibi değirmenciler de bir gerçeğin farkına varacaklar. O
da üretimden insanı çıkarınca iki şeyin çok değiştiğidir;
1. Yapılan üretim hataları ve bozuk ürünler gözle görülür şekilde azalıyor
2. Maliyetler azalıyor.
Bunun farkına varmayan değirmencilerimiz, gelecekte farkına vardıklarında, bugün “standart” olan tasarımdan vazgeçip akıllı fabrikalara ve akıllı un üretim teknolojilerine yönelecekler.

Milyonlarca dolarlık bir yatırım asla tesadüflere bıra-
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ISO22000, BRC, IFS,
GlobalGap ve AIB’nin Haşere
Yönetimi Protokolleri
“Haşereleri kontrol etmeye yönelik sistem, tüm gıda güvenliği
sistemlerinin denetlenebilir bir parçasıdır ve bu protokollerin
kılavuzlarını dikkatli bir şekilde okuduktan sonra uygulamaya
koyduğumuz zaman gerçekten çok daha iyi olabiliriz. Mevcut gıda
güvenliği protokollerinin birçoğu, kriterler listesinin ötesinde bir gelişme
göstermiş ve sürekli incelenmiş iyi uygulamalar listesi olmuştur.”
Değirmen veya silo elevatöründe haşere
yönetimi, böcek ve kemirgenlerle savaşmak için kullanılan bir sistemdir. Aslında
depolanan ürünlerdeki haşereler (güve ve
kın kanatlılar) ile fare ve sıçanlarla mücadele ediyoruz. Bu geçmişten beri uğraştığımız bir konu ve bu konuda bizler insanoğlu olarak performansımızı geliştirmek
için tüm yeni teknolojileri ve malzemeleri kullanmak zorundayız. Haşereleri
kontrol etmeye yönelik sistem, tüm gıda
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Bu makale Avrupa’daki (Eylül 2017’den itibaren) en
önemli protokollerden alınan bilgileri bir araya toplamaktadır ve uzmanların desteğiyle kapsamlı bir IPM (Entegre
Zararlı Yönetimi) sistemi geliştirmek için bir kılavuz niteliğinde kullanılabilir.
BRC 7. SAYI
Bölüm 4.14’teki paragrafta bahsedildiği üzere, BRC
Standardı temel olarak aşağıdakileri gerektirir:
• Haşere aktivitesinin meydana gelmesi durumunda,
hammadde, ambalaj veya ürünler risk oluşturmamak için
kayıt altına alınacak ve işlemden geçirilecektir. Her bir
alan, yetkin profesyoneller tarafından sunulan IPM sistemi
ile kaplanacaktır. Hizmetlerin kapsamı analiz edilecektir.
Uygulamaların sıklığı risk analizi ile belirlenecektir.
• Kullanılan ve depolanan ürünlere, ruhsatlara ve
profesyonellerin eğitimlerine ilişkin ilgili tüm yasal düzenlemelere uyulacaktır.
• IPM kayıtları kullanılan ürünleri, dozajları, uygulama yöntemini, yem istasyonlarını ve kapanları, ölçülen
faaliyeti ve takip işlemlerini kapsayacaktır. Kemirgenler
için zehirli kapan, aktif bir istilaya müdahale edilmediği
sürece üretim alanlarına kurulmayacaktır.
• UV ve feromon kapanları haşere popülasyonunu izlemek için kullanılacak ve ürünler istilaya uğradığında
uygun olmayan ürünler olarak işlem görecektir.
• Tüm önleyici ve düzeltici önlemler kayıt altına alınacak ve kabul edilen sürede tamamlanacaktır.
• Bir uzman en az yıllık olarak geniş kapsamlı bir
IPM denetlemesi yapacak ve sistemi geliştirmek için istatistiksel trendler kullanılacaktır.
• Haşere aktivitesini ve haşere korumalı yapılanmaların önemini anlamak için çalışanlara eğitim verilecektir.

Globalgap IFA VERSİYON 5.1
Bölüm 5.6’daki paragrafta bahsedildiği üzere, GlobalGap IFA (Entegre Çiftlik Güvencesi Standardı) temel
olarak aşağıdakileri gerektirir:
• Haşere popülasyonlarının izlenmesi ve giderilmesi
için bir sistem uygulanacaktır. Sistemin ilgili kayıtlar ve
düzeltici eylemlerle izlendiğinden emin olunacaktır.
• Bölüm 5.5.3’teki tabloda ayrıca yasal düzenlemelere
uyulması ve lisanslı ve/veya eğitimli profesyonel kişilerin işlemleri gerçekleştirmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Üretim ve depolama alanlarının yanında haşerelere
ortam sağlayacak hiçbir nesne bulundurulmayacaktır.
ISO22000:2005
Bölüm 7.2.3’teki paragrafta bahsedildiği üzere, ön koşul
programlarından (PRP) biri haşere kontrolüdür. IPM’den
protokolde tekrar açıkça bahsedilmemiştir, ancak iyi eğitim almış bir danışman veya denetleyici, risk değerlendirme ve tehlike yönetimi ile IPM risklerini yönetecektir.
AIB OCAK 2017 BASKISI
Haşere Yönetimi, Amerikan Fırıncılık Enstitüsü’nün
(AIB) temel konusudur. Protokolün ilk sayfalarında,
IAB denetlemesi sırasında haşereleri kontrol altına almanın öneminden açıkça bahsedilir. Örneğin, 17. sayfadaki Bölüm 4’te “istenmeyen” sonuçlara yönelik bir
değerlendirmeye olanak tanıyan IPM’ye ilişkin birçok
bulguya rastlanabilir.
Bölüm 2.2’de, ekipmanın dışarıya yerleştirilmesi durumunda haşere oluşumunu önlemek amacıyla yönetilmesi gerektiğinden bahsedilir. Ayrıca, oluşumu önlemek amacıyla bitkilendirme uygun olarak korunur. Son

IFS 6. SAYI
Bölüm 4.13’teki paragrafta bahsedildiği üzere, Uluslararası Gıda Standardı (IFS) temel
olarak aşağıdakileri gerektirir:
Fabrikanın yasal düzenlemelere uyması, bir
kapan haritasına sahip olması, kullanılan kimyasalları ve dozajını, sıklığını ve sorumlulukları
belirlemesi gerekir. Sistem risk analizine dayanacak ve eğitimli profesyonel kişiler görevlendirilecektir. Sistem uygunsuzluğu ve yapılacak
düzenlemeler belgelendirilecektir. Kemirgenler
ve böcekler için yem istasyonları ve kapanların
sayısı doğru olacak, kapanlar yerinde ve işler durumda olacaktır. Gelen tüm ürünlerin içerisinde
haşere olup olmadığından emin olmak için ürün
gelir gelmez kontrol edilecektir. Sistemin istatistiksel trendleri, geliştirmeler için kullanılacaktır.
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Fotoğraf 1: Un fabrikalarının en yaygın haşeresi olan Kırma Biti izleri
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• Uygulama sertifikaları ürün adını, tescil numarasını, hedef haşereyi,
uygulama derecesini, uygulama yerini,
yöntemini, kullanılan miktarı, tarihi,
zamanı ve uygulamayı yapacak kişinin
adını ve imzasını içerecektir.
• Haşere ilaçları alandayken kilit bir
bölgede kontrol edilecek, etiket talimatlarına uygun olarak orijinal konteynırlarda uyarı işaretleri ile birlikte uygun olarak atılacak ve dökülme kontrol
prosedürleri uygulanacaktır.
• Haşere görme günlüğü veya raporlama sistemi tesis personelinin kullanımına müsait olacaktır.
• Kemirgen izleme aygıtları 15-30
metre aralıklarla dışarıda konumlandırılacaktır. Bu istasyonlar kilitli olacak
ve içeride bulunan yem güvenlik altına
alınacaktır.
Fotoğraf 2: Isıl işlemden sonra ölmüş depolanan ürün böcekleri
• İç alana yerleştirilen kemirgen izleme
aygıtlarında
toksik yem kullanılmayacak
olarak çöp kutuları, haşere oluşumunu en aza indirecek
ve
aygıtlar
6-12
m
aralıklarla
konumlandırılabilecektir.
şekilde yönetilecektir.
• Böcekler için ışıklı kapanlar, böcekleri açık gıda hatlarına
çekmeyecek şekilde konumlandırılacak ve gıdalaBölüm 2.4’te, haşere oluşumunu önlemek amacıyrın
temas
ettiği yüzeylerden en az 3m uzakta olacaktır.
la kırık ve çatlakların tamir edilmesi önerilir. Binanın,
Bu
kapanlarda
kırılmaya dayanıklı ampuller kullanılaBölüm 2.5, 2.6, 2.10, 2.23’teki paragraflarda gösterildiği
cak
ve
haftalık
olarak
denetlenecektir. Yakalanan böceküzere haşere korumalı olması gerektiğinden söz edilir.
ler tanımlanacak ve sayıları belirlenecektir.
• Feromon kapanları üzerinde yakalanan böcekler ta3.7. Bölümde, çalışmayan hatların ve ekipmanların
nımlanacak
ve sayıları belirlenecektir.
denetlenmesinin öneminden bahsedilmektedir.
• Kuş veya diğer vahşi hayvanların kontrolüne yönelik
Bölüm 4.0’deki 4.paragrafın bütününde, Haşere Yö- bir yöntem kullanılırsa, bu yöntem açıklanacaktır.
• Tesis her türlü kemirgen aktivitesini ortadan kaldırnetim Sistemi’nin gereklilikleri sıralanır. Bu makalenin
malı
ve IPM sisteminin verimliliği aktivitenin meydana
amacına yönelik olarak, aşağıda AIB’in yukarıda bahsegelmemesi
ile kanıtlanır.
dilen diğer protokollerden farklı olan gerekliliklerinden
•
Ekipman
veya hatların tasarımında haşere istilasıbahsedeceğiz. AIB, en bilinen gıda güvenliği protokolnın
ve
konuşlanmasının
önlenmesi dikkate alınacaktır.
lerinin ötesine geçer ve IPM’e yaptığı vurgu ile ESAS
protokol haline gelmiştir. Gerçekten ekstra olan bu geHaşere Yönetimi ciddi bir ön koşul programı olup verireklilikler ise şunlardır:
len
detaylara uygun şekilde tasarlanacak ve korunacaktır.
• Haşere Biyolojisi konusunda yıllık olarak denetleme
yapacak bir uzmanla çalışın.
• Minimum olarak aylık değerlendirme bazında yapılacaktır.
• Kullanımdan önce onaylı kimyasalların
listesi ve değişiklik bildirimleri.
• Binalara giren her bir IPM uzmanının tescil numarası listesi veya eğitim günlüklerinin
kaydı.
• IPM sağlayıcı, sorumluluk kapsamını belirten bir sigorta ilmühaberini gösterecektir.
• Tüm haşere ilacı etiketleri ve MSDS belgeleri mevcut olacak ve yerel dilde olacaktır.
Fotoğraf 3: Haşere yönetiminin dengesi
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Orta Afrika

Kongo
DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ
Yüzölçümü : 2.344.885 kilometrekare
Nüfus

: 81.680.000 (2015, tahmini, IMF)

Başkenti

: Kinshasa

Dil

: Fransızca

Para birimi : Kongo Frangı
GSYİH

: 38.873 milyon Dolar (2015 tahmini, IMF)

KBGSYİH : 476 Dolar (2015 tahmini, IMF)
İthalat

: 3.701 Milyon Dolar (ITC-Trademap)

İhracat

: 4.522 Milyon Dolar (ITC-Trademap)

Toplam Dış Ticaret: 8.222 Milyon Dolar (ITC-Trademap)

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ
Yüzölçümü : 622.984 kilometrekare
Nüfus

: 4.595.000 (2016, tahmini, IMF)

Başkenti

: Bangui

Dil

: Fransızca

Para birimi : Orta Africa CFA Frangı
GSYİH

: 1,78 milyar Dolar (2016 tahmini, IMF)

KBGSYİH : 700 Dolar (2016 tahmini, IMF)
İthalat

: 374 Milyon Dolar (2015, OEC)

İhracat

: 148 Milyon Dolar (2015, OEC)

Toplam Dış Ticaret: 522 Milyon Dolar
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KONGO VE ORTA
AFRİKA’DA TAHIL VE
UN PAZARI
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin tahıl
üretimi mısır ve darı ağırlıklıdır. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin
(USDA FAS) verilerine göre, 2015/16 sezonunda 1,2 milyon ton mısır üreten ülkenin mısır üretiminin 2016/17 sezonunda
da aynı miktarda mısır ürettiği tahmin edilmektedir. Orta Afrika Cumhuriyeti’nin tahıl üretiminde ise önde gelen ürünler mısır
ve sorgumdur. 2015/16 sezonunda 90 bin
ton mısır üreten Orta Afrika’nın 2016/17
ve 2017/18 sezonlarında da aynı miktarda mısır üreteceği tahmin edilmektedir.
Ülkenin sorgum üretimi ise 25-50 bin ton
civarındadır.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin tahıl üretiminde
mısır ve darı ön plandayken Orta Afrika Cumhuriyeti’nde
ise mısır ve sorgum üretimi önceliklidir. Ayrıcı buğday üretimi yapmayan Kongo, her yıl tüketimini karşılayacak miktarlarda buğday ithal etmektedir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin ekonomisi temel olarak tarıma dayanmaktadır.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Nüfusun yüzde 70’i kırsal kesimde yaşamaktadır. Tarım
sektörünün GSYH’ye katkısı yaklaşık yüzde 40’tır. Tarım genellikle geleneksel metotlar kullanılarak küçük
çiftçiler tarafından yapılmaktadır. Şeker, pamuk, kahve,
kakao, palm yağı, kauçuk, çay önemli ürünlerdir.
Orta Afrika Cumhuriyeti’nin ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma ve maden ihracatına dayanmaktadır. Ülkenin
verimli toprakları ve bol su kaynakları olmasına rağmen
üretim düşük seviyede kalmaktadır. Öte yandan, hem
tarımsal üretimin hem de diğer alanlardaki üretimin
dünya pazarlarına sunulması da denize çıkışı olmayan
Orta Afrika Cumhuriyeti için önemli bir sorundur.
KONGO’NUN DÜNYA TAHIL
ÜRETİMİNDEKİ YERİ
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde tahıl üretimi
mısır ve darı ağırlıklıdır. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış
Tarım Servisi’nin (USDA FAS) verilerine göre, ülkenin
mısır üretim miktarı 2014/15 sezonunda 1,1 milyon ton,
2015/16 sezonunda 1,2 milyon ton olarak kaydedilmiştir. 2016/17 sezonunda yine 1,2 milyon ton olarak gerçekleşen mısır üretiminin 2017/18 sezonunda da yine
aynı miktarda kalacağı öngörülmektedir.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin üretimini gerçekleştirdiği bir diğer önemli ürün ise darıdır. 2014/15
sezonunda 44 bin ton darı üreten ülke, darı üretimini
2015/16 sezonunda 50 bin tona çıkarmıştır. 2016/17 sezonunda da aynı miktarda darı ürettiği tahmin edilen ülke
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için 2017/18 sezonunda öngörülen miktarda aynıdır.
Ülkenin tahıl tüketiminde önde gelen ürün üretimde
olduğu gibi mısırdır. USDA’nın verilerine göre, 2014/15
ve 2015/16 sezonlarında 1,2 milyon ton mısır tüketen
ülkenin 2016/17 sezonunda da yine 1,2 milyon ton mısır tükettiği tahmin edilmektedir. Demokratik Kongo
Cumhuriyeti’nin 2017/18 sezonunda da aynı miktarda
tüketim yapacağı öngörülmektedir. Buğday tüketimine bakıldığında, 2014/15 ve 2015/16 sezonları arasında
254-690 bin ton civarında tüketim gerçekleştirildiği görülmektedir. 2016/17 sezonu için tahmin edilen buğday
tüketim miktarı 645 bin tondur. Ülkenin 2017/18 sezonunda ise 665 bin ton buğday tüketeceği öngörülmektedir. Ülkenin darı tüketimi ise 2014/15 ve 2015/16 sezonlarında 44-50 bin ton civarında gerçekleşmiştir. 2016/17
sezonu için tahmin edilen ve 2017/18 sezonu için öngörülen tüketim miktarı ise 50 bin tondur.
ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ’NİN DÜNYA
TAHIL ÜRETİMİNDEKİ YERİ
Orta Afrika Cumhuriyeti’nin tahıl üretiminde ise
mısır ve sorgum ön plandadır. 2014/2015 sezonunda
173 bin ton mısır üreten ülke, 2015/16 ve 2016/17 sezonlarında bu miktarı 90 bina düşürmüştür. Orta Afrika Cumhuriyeti’nin 2017/18 sezonunda da yine 90 bin
ton mısır üretimi gerçekleştireceği öngörülmektedir. En
çok üretilen ikinci tahıl ürünü ise sorgumdur. Ülkenin
2014/15 ila 2016/17 sezonları arasında sorgum üretimi
25-51 bin ton aralığındadır. Orta Afrika Cumhuriye-

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Ekim 2017

KONGO & ORTA AFRİKA

ti’nin 2017/18 sezonunda da 25 bin ton sorgum üreteceği
öngörülmektedir.
Orta Afrika Cumhuriyeti’nin tahıl tüketiminde önde
gelen ürünlerin üretimde olduğu gibi mısır ve sorgum
olduğu görülmektedir. Mısır tüketimi 2014/15 sezonunda 173 bin ton, 2015/16 sezonunda ise 90 bin ton olarak
gerçekleşmiştir. Ülkenin 2016/17 sezonunda yine 90 bin
ton mısır tükettiği tahmin edilmektedir. 2017/18 sezonunda ülke için öngörülen mısır tüketim miktarı aynıdır. Orta Afrika Cumhuriyeti’nin sorgum tüketim miktarının 2014/15 ila 2016/17 sezonları arasında 25-51 bin
ton civarında olduğu görülmektedir. Ülkenin 2017/18
sezonunda da sorgum tüketiminin 25 bin ton olacağı
öngörülmektedir.

2016/17 sezonunda da yine 580 bin ton buğday ithal
edildiği tahmin edilmektedir. 2017/2018 sezonunda da
ülkenin 650 bin ton buğday ithal edeceği öngörülmektedir. 2014/15 sezonunda 30 bin ton mısır ithal eden
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin 2016/17 sezonunda ise 35 bin ton mısır ithal ettiği tahmin edilmektedir.
2017/18 sezonunda ise mısır ithalatının 30 bin ton olacağı öngörülmektedir.
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde ise ürettiği mısır ve sorgum miktarı kendine yeterli olduğu için tahıl ithalatı
yapılmamaktadır.

DÜNYA TAHIL TİCARETİNDE KONGO VE
ORTA AFRİKA
Ürettiği mısır ve buğday miktarı yeterli olmayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, özellikle mısır ve buğdayda ithalata başvurmaktadır. USDA verilerine göre,
2014/15 sezonunda 625 ton buğday ithal edilmiş ve bu
miktar 2015/16 sezonunda 653 bin tona yükselmiştir.
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KONGO VE ORTA AFRİKA’DA UN SANAYİ
Lojistik Kapasite Değerlendirme (The Logistics Capacity Assessment-LCA) isimli, ülkeler hakkında bilgi
sağlayan platformun internet sitesine göre, Demokratik
Kongo Cumhuriyeti’ndeki en büyük değirmen şirketi
olan MIDEMA, doğrudan 300’den fazla işçi istihdam
etmektedir ve dolaylı olarak müşterileri ve değirmencilik
endüstrisi aracılığıyla binlerce iş fırsatı yaratmaktadır.
Firmanın müşterileri arasında fırıncılar, dağıtıcılar ve
“mama mikate” (sokak perakendecileri) bulunmaktadır. Değirmencilik endüstrisinde 1000’den fazla pastanesi bulunan şirket, ortalama her pastanesinde 30 işçi
istihdam ediyor ve 50’den fazla satıcının ekmek dağıtımı
yapması için de toplamda 80 bin dolaylı iş imkânı oluşturmaktadır.
Değirmencilik endüstrisinin günlük üretimi 15.000
adet 45 kilogramlık buğday unu poşetidir. Her 45 kg’lık
torba sayesinde yerli halka, günde en az 6 milyon tane
somun ekmek temin ediliyor. Ayrıca Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndi Lübnan, Hindistan ve Pakistan gibi
ülkelerden gelen büyük şirketlerin yanı sıra küçük ve
orta ölçekli çok sayıda özel yatırımcı var.
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde tarımın yapıldığı dar
alanlarda manyok, yerfıstığı, mısır, akdarı, pirinç, pamuk tohumu, muz, plantain, kahve yetiştirilmektedir.
Yine LCA’in verilerine göre, MAÏSCA (Maïserie Centrafricaine), 2003 yılında kurulan Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki tek değirmendir. Ülkede üretilen mısır yüzde
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42’si gevrek olarak, yüzde 40’ı gıda olarak insanlar tarafından tüketilmektedir. Hayvan yemi olarak ise yüzde
10’ü tüketilen mısırın geriye kalan yüzde 8’lik kısmı ise
tohum olarak kullanılmaktadır.
KONGO VE ORTA AFRİKA’DA UN TİCARETİ
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün
(FAO) verilerine göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin buğday unu ihracatı 2010-2013 yılları arasında
371 ton ila 2 bin 975 ton arasında seyretmiştir. 2010
yılında 2 bin 975 ton buğday unu ihraç eden ülke, bu
miktarı 2011 yılında rekor bir düşüşle 371 tona düşürmüştür. 2013 yılında ise buğday unu ihracatı gerçekleşmemiştir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin buğday
unu ithalatı ise 2010-2013 yılları arasında 38 bin ton
ile 56 bin ton arasında gerçekleşmiştir. 2011 yılında 40
bin ton buğday unu ithal eden ülke, bu miktarı 2012
yılında 41 bin tona çıkarmış ve 2013 yılında ise 38 bin
tona düşürmüştür.
FAO verilerine göre, Orta Afrika Cumhuriyeti buğday
unu ihracatı gerçekleştirmemiştir. Tüketimini ithalatla
sağlayan ülkenin ithalat rakamları da düşüş göstermektedir. Orta Afrika Cumhuriyeti, 2010 ve 2013 yılları arasında 18 bin ton ila 35 bin ton arasında buğday unu ithal
etmiştir. Ülkenin buğday unu ithalatı 2010 yılında 25
bin ton olarak gerçekleşmiş ve 2011 yılında bu miktar 30
bin tona yükselmiştir. 2012 yılında 35 bin tona yükselen
buğday unu ithalatı 2013 yılında ise yaklaşık yarı yarıya
düşmüş ve 18 bin tona gerilemiştir.
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DÜNYA BUĞDAY
PAZARI
2015/16 sezonunda 736 milyon ton
olan dünya buğday üretimi, 2016/17
sezonunda 754 milyon tona yükselmiştir. Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC)’nin
öngörüsüne göre, dünya buğday üretimi
2017/18 sezonunda 748 milyon tona
gerileyecek. Dünya buğday üretiminde ve
tüketiminde en büyük pay Avrupa Birliği
ülkelerine aittir. Avrupa Birliği, 2015/16
yılında 160 milyon ton buğday üretimi
gerçekleştirirken 2016/17 sezonunda
üretimini 145 milyon tona düşürmüştür.
Son üç sezonda dünya ticaretine konu
olan buğday miktarı ise 153 ile 176 milyon ton arasında seyretmiştir.
Beslenme ve gıda güvenliği açısından gittikçe önem kazanan buğday, 220 milyondan fazla ekim alanıyla dünyanın en çok üretilen tahılıdır. Buğdayın böylesine yaygın
bir ekim alanına sahip olmasının başlıca nedeni, birçok
bölgede yetiştirilmesi ve temel ekmeğimizin buğdaydan
üretilmesidir. Bu nedenle, dünyanın birçok ülkesi buğdayı
stratejik bir ürün olarak görmektedir ve bununla ilgili politikalarını sürdürmektedir.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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Günümüzde Çin, Hindistan, ABD, Rusya, Avustralya, Kanada, Ukrayna, Türkiye ve Kazakistan gibi ülkeler dünyanın en büyük buğday üreticileridir. Çin ve
Hindistan ürettiği buğdayı kendi iç pazarında tüketirken, Türkiye ve Kazakistan buğdayı işleyerek un haline
getirip ihraç etmekte ve küresel un ticaretinde birbirleriyle rekabet etmektedir. ABD, Rusya, Avustralya, Kanada ve Ukrayna doğrudan buğday ihracatı açısından
rekabet içerisindedir.

ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA
FAS) Eylül ayı raporunda yer alan veriler de IGC verileriyle hemen hemen aynı seviyelerde. USDA verilerine
göre; 2015/16 sezonunda 735 milyon ton olan buğday
üretimi, 2016/17 sezonunda yükselerek 753 milyon tona
ulaştı. 2017/18 sezonu için USDA’nın öngördüğü miktar ise 744 milyon ton.

DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİ VE BAŞLICA
ÜRETİCİ ÜLKELER
Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), dünya tahıl pazarıyla ilgili en son raporunu 28 Eylül’de yayınladı. IGC
raporunda dünyadaki buğday üretiminde düşüş öngörülmektedir. Rapora göre; 2015/16 sezonunda 736
milyon ton olan dünya buğday üretiminin 2016/17 sezonunda 754 milyon tona yükseldiği tahmin edilmektedir. 2017/18 öngörüsünde ise üretimin 748 milyon tona

USDA FAS verilerine göre, 2015/16 sezonunda dünya
buğday üretiminde ilk sırayı 160 milyon tonla Avrupa Birliği ülkeleri alıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin buğday üretiminin 2016/17 sezonunda bir miktar gerilediği ve 145,4
milyon ton seviyelerinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Tek ülke bazında en büyük üretici ise Çin’dir. 2015/16
sezonunda, 130 milyon tonluk buğday üretimi gerçekleştiren Çin’in, 2016/17 sezonunda 128,8 milyon ton üretim
gerçekleştirdiği tahmin edilmektedir. Çin’i 2016/17 sezo-

gerilemesi bekleniyor.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Ekim 2017

ARAŞTIRMA

nunda 87 milyon tonla Hindistan takip etmektedir.
Aynı sezonda Hindistan’ı 72,5 milyon tonla Rusya,
62,8 milyon tonla ABD, 33,5 milyon tonla Avustralya,
31,7 milyon tonla Kanada, 26,8 milyon tonla Ukrayna ve
25,6 milyon tonla Pakistan takip ediyor.
DÜNYA BUĞDAY TÜKETİMİ VE BAŞLICA
TÜKETİCİ ÜLKELER
USDA verilerine göre; üretimde olduğu gibi dünya buğday tüketiminde de en büyük pay Avrupa Birliği ülkelerine ait. AB ülkelerinin 2016/17 sezonunda da
yaklaşık 128,5 milyon ton tüketimle yine ilk sırada yer
aldığı tahmin edilmektedir. Ancak tek ülke bazında Çin,
118,5 milyon tonla tüketimde ilk sırada yer alıyor. Çin
için öngörülen 2017/18 tüketim öngörüsü ise 116 milyon
tondur. Aynı sezonda (2016/17) Hindistan 97,5 milyon
tonluk tüketimle üçüncü sırada yer almaktadır. USDA
Hindistan’ın 2017/18 sezonunda 99 milyon ton buğday
tüketeceği öngörmektedir.
Hindistan’ın ardından 2016/17 sezonunda dünya buğday tüketiminde Rusya, 40 milyon tonluk tüketimle dördüncü sırada yer almaktadır. Rusya’yı 31,6 milyon tonla
ABD, 24,5 milyon tonla Pakistan, 19,6 milyon tonla Mısır ve 18 milyon tonla İran takip etmektedir.
DÜNYA BUĞDAY TİCARETİ
Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC)’nin raporuna göre,
2014/15 sezonunda 153, 2015/16 sezonunda 166 milyon ton
olan dünya buğday ticaretinin, 2016/17 sezonunda 176 milyon ton olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Ancak tüDEĞİRMENCİ DERGİSİ

ketimdeki artış beklentisinin aksine, 2017/18 sezonunda ticarette bir artış beklenmiyor. Hatta IGC’ye göre dünya buğday
ticaretinde 2 milyon tonluk bir düşüş (174) yaşanacak.
USDA verileri ise, 2015/16 sezonunda 172 milyon ton
dünya buğday ticaretinin 2016/17 sezonunda da 181
milyon tona ulaştığa işaret etmektedir. USDA’nın verileri, IGC verilerinden 5-6 milyon daha fazla. USDA
verilerinin daha yüksek olma nedeni ise un ticaretinin
de bu verilerde yer almasıdır.
USDA verilerine göre; 2016/17 sezonunda 181 milyon
ton olan dünya buğday ve un ihracatının 29,4 milyon tonunu ABD tek başına gerçekleştirdi. ABD’yi 27,8 milyon
tonla Rusya takip ediyor. AB ülkeleri ise 2015/16 sezonunda 34,4 milyon tonluk ihracat rakamıyla birinci sırada yer almasına rağmen, 2016/17 sezonunda 27,3 milyon
ton buğday ihraç ederek 3. sıraya geriledi. Avustralya ise
22 milyon tonluk ihracat miktarıyla AB ülkelerinin hemen ardından geliyor. USDA’nın 2017/18 sezonuna dair
öngörüsüne bakıldığında; Rusya 32,5 milyon tonla ilk sırada, Avrupa Birliği ülkeleri 28,5 milyon tonla ikinci sırada ve ABD ise 26 milyon tonla üçüncü sırada yer alacak.
Dünya buğday ithalatında ise Mısır uzun yıllardır ilk
sırada yer almaya devam ediyor. USDA verilerine göre;
2015/16 sezonunda 11,9 milyon ton buğday ithal eden
Mısır, 2016/17 sezonunda ithalat miktarını 11,2 milyon
tona düşürdü. Mısır’dan sonra 2. sırada yer alan Endonezya, 2015/16 sezonunda 10 milyon ton ithalat gerçekleştirirken, 2016/17 sezonunda da yine 10 milyon tonluk
ithalat gerçekleştirdi. Dünya buğday ithalatında Endo-
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nezya’yı 8,4 milyon tonluk ithalatla Cezayir; 7,7 milyon
tonluk ithalatla Brezilya; 6 milyon tonluk ithalatla Hindistan ve 5,9 milyon tonla Japonya takip ediyor. 2017/18
sezonunda Hindistan’ın buğday ithalatının yaklaşık 2
milyon, Vietnam’ın ise 1 milyon ton gerileyeceği ancak
diğer ülkelerin, 2016/17 sezonuyla hemen hemen aynı
seviyelerde ithalat gerçekleştireceği öngörülmektedir.
TÜRKİYE’DE BUĞDAY ÜRETİMİ
Buğday Türkiye’nin neredeyse her bölgesinde üretilebilmektedir; öyle ki tarla ürünleri içinde ekiliş alanı ve
üretim açısından ilk sıradadır. Buğday, Türkiye’nin tüm
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bölgelerinde yetiştirilmekle birlikte özellikle Konya, Eskişehir, Ankara ve Kırşehir başta olmak üzere Orta Anadolu Bölgesi ile Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin başta
olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi, buğday yetiştiriciliği konusunda önemli iki bölgedir.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine
göre Türkiye’de en çok üretimi gerçekleştirilen tahıl
ürünü buğdaydır. 2013 yılında 22 milyon ton buğday
üretimi gerçekleştiren Türkiye, 2014 yılında bu rakamı
19 milyon tona düşürmüştür. Ancak 2015 yılında 3,6
milyon tonluk bir artışla 22,6 milyon ton üretim gerçek-
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leştiren Türkiye’nin 2016 yılında buğday üretimini 20,6
milyon tona düşürdüğü tahmin edilmektedir.
ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA
FAS) Eylül ayı raporunda yer alan verilere göre, Türkiye’de en çok tüketilen tahıl ürünü buğdaydır. 2013/14
sezonunda 17,75 milyon ton buğday tüketimi gerçekleştiren Türkiye, 2014/15 sezonunda bu rakamı 17,5 milyon tona düşürmüştür. 500 bin tonluk tüketim artışıyla 2015/16 sezonunda 18 milyon ton buğday tüketmesi
beklenen Türkiye’nin 2016/17 sezonunda ise tüketimini
17,4 milyon tona düşürdü. Tüketimin 2017/18 sezonunda ise 17,7 milyon tona yükseleceği öngörülmektedir.

2011 ve 2012 yıllarında 1,9 milyon ton civarında un ihraç
eden Türkiye, 2013 yılında bu miktarı 2,1 milyon tona çıkarmıştır. Bu miktardaki ihracatın değer olarak karşılığı
ise 946 milyon dolardır. 2014 yılında 2,2 milyon tonluk un
ihracatına karşılık 931 milyon dolar gelir elde eden Türkiye, 2015 yılında miktar bazında 2,7 milyon tona, değer
bazında ise 978 milyon dolar değerinde un ihracatına ulaşmıştır. Ayrıca Türkiye’nin 2016 yılında 3,5 milyon ton un
ihraç ettiği tahmin edilmektedir ve bu miktardaki ihracatın değer olarak karşılığı ise 1 milyar dolardır.

TÜRKİYE’DE BUĞDAY VE UN TİCARETİ
Türkiye, dünya buğday ticaretinde, ithalatçı konumdadır ancak Türkiye’nin buğday ithalatı, buğday yetersizliğinden ziyade, mamul madde ihracatçılarının kaliteli buğday ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bu ithalat miktarı
da bin tonlarla ifade edilecek seviyededir. Mamul madde,
diğer bir deyişle un ve makarna ticaretinde ise Türkiye,
dünyanın en önemli ihracatçısıdır. TÜİK verilerine göre,
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EYLÜL 2017
Dünya pirinç üretiminde
hafif düşüş görülecek
Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC)’nin 28 Eylül’de yayınladığı son rapora göre, 2015/16 sezonunda yaklaşık
2.011 milyon ton olan dünya tahıl üretiminin, 2016/17
sezonunda 2.133 milyon tona ulaştığı tahmin ediliyor.
2017/18 öngörüsüne göre ise toplam tahıl üretimi
2.069 milyon tona gerileyecek. Buna göre, IGC Eylül
ayında toplam tahıl üretiminde 64 milyon düşüş öngörmektedir. Bu üretimin 358 milyon tonluk kısmının
2017/18 sezonunda ticarete konu olacağı öngörülmektedir. 2016/17 sezonunda 2.088 milyon ton olan
tüketimin de, 2017/18 sezonunda 8 milyon tonluk artışla 2.096 milyon tona ulaşması bekleniyor.
BUĞDAY
Aynı raporda buğday için öngörülen düşüş miktarı
6 milyon ton. IGC raporuna göre 2015/16 sezonunda 736 milyon ton olan dünya buğday üretiminin,
2016/17 sezonunda 754 milyon ton seviyelerinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. IGC’nin 2017/18 öngörüsündeki rakam ise 748 milyon tondur. Bu üretimin
174 milyon tonluk kısmının 2017/18 sezonunda uluslararası ticaret konu olması öngörülmektedir. 2016/17
sezonunda 736 milyon ton olan tüketimin 2017/18
sezonunda 742 milyon tona yükseleceği öngörülüyor.
MISIR
Tahıl ürünleri arasında dünya genelinde üretimi en
fazla olan mısır için de düşüş öngörülmektedir. IGC raporuna göre; 2015/16 sezonunda 978 milyon ton olan
dünya mısır üretiminin 2016/17 sezonunda 101 milyon tonluk artışla 1.079 milyon tona ulaştığı tahmin
edilmektedir. 2017/18 öngörüsünde ise mısır üretiminin 1.029 milyon tona gerileyeceği öngörülmektedir.
Ticarete konu olacak mısır miktarının ise 146 milyon
tona yükseleceği öngörülüyor. Tüketimde ise 7 milyon
tonluk artış (1.058 milyon ton) bekleniyor.
PİRİNÇ
Pirinçte çok az artış beklentisi mevcut. IGC’nin Eylül raporuna göre 2015/16 sezonunda 473 milyon ton
olan dünya pirinç üretiminin, 2016/17 sezonunda 12
milyon tonluk artışla 485 milyon tona ulaştığı tahmin
edilmektedir. Fakat, IGC pirinç üretiminin 2017/18 sezonunda 483 milyon tona düşeceğini öngörmektedir.
Bu üretimin 43 milyon tonunun dünya ticaretine konu
olması beklenmektedir. 2015/16 sezonunda 474 milyon ton olan tüketimin ise 2016/2017 sezonunda 484
milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. 2017/18 sezonunda pirinç tüketiminin 486 milyon tona yükseleceği
öngörülmektedir.

magazin
ÇAĞIMIZIN TAHILI: KİNOA
Yüzyıllardır görmezden gelinen antik bir Güney Amerika tahılı olan kinoa,
yüksek besleyici içeriği nedeniyle şaşırtıcı bir şekilde son yıllarda farklı ülkeler
tarafından ilgi gördü ve “süper yiyecek” olarak tanımlandı.
Bu yazımızda, kinoanın ne olduğuna, nereden
geldiğine ve sağlığınız için faydalarına değineceğiz.

bir yiyecekti. Şu an tüm dünyada yetiştirilse de
büyük çoğunluğu Bolivya ve Peru’da üretiliyor.

KİNOA NEDİR?
Chenopodium kinoa bitkisinin tohumundan
elde edilen kinoa, tam olarak bir tahıl değildir. Ancak besin değeri bakımından tahıla benzediği ve
tahıl gibi tüketildiği için tahıl olarak tanımlanıyor. 7
bin yıl önce And dağlarında yemek için yetiştirilen
kinoa, “ana tahıl” olarak isimlendirilmişti ve kutsal

2013 yılı, kinoanın besleyici özelliği ve dünyadaki açlıkla savaşma potansiyeli nedeniyle Birleşmiş Milletler tarafından “Kinoa Yılı” olarak ilan
edilmişti. Kinoa glüten içermemesi nedeniyle oldukça popüler. Çünkü çölyak hastaları ile buğday alerjisi olan kesim de rahatlıkla kinoa tüketebiliyor.

KİNOANIN FAYDALARI
Faydalı bitkisel bileşenler açısından zengin olan kinoada, saponin, fenolik asitler, ﬂavonoid ve betasiyanin bulunuyor. Bunlardan bazıları antioksidan görevi görüyor ve vücudunuza moleküler seviyede zarar veren serbest radikalleri nötralize edebiliyor. Siyah kinoada beyaz olan türden daha fazla antioksidan bulunuyor.
Çeşitli araştırmalara göre, tam tahıl tüketimi Tip 2 diyabet riskini azaltıyor ve kan şekerinin kontrol altında kalmasını sağlıyor. Kinoanın yüksel lif ve protein içeriği, kan şekeri üzerindeki pozitif etkisini artırıyor. Ancak, kinoa da tahıldır ve kısmen
karbonhidrat miktarı yine de yüksektir.
Kinoanın ayrıca metabolizma sağlığı, iltihaplanma ve daha birçok alanda faydası var. Antioksidan açısından zengin olan
kinoa, iltihaplanmayla savaşmaya yardım ediyor.
Kan lipidleri (kolesterol ve trigliserid) yüksek olanlar için kinoa iyi bir seçenek. Bir araştırmaya göre, 6 hafta boyunca günde
50 gram kinoa tüketiminin toplam kolesterol, trigliserid ve LDL (kötü) kolesterol seviyesini düşürdüğü belirlendi.
Kinoada bulunan saponin isimli bitkisel bileşen de, antioksidan özelliğinin yanında anti-inﬂamatuar etkilere sahiptir.

KİNOA TÜRLERİ

3 binden fazla kinoa çeşidi bulunsa
da en yaygın olan türleri kırmızı, siyah
ve beyaz kinoadır. Ayrıca bu üç rengin
karışımı olan çeşidi de mevcuttur.
Beyaz kinoa, en yaygın tüketilen
türdür, genellikle marketlerde bulabilirsiniz. İlginçtir ki farklı türleri farklı
besleyici değerlere sahip. 2015 yılında
“Food Chem” isimli dergide yayınlanan araştırmaya göre, siyah kinoanın
yağ oranı çok düşük olmasına rağmen
Omega-3 yağ asitleri ve karotenoid
içerik bakımından zengindir. Kırmızı ve
siyah kinoa, ayrıca beyaz kinoadan 2
kat fazla E vitamini içeriyor. Aynı araştırmada, antioksidan içeriği bakımından
rengi koyu olan kinoanın antioksidan
içeriğinin daha fazla olduğu belirlendi.

KİNOANIN BESLEYİCİ DEĞERİ
Vitamin ve minerallerle dolu olan kinoada diğer tahıllardan daha fazla protein, lif ve sağlıklı
yağ bulunuyor. Nutritiondata.self.com’da yer alan
besin araştırmasına göre, sadece bir kase pişmiş
kinoada (185 gram), manganez (günlük tavsiye
edilen miktarın yüzde 58’i), magnezyum (günlük tavsiye edilen miktarın yüzde 30’u), fosfor
(günlük tavsiye edilen miktarın yüzde 28’i), folat
(günlük tavsiye edilen miktarın yüzde 19’u), bakır
(günlük tavsiye edilen miktarın yüzde 18’i), demir
(günlük tavsiye edilen miktarın yüzde 15’i), çinko
(günlük tavsiye edilen miktarın yüzde 13’ü), tiamin (günlük tavsiye edilen miktarın yüzde 13’ü),
riboﬂavin (günlük tavsiye edilen miktarın yüzde
12’si), B6 vitamini (günlük tavsiye edilen miktarın yüzde 11’i) bulunuyor. Ayrıca, yine 220 kalori
olan bir kase kinoanın içinde 8 gram protein, 4
gram yağ ve en az 5 gram lif bulunuyor.
KİNOA NASIL YENİLİR?
Kinoanın hazırlanması çok basit ve değişkendir. 1 ölçü kinoaya karşı 2 ölçü su ekleyerek
pilav gibi pişirebilirsiniz. Ya da suyu kaynatın,
altını kısıp kısık ateşte kinoayı ekleyip 15 dakika
kaynadıktan sonra süzerek servis yapabilirsiniz.
Su yerine et suyuyla ya da farklı salata soslarıyla
kinoayı daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

