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Değirmencilik sektöründe İDMA mevsimi

Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörleri, 04-07 Ni-
san tarihleri arasında İstanbul’daki İDMA 2013 Fuarı’nda 
buluştu. Aslında bu buluşma, uzunca bir süredir tüm sektör 
çevrelerince heyecanla bekleniyordu çünkü hem teknoloji 
geliştiren firmaların hem de hububat ve bakliyat işleyen 
işletmelerin İDMA ile ilgili beklentileri bir hayli yüksekti. 

Sonuç olarak fuar, dünyanın 94 ülkesinden gelen 8 bin 
52 yerli ve yabancı profesyonel ziyaretçisi, 236 yerli ve 
yabancı katılımcı firmasıyla beklentileri bir kez daha 
karşılamayı başardı. 

Ancak bu yılki fuarın, katılımcı ve ziyaretçileri memnun et-
mekten çok daha önemli misyonu vardı. Parantez Fuarcılık’ın 
ilk İDMA Fuarı’ndan bu yana hedeflediği temel nokta; gerek 
sergileme alanı ve ürün gruplarıyla, gerek ziyaretçi kitlesiyle 
gerekse içerdiği etkinliklerle fuarı “uluslararası nitelikte bir 
buluşma platformu” haline getirebilmekti. 

Her fuarda bu hedefine bir adım daha yaklaşan Paran-
tez, özellikle İDMA 2013 organizasyonuyla birlikte fuarın 
uluslararası kimliğini tüm sektör taraflarına kabul et-
tirmeyi başardı. 

Sektörün en büyük firmaları, hatta bu yıl ilk kez fuara 
katılan ve katılırken fuarı uluslararası bir organizasyon-
dan çok yerel bir etkinlik gibi değerlendiren birçok firma, 
fuar sonrasında yaptıkları açıklamalarda İDMA’nın beklen-
tilerinin üzerinde bir organizasyon olduğunu belirterek, 
fuarın uluslararası kimliğini onayladır.

Bu da İDMA’nın sektör içindeki işlevinin önümüzdeki 
yıllarda daha da önemli bir hale geleceğinin en önem-
li göstergesi. Tabi bu durumun organizasyon firması 
için getirdiği sorumluluk da artık çok daha fazla. Bu 
sorumluluğun bilincinde olan Parantez Fuarcılık, bir son-
raki proje için çalışmalarını aralıksız sürüyor. Yeni hedef, 
İDMA organizasyonu iki katına çıkarabilmek.

Bir sonraki fuarla ilgili detayları önümüzdeki sayılarda 
sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla…

İDMA season in milling sector

World grain and pulses business sectors got together in 
İDMA Fair in Istanbul between April 04-07. Indeed, all the 
sector environments were waiting for this meeting excit-
edly for a long time because either the technology devel-
oping firms or the grain and pulses processing businesses 
had high expectations from İDMA. 

As a result, succeeded to meet the expectations with 8 
thousand 52 local and foreign professional visitors com-
ing from 94 countries of the World, and with its 236 local 
and foreign participant companies.

But, this year’s fair had a much more important aim than 
pleasing the participants and visitors. The main point that 
Parantez Fair was targeting since the first İDMA Fair was to 
make the fair an “international meeting platform” with ei-
ther its exhibition area and product groups or either with 
its visitor quality or the events it included. 

Getting closer to its target in every fair, Parantez succeed-
ed to make all sector parties accept the fair’s international 
identity with İDMA 2013 organization. 

The biggest firms of the sector, even the firms that attend-
ed for the first time this year and that thought the fair was 
a local event rather than an international organization, 
approved its international identity after the fair by saying 
that it İDMA was beyond their expectations.
 
And this is the most important sign that İDMA’s func-
tion will become more important in the coming years. Of 
course, this situation puts much more responsibility on the 
shoulders of the organization firm. Being aware of this re-
sponsibility, Parantez Fair goes on with its efforts for the 
next Project continuously. The next target is to double the 
İDMA organization.

We will continue to share the next fair’s details with you in 
the next issues.

Best regards…

Editör
Editor
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GÜNEY KORE İLE İMZALANAN 
STA YENİ FIRSATLAR SUNUYOR

FTA SIGNED WITH SOUTH KOREA 
PRESENTS NEW OPPORTUNITIES

Türkiye ile Güney Kore arasında imzalanan ve 1 Mayıs itibariyle yürürlüğe giren Serbest Ticaret 
Anlaşması (STA) hakkında bir açıklama yapan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, anlaşma kapsa-
mında buğday unu, şeker mamulleri, çikolatalı mamuller, makarna gibi ürünlerde taviz alındı-
ğını belirtti.
The Minister of Economy, Zafer Çağlayan who gave a statement about the Free Trade Agree-
ment (FTA) signed between Turkey and South Korea and put into effect as of May 1, stated that 
compromises were made as a part of the agreement for products such as wheat flour, sugar 
products, chocolate products, pasta, etc.

Türkiye ile Güney Kore arasında imzalanan Serbest Ticaret 
Anlaşması (STA) 1 Mayıs itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni dö-
nemin avantajlarını anlatan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 
“Türkiye’nin, halihazırdaki sanayi ürünleri ihracatının yüzde 
93’ünün Güney Kore’ye gümrük vergisinden muaf olarak ger-
çekleşeceğini.” söyledi. Ekonomi Bakanı Çağlayan, yaptığı ya-
zılı açıklamasında, anlaşmanın her iki ülkenin gümrüklerinde 
Mayıs ayından itibaren uygulanmaya başlanacağını anımsata-
rak, “Serbestleşmeye başlayacak mal ticareti kapsamında, ta-
rafların 10 yılda kademeli olarak tüm tarife satırlarının yüzde 
90’ında gümrük vergilerini sıfırlamaları kararlaştırıldı. 1 Mayıs 
2013 tarihinde tarife satırı bakımından, Kore tarafı gümrük ver-
gilerinin yüzde 80’ini, Türkiye ise yüzde 65’ini sıfırlayacak.” dedi.

2012 YILINDA TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATI 
26 MİLYAR DOLAR
Tarım ürünlerinin yüzde 52’sinde 10 yılın sonunda gümrük 
vergilerinin kaldırılacağını belirten Çağlayan, konuyla ilgili 
şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin Uzakdoğu’daki ilk STA ortağı 
olan Güney Kore, 2011 yılında 520 milyar dolar ile dünya-
nın en büyük 5. ithalatçısı (AB-içi ticaret hariç tutulduğun-
da) ve 1,5 trilyon dolarlık milli gelir 
ile dünyanın en büyük 15. ekonomi-
sidir. Kişi başına gelirin 31 bin doları 
aştığı Güney Kore, ihracatçılarımız 
için önemli bir pazardır. AB ve ABD’li 
üreticilerin ardından, ülkemiz de söz 
konusu pazara tercihli giriş imkanı ka-
zanmıştır. Güney Kore’nin 2012 yılında 
sadece tarım ürünleri ithalatı 26 milyar 
dolar civarındadır. ABD’nin tarım ürün-
leri ihracatında en büyük 5. pazarı olan 
Kore’ye ticarette Türkiye’nin önemli ih-

The Free Trade Agreement (FTA) signed between Turkey and 
South Korea was put into effect on May 1. Stating the ad-
vantages of the new period, the Minister of Economy, Zafer 
Çağlayan said that 93% of Turkey’s current industrial products 
exports would be carried out to South Korea immune to cus-
toms tax. In his written statement, the Minister of Economy Mr 
Çağlayan, reminding that the agreement would be brought 
into effect in the customs of both countries as of May, said: 
“As a part of the goods trade which will start to be free, it has 
been decided that 90% of all tariff items will gradually have 
their customs taxes abolished. When we take a look at the tar-
iff items on May 1, 2013, Korea will have 80% of its customs 
taxes while Turkey will have 65% of its.

26 BILLION DOLLARS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTS IMPORTS IN 2012
Stating that 52% of the agricultural products would have their 
customs taxes removed in 10 years, Mr Çağlayan stated the fol-
lowing on the matter: Turkey’s first FTA partner in the Fareast, 
South Korea was the 5th biggest importer (excluding the trade 
in the EU) in 2011 with 520 billion dollars and is the world’s 15th 

biggest economy with 1.5 trillion dollar 
national income. South Korea where the 
income per capita is over 31 thousand 
dollars is an important market for our 
exporters. After producers in EU and 
USA, our country has gained preferred 
access to the market as well. Agricultural 
products imports of South Korea was 
approximately 26 billion dollars in 2012. 
Compromises have been made for the 
trade of Turkey important exports prod-
ucts such as hazelnut, olive oil, tobacco, 
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raç ürünleri olan fındık, zeytinyağı, tütün, kuru üzüm, buğday 
unu, şeker mamulleri, çikolatalı mamuller, makarna gibi ürün-
lerde taviz alınmıştır. Üreticilerimiz, ihracatçılarımız pazarın 
özelliklerini dikkate alarak, bu pazara odaklandığında, istatis-
tiki hesapların çok ötesine geçen başarı hikayelerine ulaşacak-
lardır. Ayrıca, mal ticaretinin gelişmesinin yatırımlar ve üçüncü 
ülkelerdeki işbirliği olanakları üzerinde doğrudan etkili olduğu 
yürürlükte olan STA’larımızla tecrübe edilmiştir.”

dried raisins, wheat flour, sugar products, chocolate products 
and pasta for the 5th biggest market for USA’s agricultural prod-
ucts exports, Korea. Our producers and exporters, by taking into 
account the characteristics of this market, will achieve success 
stories way over the statistical accounts when they focus on this 
market. Moreover, we have experienced via our current FTAs 
that improvement of goods trade is directly affected by invest-
ments and cooperation with third world countries.”

Yaptığı yazılı açıklamada buğdayın gelişme dönemlerinde 
düşen yağışların devam etmesi ve herhangi bir doğal afet gö-
rülmemesi halinde, bu yıl buğday rekoltesinde artış olacağının 
tahmin ettiklerini söyleyen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) 
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bölgelerden aldıkları veriler ışı-
ğında bahar yağışlarının yeterli olduğunu dile getirdi. Özellikle 
kışlık olarak ekilen buğday, arpa gibi ürünlerin gelişimi ile mı-
sır, ayçiçeği gibi yazlık ekilişlerin yapılabilmesi için gerekli ko-
şulların oluşması açısından, ilkbahar yağmurlarının çok önemli 
olduğuna dikkati çeken Bayraktar, geniş alanlarda yetiştiriciliği 
yapılan stratejik ürün olan buğdayın, genellikle sulama imkanı 
olmayan tarım arazilerinde, tamamen yağışlara bağımlı olarak 
üretildiğini hatırlattı.
Şemsi Bayraktar, Chairman of The Union of Turkish Chambers 
of Agriculture (UTCA), who stated that in case the rains that fall 
during the growing period of wheat continue and no natural 
disaster occurs, they estimate an increase in wheat crop this 
year within the written statement that he made, uttered that 
the spring rains are adequate in the light of the data that they 
received from the regions.  Bayraktar, who pointed out that 
spring rains are quite important for the formation of condi-
tions that are required the development of wheat, barley that 
were planted for winter and carrying out planting for summer 
such as; corn and sunflower, reminded that wheat, a strategic 
products cultivated in vast fields, is produced fully depending  
on the rain in agricultural lands where no possibility of irriga-
tion is available. 

BAHAR YAĞIŞLARI 
REKOLTE BEKLENTİSİNİ 
YÜKSELTİYOR
Spring rains increases the 
high crop expectation
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Güneydoğu Asya’nın en büyük un değirmeni şirketlerinden 
biri olan Interflour, her yıl 1,5 milyon tondan fazla buğdayı En-
donezya, Malezya ve Vietnam’daki 6 değirmenlerinde işleyen 
ve yüksek buğday alımı nedeniyle buğday ticareti yapanların 
ilgisini çeken bir firma. Batı Avustralya’nın en büyük tahıl işle-
yicisi ve pazarlayıcısı CBH Group, şirket dâhilindeki yüzde 50 
hisseyi ve bölgedeki diğer değirmencilik paylarını güvence al-
tına alarak nerdeyse 100 milyon Dolar yatırım yaptı. Ancak bu 
yatırım Interflour’un Batı Avustralya buğdayı almasını garanti 
etmiyor. Aslında Interflour, ABD ve Kanada gibi Avustralya’nın 
temel rakiplerinden buğday almakta olup buğday tedariki için 
Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlara yönelmeye başlamış 
durumda.

Interflour Malezya’nın CEO’su Alex Lee Kim Teckt, basına yaptı-
ğı açıklamada; artık alımlarda gıda güvenliğinin de fiyat kadar 
önemli olduğunu belirtiyor. “Beklentilerinden gördüğümüz, 
yalnızca kalite veya fiyat değil; en önemli kaygı gıda güvenliği.” 
diyen Teckt, “Kısacası, müşterilere buğday unu sağlayan bir te-
darikçiyseniz, müşteriler, kullandığınız hammadde için bir izle-
nebilirlik sistemi olmasını talep ederler. Nihai ürünlerine ilişkin 
olarak tüketicilerinden herhangi bir şikayet aldıklarında ve size 
bunu ilettiklerinde, en azından hammaddeleri izleyip bunun 
kaynağına ulaşabilirsiniz.” Gıda tüketicilerinin veya üreticileri-
nin bir kısmının, hammaddenin geldiği çiftliklerde pestisitle-
rin kullanımına dair büyük endişeler yaşadığını belirten Teckt, 
şöyle devam ediyor: “Bu yüzden aldıkları buğdayın tüm gerek-
sinimleri karşılamasını ve tüm test sonuçlarının ve belgelerinin 
bulunmasını isterler. Bu sayede bir tedarikçi olarak bu müşteri-
lerle uzun süreli çalışma için onlara güven verebilirsiniz.”

Interflour, one of the largest flour milling companies of South-
eastern Asia, is a company which passes over 1.5 million tonnes 
of wheat through its six flour mills in Indonesia, Malaysia and Vi-
etnam every year and attracts wheat traders because of its high 
wheat purchasing. The CBH Group, Western Australia’s main grain 
handler and marketer, has invested almost $100 million securing 
a 50 per cent stake in the company and other milling interests 
in the region. However, that investment does not guarantee In-
terflour will buy WA wheat. In fact, Interflour buys wheat from 
some of Australia’s main competitors such as the US and Canada 
and has also started turning to emerging markets like India for 
its wheat supplies. Chief Executive Officer of Interflour, Malaysia 
is Alex Lee Kim Teck. He states in the press release that safety is 
as important as price in wheat purchasing.  “What we are facing 
with their expectation is not just only on quality itself or just on 
price now they are concerned, the top concern is the food safety.”

“Shortly if you are a supplier of wheat flour to the custom-
ers they expect you to have a traceability system for the raw 
material that you use. If they encounter a complaint about 
finished products and they convey this complaint, at least 
you can reach the source by tracing the raw material.” “Some 
of these food consumers or the manufacturers are very con-
cerned about pesticide use in the farms where the raw mate-
rial comes from so they want to ensure that the wheat that 
they buy must be able to fit into their requirement whereby 
all the test results and documents must be in place and the 
traceability system must be in place so that that will give them 
the confidence that you as a supplier that they are able to go 
along with you for the long term.”

Güneydoğu Asya’nın en büyük un değirmeni şirketlerinden biri olan Interflour’un Malezya 
CEO’su Alex Lee Kim Teckt, un değirmencileri için artık gıda güvenliğinin de fiyat kadar önemli 
olduğunu belirtiyor.
Alex Lee Kim Teckt, Malaysian CEO of Interflour which is one of the largest flour milling compa-
nies in South East Asia, says food safety is as important as price for flour millers.
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Un değirmenciliği tarihinin en büyük birleşmesi; ConAgra 
Foods, Inc., Cargill ve CHS Inc.’nin Ardent Mills olarak adlandı-
rılacak yeni bir şirket kurmak için Kuzey Amerika’daki un de-
ğirmeni işletmelerini birleştirmek için anlaşmaya varmalarını 
açıklamalarıyla gerçekleşti. Birleştirilen şirket; Amerika Birleşik 
Devletleri, Kanada ve Porto Riko’da 44 un değirmeni, üç fırın 
karıştırma tesisi ve özel bir fırınla faaliyet gösterecek. Birleşti-
rilen şirketin toplam günlük buğday ve durum buğdayından 
üretilen un kapasitesi 576.100 cwts olacak. Yeni değirmencilik 
şirketi, Omaha’daki ConAgra Foods, Minneapolis’teki Cargill ve 
St. Paul Minnesota’daki CHS olmak üç ana kuruluşundan olu-
şan bağımsız bir ortak girişim olarak faaliyet gösterecek.  Co-
nAgra Foods ve Cargill, Ardent Mills’te %44’lük hisseye, CHS ise 
%12’lik hisseye sahip olacak.

ARDENT’E KADAR EN BÜYÜK BİRLEŞME HORİZON’DU
Cargill ve CHS, 2002’de kurulan ve ülkedeki en büyük un de-
ğirmeni şirketi olan ortak girişimden bu yana Horizon Milling 
L.L.C.’de ortaklıklarını devam ettiriyor. Horizon; 321.000 cwts 
günlük un değirmenciliği kapasitesi ile ABD ve Kanada’daki 
21 un değirmeninde faaliyet gösteriyor. 10 yıldan daha uzun 
bir süre önce kurulan Horizon, Ardent’in açıklanmasına dek en 
büyük üç değirmencilik şirketini içeren en büyük şirket birleş-
mesiydi.

In what would be the largest merger in flour milling history, 
ConAgra Foods, Inc., Cargill and CHS Inc. today announced 
they have reached an agreement to combine their North 
American flour milling businesses to form a new company to 
be named Ardent Mills. The combined company will operate 
44 flour mills, three bakery mix facilities and a specialty bak-
ery, in the United States, Canada and Puerto Rico. Total daily 
wheat and durum flour capacity for the combined company 
will be 576,100 cwts. The new milling company will operate as 
an independent joint venture of its three parent companies, 
Omaha-based ConAgra Foods; Minneapolis-based Cargill and 
St. Paul, Minn.-based CHS.  ConAgra Foods and Cargill each 
will own a 44% stake in Ardent Mills, with CHS owning a 12% 
interest.

THE BIGGEST MERGER BEFORE ARDENT WAS HORIZON
Cargill and CHS have been partners in Horizon Milling 
L.L.C. since the joint venture was formed in 2002, creating 
the nation’s largest flour milling company. Horizon oper-
ates 21 U.S. and Canadian flour mills with combined daily 
flour milling capacity of 321,000 cwts. The creation of Ho-
rizon more than 10 years ago was the last large merger in-
volving a top three milling company until the Ardent an-
nouncement.

Dünyanın önde gelen un değirmenciliği şirketlerinden ConAgra Foods, Inc., Cargill ve CHS Inc. 
Kuzey Amerika’daki un değirmeni işletmelerini birleştirmek için anlaşmaya vardıklarını açıkladı-
lar. Birleşme neticesinde kurulacak yeni şirketin adı ise Ardent Mills olacak.
The leading flour milling companies in the world ConAgra Foods, Inc., Cargill and CHS Inc. have 
declared that they have come to an agreement to combine their flour milling businesses in North 
America. The new company to be formed after the merger will be named Ardent Mills.

CONAGRA, CARGILL, CHS 
DEĞİRMENCİLİK İŞLETMELERİNİ 
BİRLEŞTİRİYOR
CONAGRA, CARGILL, CHS COMBINING MILLING 
BuSINESSES
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ABD’de 23 un değirmenine ve 255.100 cwts günlük un değir-
menciliği kapasitesine sahip ConAgra; Horizon ve ADM Milling 
Co’nun ardından ABD’nin 3. en büyük un değirmeni şirketi. Bu 
üç şirketin de Ardent Mills’in yönetim kurulunda temsilcileri 
bulunacak. Şirketin genel merkezinin nerede yer alacağı ise 
daha ileri bir tarihte belirlenecek. 

Şu anda Horizon Milling’in başkanlığını yapan Dan Dye, yeni 
şirketin kurulması ile birlikte Ardent Mills’in CEO’su olarak gö-
rev yapacak. Dye’a ConAgra Mills’in şu anki başkanı Bill Stou-
fer, operasyon direktörü ve entegrasyon direktörü olarak eşlik 
edecek.

“DEĞİRMENCİLİK MİRASIMIZDA EŞİ BENZERİ 
OLMAYAN BİR ADIM”
ConAgra Foods’un CEO’su Gary Rodkin, “Bir yandan ConAgra 
Foods için uzun süreli bir değer oluştururken, diğer yandan da 
değirmencilik mirasımızda eşi benzeri olmayan bir adım ata-
cağımız için heyecanlıyız.” açıklamasında bulundu ve şunları 
ekledi: “Ardent Mills, emtia fiyatı değişkenliği, giderek sofisti-
ke hal alan gıda güvenliği gereklilikleri, daha uygun maliyetli 
tedarik zincirleri ihtiyacı ve ürünler ve işlemlerde daha fazla 
yeniliğe yönelik artan pazar talebi gibi müşterilerin karşılaştığı 
en önemli konulara hitap ederek yeni bir endüstri standardı 
oluşturacak.”

“UN DEĞİRMENCİLİĞİNİN GELECEĞİ…”
Cargill’in Kurumsal Başkan Yardımcısı Scott Portnoy ise şunları 
belirtiyor: “Un değirmenciliğinin geleceği, gıda üreticilerinin 
yenilik ve tedarik zinciri yönetimi ihtiyaçlarına yanıt vermeye 
bağlıdır. Ardent Mills hakkında bizi heyecanlandıran da bu. 
Ardent Mills, bir yandan tüketicilerin besinsel ihtiyaçlarını 
karşılarken, diğer yandan da müşterilere tüketicilerin değişen 
damak tadı ve kıvam tercihlerine hitap eden yiyecekler geliştir-
me konusunda yardım etmek için gereken bilgi ve deneyime 
sahip olacak. Ayrıca şirketin, müşterilere tedarik zincirlerinin 
verimliliğini arttırma ve mal risk yönetimlerini güçlendirme 
konularında yardımcı olmaya yönelik varlıkları ve kapasitesi 
bulunacak.”

CHS’ye ait Ag Business’in Başkan Vekili Ve Operasyon Direktö-
rü Mark Palmquist, bu birleşmenin CHS çiftçilerine-sahipleri-
ne “ürettikleri buğdayı tüketici pazarına aktarma konusunda 
daha fazla fırsat” vereceğini belirtiyor ve ayrıca CHS’nin, yeni 
şirketin buğday tedarikçileri arasında yer alacağını söylüyor.

Şirketler, “Değirmencilik faaliyetlerimizi birleştirme konsepti, 
normal iş sürecinde gelişmiştir. Her birimiz, bugün nasıl faa-
liyet gösterdiğimiz, yarınlarda müşterilerimize daha iyi hizmet 
vermek için kendimizi nasıl uyarlayabileceğimiz ve değişti-
rebileceğimiz üzerine düşündük” açıklamasında bulundu ve 
şunu vurguladılar: “Fırıncılık ve gıda sektörlerine birlikte daha 
iyi hizmet sağlayabileceğimiz konusunda ortak fikre vardık.” 
Şirketlere göre, Ardent Mills’in kuruluşunun, yönetmeye ilişkin 
boşluklar, finansman ve mutad kapatma koşullarının ardından 
2013 yılının sonlarında tamamlanması bekleniyor.

ConAgra, with 23 U.S. flour mills and 255,100 cwts in daily flour 
milling capacity, ranks as the No. 3 U.S. flour milling company, 
behind Horizon and ADM Milling Co. All three companies will 
have representatives on Ardent Mills’ board of directors. The 
location of the company’s headquarters will be determined at 
a later date. 

Dan Dye, who currently is president of Horizon Milling, will 
lead Ardent Mills as chief executive officer once the new com-
pany is formed. Mr. Dye will be joined by Bill Stoufer, the cur-
rent president of ConAgra Mills, as Ardent Mills’ chief operat-
ing officer and chief integration officer.

“A UNIQUE STEP FOR OUR MILLING LEGACY”
“We’re excited about this unprecedented step to further our 
heritage in milling while creating long-term value for ConA-
gra Foods’ shareholders,” said Gary Rodkin, c.e.o. of ConAgra 
Foods. “Ardent Mills will set the new industry standard by ad-
dressing the most important issues facing customers, such as 
commodity price volatility, increasingly sophisticated food 
safety requirements, the need for more cost-effective supply 
chains and growing market demand for more innovation in 
products and processes.”

“THE FUTURE OF FLOUR MILLING…”
Scott Portnoy, corporate vice-president of Cargill, added, “The 
future of flour milling is tied to serving the innovation and 
supply chain management challenges of food producers. This 
is what makes us excited about Ardent Mills. 

It will have the knowledge and experience to help cus-
tomers develop foods that appeal to consumers’ chang-
ing taste and texture preferences, while also meeting 
their nutritional needs. It also will have the assets and 
capabilities to help customers improve the efficiency of 
their supply chains and strengthen their commodity risk 
management.”

Mark Palmquist, executive vice-president and c.o.o. of Ag Busi-
ness for CHS, said the move will give CHS farmer-owners “more 
opportunity to further connect the wheat they produce to the 
consumer marketplace.” He said CHS will be among the new 
company’s wheat suppliers.

“The concept of combining our milling operations devel-
oped over the normal course of business — each of us 
examining how we do business today and how we might 
want to adapt and change to better serve our customers 
tomorrow,” the companies said. “It led us to the shared 
notion that together we can better serve the baking and 
food industries.”

According to the companies, the formation of Ardent Mills is 
expected to be completed in late calendar year 2013, follow-
ing regulatory clearances, financing and the satisfaction of 
customary closing conditions.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “Türk Gıda Kodeksi 
Buğday Unu Tebliği” 2 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de ya-
yınlanarak yürürlüğe girdi. Buğday ununun tekniğine uygun 
ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, depo-
lanması, nakledilmesi ve piyasaya arz edilmesi aşamalarında 
taşıması gereken özellikleri belirleyen yen un tebliği; Triticum 
aestivum (ekmeklik buğday), Triticum compactum (bisküvilik 
buğday)  ve Triticum durum buğdaylarından (makarnalık buğ-
day) ayrı ayrı veya karıştırılarak üretilen buğday unlarını kapsı-
yor. Tebliği, vitamin ve minerallerce zenginleştirilmiş buğday 
ununu kapsamıyor.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıdaki gibi sırala-
nıyor:
a) Buğday unu yabancı tat ve koku içermez.
b) Un içerisinde yabancı madde bulunmaz.
c) Buğday unları kendine özgü renk ve görünüşte olur.
ç) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin kimyasal özellikleri ek-1’e 
uygun olur.
d) Tam buğday unu hariç olmak üzere buğday unlarının en az 
% 98’i 212 mikronluk elekten geçer.
e) Buğday, çavdar veya arpadan hazırlanmış enzim aktivitesi 
yüksek malt unu veya diğer malt ürünleri ile vital buğday glu-
teni teknolojik amaçlarla buğday ununa gerektiği kadar katı-
labilir.
f ) Net un ağırlığı %14,5 nem esasına göre hesaplanır.
g) Özel amaçlı buğday unlarına, baklagil unları teknolojik 
amaçlarla gerektiği kadar katılabilir.

KATKI MADDELERİ, BULAŞANLAR VE HİJYEN
Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan katkı madde-
lerinin, 29/12/2011 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Türk 
Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan 
hükümlere uygun olması gerekiyor. Tebliğ kapsamında yer 

“Turkish Food Codex Wheat Flour Communiqué” of Ministry of 
Food, Agriculture and Livestock has become effective by being 
published in the Official Gazette dated April 2, 2013.  The new 
flour communiqué which specifies the specifications that the 
wheat flour should carry during production, preparation, pro-
cessing, storing, transporting and supplying to the market in an 
hygienic and appropriate way: includes the wheat flours which 
are produced by Triticum aestivum (bread wheat), Triticum com-
pactum (biscuit wheat)  and Triticum durum wheat (pasta wheat) 
both seperately or mixed. The communiqué does not include the 
wheat flour that is enriched with vitamins and minerals. 

PRODUCT FEATURES 
The specifications of the products in the scope of the commu-
niqué are listed as follows:
a) Wheat flour does not contain foreign taste and smell.
b) Flour does not include foreign substance.
c) Wheat flours are of distinctive color and appearance.
d) The chemical properties of the products in scope of this 
Communiqué are in accordance with Appendix-1.
e) Except whole wheat flour, minimum 98% of the wheat 
flours pass through a sieve of 212 microns. 
f ) Malt flour with high enzyme activity prepared of wheat, rye 
or barley, or other malt products and vital wheat gluten can be 
added to wheat flour as necessary with technologic purposes. 
g) Net flour weight is calculated on the basis of 14.5% humidity. 
g) Legume flours can be added to special purpose wheat 
flours as necessary with technologic purposes.

ADDITIVES, CONTAMINANTS AND HYGIENE
The additives used in the products included in the scope of 
the Communiqué, should be in accordance with the terms 
of Turkish Food Codex Food Additives Regulation published 
in the Official Gazette dated 29/12/2011.  The contaminants 
in the products included in the scope of the Communiqué 

TÜRKİYE’NİN YENİ uN TEBLİĞİ

TuRKEY’S NEw FLOuR COMMuNIqué 



29



30

alan ürünlerdeki bulaşanların miktarlarının, 29/12/2011 tarihli 
Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yö-
netmeliğinde yer alan hükümlere; pestisit kalıntı miktarlarının 
29/12/2011 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodek-
si Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer 
alan hükümlere; hijyen durumunun ise 17/12/2011 tarihli Resmî 
Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve 29/12/2011 
tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobi-
yolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olması gerekiyor.

AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME
Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajında kullanılan 
malzeme, 29/12/2011 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Türk 
Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yö-
netmeliğine uygun madde ve malzemelerden oluşması gerki-
yor. Ambalaj malzemesinin polipiropilen olması durumunda 
polipiropilen ambalajın dokuma sıklığı cm’de 5 adet ve ağırlığı 
en az 80 gr/m2 olmak zorunda.    

Tebliğ kapsamında dökme olarak satışa arz edilen ürünlerin 
taşımasında ve depolamasında kullanılan un tankeri ve silola-
rının buğday unu ile temas eden yüzeyleri, Türk Gıda Kodek-
si Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğine 
uygun, yeterli temizlik ve dezenfeksiyona izin veren madde ve 
malzemeden yapılmalı. Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin 
etiketlemesi ise; 29/12/2011 tarihli Resmî Gazete’de yayım-
lanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde yer alan 
hükümlere ilave olarak aşağıda belirtilen hükümlere de uygun 
olması gerekiyor:
a) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin adları, 4 üncü mad-
denin (b), (c), (ç) ve (d) bentlerine uygun olarak etikette belirtilir.
b) Özel amaçlı buğday unlarında unun hangi amaçla kullanıla-
cağı etikette belirtilir.

should be in accordance with the terms of Turkish Food Codex 
Contaminants Regulation published in the Official Gazette 
dated 29/12/2011; pesticide residue amounts should be in 
accordance with the terms of Turkish Food Codex Maximum 
Residue Limitations of Pesticides Regulation published in the 
Official Gazette dated 29/12/2011; hygiene situation should 
be in accordance with the Food Hygiene Regulation published 
in the Official Gazette dated 17/12/2011 and the Turkish Food 
Codex Microbiological Criteria Regulation published in the Of-
ficial Gazette dated 29/12/2011. 

PACKAGING AND LABELING
The material used in the packaging of the products included in 
the scope of the Communiqué should consist of the materials 
and supplies in accordance with the Turkish Food Codex Food 
Contact Materials and Supplies Regulation published in the Of-
ficial Gazette dated 29/12/2011. In case that the packaging mate-
rial is polypropylene, the weaving rate of the package should be 
5 pieces per cm and the weight should be minimum 80 gr/m2. 
The surfaces of the flour tanker and silos used in transporta-
tion and storage of the products exposed for sale as casting 
in scope of the Communique, that contact wheat flour should 
be made of materials and supplies in accordance with Turkish 
Food Codex Food Contact Materials and Supplies Regulation 
and that allow sufficient cleaning and disinfection.  The labe-
ling of the products included in the scope of the Communiqué 
in accordance with the below mentioned terms in addition to 
Turkish Food Codex Labeling Regulation published in the Of-
ficial Gazette dated 29/11/2011:
a) The names of the products included in the scope of this 
Communiqué are specified in the label in accordance with the 
clauses (b), (c), and (ç) and (d) of article 4.
b) In special purpose wheat flours it is stated in the label for 
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Rusya’nın Kuzey Kafkasya Bölgesi’nde yer alan İnguşetya 
Cumhuriyeti’nin yetkilileri, ülkenin en büyük un üretim tesisi ol-
ması beklenen değirmen projesinin ilk aşamasını başlattı. 
Tesisin temel atma töreninde söz alan İnguşetya Başkanı Yunus-
Bek Yevkurov, “Bugün bu girişimin ilk aşamasını başlatarak, İngu-
şetya tarihinde ve cumhuriyetin toplumsal ve ekonomik kalkınma 
sürecinde yeni bir sayfa açıyoruz. Burada, bu büyük tesisi kurarak, 
bölgedeki en güçlü tahıl toplayıcılarından birini yaratacağız.” açık-
lamasında bulundu. 
5.2 milyar rubleye (168 milyon dolar) mal olması beklenen un de-
ğirmeni projesi, planlanan kapasitesine ulaştığında günde 2,400 
ton tahıl işleyecek. Değirmen, günde 1,800 ton un üreterek, hem 
ülke içindeki un ihtiyacını karşılayacak hem de yurt dışına ihra-
cat yapacak. Değirmenin ikinci aşamasının 2013 yılının sonlarına 
doğru başlatılması bekleniyor. 
Değirmenin, Rusya’nın Karadeniz Limanı Novorssiysk’ten Tacikis-
tan, Özbekistan, Afganistan, Irak, Ermenistan, Gürcistan, Güney 
Afrika ve Peru’ya ihracat yapacak. 
Tam kapasiteye ulaştığında 1,500 kişi istihdam edecek değirmen, 
Rus hükümetinin bölgenin toplumsal ve ekonomik kalkınmasını 
teşvik etmek üzere Kuzey Kafkaslarda geniş ölçekli altyapı proje-
leri uygulama çabalarının bir parçası. 

The authorities Republic of Ingushetia in Russia’s North Cauca-
sus region launched the first stage of a flour mill expected to 
be the country’s largest flour producing plant.
 “By launching the first stage of this enterprise today, we are 
opening a new chapter in the history of Ingushetia and the re-
public’s social and economic development. By building a large 
plant here, we’ll create one of the most powerful grain clusters 
in the region,” Ingushetia President Yunus-Bek Yevkurov said at 
the launch ceremony.
The flour mill project, estimated at 5.2 billion rubles ($168 mil-
lion), will process 2,400 tons of grain a day when it reaches 
its design capacity. The mill will produce 1,800 tons daily of 
flour, which will be supplied both to the domestic market 
and abroad. The second stage of the mill is expected to be 
launched by late 2013.
The mill will export flour to Tajikistan, Uzbekistan, Afghani-
stan, Iraq, Armenia, Georgia, South Africa and Peru through 
Russia’s Black Sea port of Novorossiysk.
The mill, which will employ 1,500 people when it reaches full 
capacity, is part of the Russian government’s efforts to imple-
ment large-scale infrastructure projects in the North Caucasus 
to spur the area’s social and economic development.

c) Özel amaçlı buğday unlarının etiketi üzerinde maksimum 
kül (%Kül Km’de (m/m))  ve minimum protein miktarları (%Pro-
tein Miktarı, Km’de) belirtilir.
ç) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere, 29/12/2011 ta-
rihli Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda 
Katkı Maddeleri Yönetmeliği’nde izin verilen katkılardan hiç 
biri katılmaz ise ürün adı ile birlikte “katkısız” ifadesi kulla-
nılabilir.

TAŞIMA VE DEPOLAMA
Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolan-
masında, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin “Gıdaların Taşın-
ması ve Depolanması” bölümündeki kurallara uyulur.   Tebli-
ğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmeleri, 
1/7/2013 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorun-
da. Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri 
ise bu Tebliğ hükümlerini karşılayana kadar 17/2/1999 tarihli 
Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu 
Tebliği hükümlerine uymak zorunda.

which purpose the flour will be used.
c) The maximum cinder (Cinder% in Km (m/m)) and minimum 
protein amounts (Protein Amount, in Km) are specified on the 
labels of special purpose wheat flours.  
ç) If no additives allowed in the Turkish Food Codex Additives 
Regulation published in the Official Gazette dated 29/12/2011 
are added to the products included in the scope of this Commu-
niqué, the expression “pure” can be used with the product name.

TRANSPORTATION AND STORAGE
In transportation and storage of the products included in the 
scope of this Communiqué, the terms in the “Transportation and 
Storage of Foods” section of Turkish Food Codex Regulation are 
obeyed. The foundations operating before the publishing date of 
the Communiqué, have to be in line with the terms of this Commu-
niqué until 1/7/2013. The food operators operating in the scope of 
the Communique have to be in line with the Turkish Food Codex 
Wheat Flour Communiqué published in the Official Gazette dated 
17/2/1999 until meeting the terms of this Communiqué.

RUSYA’NIN EN BÜYÜK UN DEĞİRMENİNE 
İNGUŞETYA’DA BAŞLANDI
Russia’s Largest Flour Mill Launched in Ingushetia

Rus hükümetinin Kuzey Kafkaslarda geniş ölçekli altyapı projeleri uygulama çabalarının bir par-
çası olarak, İnguşetya Cumhuriyeti’nde, bölgenin en büyük un değirmeninin inşasına başlandı.
A flour mill expected to be the country’s largest flour producing plant in was launched as the 
first stage of Russian government’s large scale substructure projects in North Caucasus. 
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Değirmen sektörü, tahıl işleme, tahıl depolama, tahıl taşıma 
sistemleri ve endüstriyel otomasyon ile ilgili yaklaşık 44 yıldır 
Türkiye’de ve dünyada hizmet veren Uğur Makina, Altınbilek 
ve Meko A.Ş.’nin bir araya gelerek kurdukları BBCA Depolama 
Sistemleri A.Ş. yeni üretim tesisini düzenlenen bir törenle Av-
rupa Serbest Bölgesi’nde açtı. 

Törene Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yanı sıra BBCA 
Yönetim Kurulu Başkanı Okçul Barlık, Uğur Grup Yönetim Ku-
rulu Başkanı Uğur Barlık ve Şahinler Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Şahin katıldı.

Üretim kapasitesi ve teknolojisi bakımından Türkiye’nin en 
büyük, dünyanın üçüncü silo üretim tesisi olan BBCA Storex, 
üretim tesisleri için toplam 12 milyon dolarlık bir yatırım ger-
çekleştirildi. 2011’de temeli atılan tesiste gerçekleştirilecek 
üretimin %80’i ihraç edilecek. Avrupa Serbest Bölgesi’nde fa-
aliyete geçen üretim tesisi 43 bin m2 açık ve 15 bin m2 kapalı 
alana sahip ve tam kapasite üretime geçtiği zaman 30 milyon 
Euro ciro hedefliyor.

BBCA Depolama Sistemleri A.S. founded by Ugur Makina, Alt-
inbilek and Meko A.S. which have been providing services in 
milling sector, grains processing, grains storing, grains handling 
system and industrial automation in Turkey and the world for 
approximately 44 years opened its new production facility in Eu-
rope Free zone with an opening ceremony. 

The Ministry of Health Mehmet Müezzinoglu as well as BBCA 
Chairman of the Board Okcul Barlik, Ugur Grup Chairman of the 
Board Ugur Barlik and Sahinler Holding Chairman of the Board 
Kemal Sahin attended the ceremony. 

First in Turkey and third globally in terms of production capacity 
and technology, BBCA Storex was founded with an investment of 
12 million dollars for its production facilities. 80% of the produc-
tion to be carried out in the facility whose construction began 
in 2011, will be exported. The production facility active in the 
Europe Free Zone has an open ground of 43 thousand m² and 
a closed ground of 15 thousand m² and aims a 30 million Euro 
turnaround when it is in full capacity.

Silo sektörünün önde gelen isimlerinden BBCA Storex, dünya devlerinin yatırım üssü olan Av-
rupa Serbest Bölgesi’nde üretime başladı.
One of the leading names of the silo sector, BBCA Storex has initiated producing in Europe Free 
Zone which is the investment headquarters of the world giants.
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“BBCA STOREX DÜNYA DEVLERİ ARASINDA 
YERİNİ ALDI”
Açılış töreninde bir konuşma yapan BBCA Yönetim Kurulu Baş-
kanı Okçul Barlık, bu yatırım ile BBCA Storex’in dünya devleri 
arasında yerini aldığının altını çizdi ve şunları söyledi: “BBCA 
Storex bugüne dek özellikle yoğun lojistik gerektiren birçok 
silo liman projesini hayata geçirdi, ürün tipine göre yüksek ka-
pasiteli taşıma ve aktarım gerektiren sistemler projelendirdi. 
BBCA Storex, ürünlerin depolanma ve taşınmasının yanında, 
ürün kalitesini kontrol eden, kullanım kolaylığı, güvenilirlik, 
verimlilik ve kazanç sağlayan sistemler sunmaktadır. Tahıl ve 
benzeri emtia grupları depolama sistemleri alanında kullandı-
ğımız üstün teknoloji ve projelendirme kabiliyetimiz ile dün-
ya standartlarında üretim yapmak, sunduğumuz optimum 
çözümleri ile müşterilerimizin rekabet gücünü artırmak mis-
yonuyla çıktığımız yolda, bugün açılışını yapacağımız üretim 
tesisimiz, bizler için bir gurur anıtı olarak yükseliyor. BBCA Sto-
rex olarak hedefimiz, 2017 yılında uluslararası pazarlarda lider 
firma olmak”.

“ASB, SERBEST BÖLGELER SIRALAMASINDA
 4. SIRAYA ÇIKTI”
Bu yatırımın, Avrupa Serbest Bölgesi’nde geçtiğimiz yıllarda 
artarak süren yatırımların 2013 yılında aynı ivmeyle devam 
ettiğinin bir göstergesi olduğunu belirten Şahinler Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ise şöyle konuştu: “Avru-
pa Serbest Bölgesi, serbest bölgeler sıralamasında son iki yılda 
3 basamak birden yükselerek 7. sıradan 4. sıraya çıkmıştır. Bu 
sayede, büyüme hızı olarak, 19 serbest bölge arasında lider 
konuma gelmiştir. 4000’e yakın kişinin istihdam edildiği Avru-
pa Serbest Bölgesi, 2011 yılında 2 milyar dolara ulaşan ticaret 
hacmini 2012 yılı sonunda 2,4 milyar dolara çıkartmıştır. 

2013 yılında hedefimiz ise 3 milyar dolardır. Son bir yılın büyü-
me rakamlarına göre; ASB, Türkiye’deki diğer 18 serbest bölge 
ortalamasından 8 kat fazla büyüyerek yatırımcıların gözdesi 
oldu. ASB, teknoloji üreten, kalıcı ve ihracatı artırıcı yatırımları 
çekiyor olmasıyla, Türkiye’nin cari açığının kapatılması nokta-
sında da önemli katkılar sağlamaktadır. Bu noktadan baktı-
ğımızda genel olarak serbest bölgelerin, özellikle de Avrupa 
Serbest Bölgesi’nin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Bugün 
Avrupa Serbest Bölgesi’nden yaklaşık 170 farklı ülkeye ihracat 
yapılıyor. ASB’de üretilen toplam ürünlerin yüzde 60’ı ihraç edi-
liyor. Sektörlerinde lider firmaların Avrupa Serbest Bölgesi’ni 
tercih etmelerinin elbette çok önemli nedenleri var. İstanbul-
Avrupa arasında mükemmel coğrafi konum, vergi ve fon muafi-
yeti, üstün altyapı hizmetleri, ideal ulaşım ağı, minimum düzey-
de bürokrasi, özel tapu mülkiyeti, eğitimli ve kaliteli iş gücü, ilk 
akla gelen özelliklerdir. Tabii ki burada en önemli faktör; Dünya 
çapında 50 farklı ulustan 10 binin üzerinde çalışanı bulunan 
ve  50 milyon insanı giydiren Şahinler Holding’in global bakış 
açısıyla yatırımcıyı en iyi anlayan;  ASB çalışanları ve yönetici-
lerinin çözüm odaklı hizmet anlayışıdır. Cumhuriyetimizin 100. 
yılını kutlayacağımız 2023 yılı içinde; serbest bölgeler arasında 
1. sıra, 20 bin kişiye istihdam, toplam 2 milyar dolar yatırım ve 
10 milyar dolar ticaret hacmi hedefliyoruz. “

“BBCA STOREX HAS MADE ITS WAY AMONG 
THE WORLD GIANTS”
Giving a speech at the opening ceremony, BBCA Chairman of 
the Board Okcul Barlik pointed out to the fact that BBCA Storex 
has made its way among the world giants and said these: “BBCA 
Storex has actualized many silo harbour projects requiring in-
tense logistics and designed systems requiring high capacity 
handling and transportation specific to the type of the prod-
ucts. BBCA Storex offers systems that check the product quality 
and ensure easiness, reliability, efficiency and profitability in ad-
dition to the storage and handling of the products. In the quest 
we set out to increase the competitiveness of our clients with 
world class production, out optimum solutions thanks to the 
advanced technology and our ability to design which we em-
ploy in the field of grains and similar goods groups storage, our 
production facility which we will open today, rises as a monu-
ment of pride for us. As BBCA Storex, our primary goal is to be a 
leading firm in the international markets by 2017.”

“EFZ, RANKS 4th IN FREE ZONES RATING”
Stating that this investment proved that the investments 
which increased in the Europe Free Zone in the recent years, 
continues in 2013 with the same curve, Sahinler Holding Chair-
man of the Board Kemal Sahin said the following: “Europe Free 
Zone has risen in the free zones rating by 3 steps in the last two 
years and reached 4th place from 7th. Becoming the leader of 
the 19 free zones in terms of growth. Europe Free Zone where 
roughly 4000 people are employed, increased its trade volume 
which was 2 billion dollars in 2011 to 2.4 billion dollars by the 
end of 2012. Our goal for 2013 is 3 billion dollars. 

According to the growth numbers of the last year, EFZ has 
become the focal point of the investors by growing 8 times 
more than the average of the other 18 free zones in Turkey. 
EFZ contributes significantly to solving the current deficit in 
Turkey as it produces technology and attracts permanent 
and exports-boosting investments. Based on this point, the 
importance of the free zones, especially that of the Europe 
Free Zone, reveals itself once more. The Europe Free Zone ex-
ports to approximately 170 different countries today. 60% of 
the products produced in EFZ is exported. There are, indeed, 
some very significant reasons as to why the companies, lead-
ers in their respected industries, chose Europe Free Zone. Its 
perfect location between Istanbul-Europe, tax and fund ex-
emption, advanced infrastructure services, ideal transporta-
tion network, minimum bureaucracy, special deed ownership, 
trained and qualified labour are among its first characteristics. 
The most important factor, however, it the solution oriented 
service understanding of the employee and managers of the 
EFZ who understand the investor the best with the global 
point of view of Sahinler Holding which has over 10 thousand 
employees from 50 different nations and employs 50 million 
people. In 2023 when we will celebrate the 100th anniversary 
of our republic; our goal is to be ranked 1st among free zones, 
employ 20 thousand people, invest a total of 2 billion dollars 
and achieve a trade volume of 10 billion dollars. “
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ABP ve Mühlenchemie, ortaklıklarını İzmir’de un iyileşti-
rici ve zenginleştirici üretimi yapacak bir fabrikanın açılışı 
ile pekiştirdiler. Yeni tesisin açılışı, 7 Mayıs 2013’te İzmir 
Çiğli’de gerçekleşti. ABP Mühlenchemie, bu atılımla, Türkiye 
pazarında payını arttırmayı hedefliyor. Un katkı maddeleri 
uzmanı Mühlenchemie, danışmanlık, uygulama ve üretim 
desteği ile piyasaya ve müşteriye yakın olma stratejisini 
Türkiye’de de gerçekleştirmiş oluyor. 

ABP and Mühlenchemie are intensifying their partnership 
with the opening of a new manufacturing facility for flour im-
provers and vitamin fortification in Izmir. The new facility was 
opened on 7 May 2013 in Izmir / Cigli. 

With this move, ABP Mühlenchemie aims to enhance the 
company’s position on the Turkish market.   Flour ingredients 
specialist Mühlenchemie is thus continuing its strategy of en-

ABP ve Mühlenchemie, ortaklıklarını İzmir’de un iyileştirici ve zenginleştirici üretimi yapacak 
bir fabrikanın açılışı ile pekiştirdiler.  ABP ve Mühlenchemie ortakları, Türkiye’de un iyileştirme 
alanında daha çok şey yapılabileceğini düşünüyorlar. 
ABP and Mühlenchemie are intensifying their partnership with the opening of a new manufac-
turing facility for flour improvers and vitamin fortification in Izmir. Joint Venture between ABP 
and Mühlenchemie - both companies see much untapped potential in the region for the flour 
improvement business.
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ABP, 1992’den beri Mühlenchemie’nin Türkiye’deki distribütö-
rüydü. Bu ilişkiyi bir adım daha ileri götürerek, ABP ve Stern 
Wywiol Gruppe eşit ortaklıklarla (her iki ortağın da payı %50), 
ABP Mühlenchemie Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni 
kurmuşlardı. Üretim tesisinin devreye girmesi ile Türkiye’de 
devamlı ve sağlıklı bir büyümenin temelleri atılmış oldu.  

Tesisin açılışı, 7 Mayıs’ta İzmir Çiğli’de gerçekleşti. ABP Grubu 
sahibi Kemal Kantar, Stern-Wywiol-Gruppe’nin CEO’su Torsten 
Wywiol ve Mühlenchemie’nin Genel Müdürü Lennart Kuts-
chinski, ABP Grubu çalışanlarının ve Türkiye un sektörünün 
önde gelenlerinin katıldığı törende, mavi kurdeleyi keserek 
açılışı gerçekleştirdiler.

MÜHLENCHEMIE, TÜRKİYE’DE 
YENİ STANDARTLARA İMZA ATIYOR 
Kemal Kantar konuşmasında ortaklığın perde arkasından bah-
setti: “Her iki firma, aynı kalite anlayışına sahip. 1992’den beri 
Mühlenchemie’den enzim, un iyileştiricileri ve vitamin ithal 
ediyorduk. Türkiye’deki dinamik tarım ve gıda piyasasının ge-
reksinimleri zamanla arttı. Bu nedenle,  uygulama hizmetini de 
içeren bir üretim tesisini açmak, un fabrikaları ile işbirliği için 
kaçınılmaz olmuştu.”

“Türkiye’de, kalite anlayışı artan ve büyüyen önemli bir pazar 
görmekteyiz” şeklinde konuşmayı devralan Torsten Wywiol, 
sözlerine şöyle devam etti: “Biz Almanlar, bu ülke ve insanları-
na yakından bağlıyız. ABP ile 20 seneyi aşan, karşılıklı güvene 
dayanan bir işbirliğimiz var. Onlardan aldığımız destek ve pi-
yasa bilgisi ile un sektörünün ihtiyaçlarına birlikte cevap ver-
mekteyiz.”

Mühlenchemie, gıda ve yem sektörü için işlevsel katkı madde-
leri geliştiren, üreten ve pazarlayan 11 uzman şirketten oluşan 
ve bir aile şirketi olan Stern Wywiol Gruppe’nin bir parçası. 33 
yıl önce kurulmuş olan aile şirketi, uluslararası katkı pazarının 
önde gelen uzmanlarından. Şirket, dünya çapında bünyesinde 
800’den fazla çalışanı barındırıyor. 

suring a presence in local markets that can offer consultancy, 
applications services and production adapted to the regional 
demands.

ABP was Mühlenchemie’s distribution associate in Turkey 
since 1992. The company’s next step was to establish the joint 
venture named ABP Mühlenchemie Gida Sanayi ve Ticaret 
Anonom Şirketi, with Stern-Wywiol-Gruppe as equal rights 
partner (The partners each hold a 50 percent share of the joint 
venture). In setting up a manufacturing facility, the company 
is positioning itself for sustainable growth in Turkey.

The facility opened on 7 May in Izmir / Cigli. In the presence 
of ABP Group employees and representatives from the Turk-
ish milling and bakery industries, Kemal Kantar, owner of ABP 
Group, Torsten Wywiol, CEO of Stern-Wywiol-Gruppe, Lennart 
Kutschinski, managing director of Mühlenchemie and Aysegül 
Isik, managing partner of ABP Mühlenchemie, joined together 
in cutting the blue ribbon. 

MÜHLENCHEMIE SETTING NEW BENCHMARKS
IN TURKEY 
In his address Kemal Kantar spoke of the background to the 
partnership. “Both companies have the same concept of qual-
ity. Since 1992 we have imported enzymes, flour improvers 
and vitamins from Mühlenchemie.  As Turkey’s dynamic mar-
kets for food and agricultural produce are now appreciably 
more demanding than in the past, the obvious response is to 
set up a local production facility, combined with applications 
technology services for close relationships with local millers.”

“We regard Turkey as an important, growing market where 
good quality is increasingly in demand,” added Torsten Wywiol 
in his welcoming speech.  “In Germany we feel closely con-
nected with this country and its citizens. Our tried and trusted 
partnership with ABP is now over 20 years old. They give us 
the support and knowledge of local markets that we need in 
order to meet the wheat milling industry’s demands. 
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Mühlenchemie Genel Müdürü Lennart Kutschinski, yeni üre-
tim tesisinin misafirlere tanıtımı sırasında, şunları söyledi: “Un 
iyileştirmesi alanında, dünyadaki en tecrübeli şirketlerden bi-
riyiz. ABP ile ortaklığımız ve bu yeni üretim tesisinin açılması, 
bize bu bölgede de tecrübe kazandıracaktır.” 

Firmanın ana uzmanlık alanı, unun iyileştirilmesi, standar-
dizasyonu ve zenginleştirmesi için çözümler üretmek. Ürün 
yelpazesi, klasik un iyileştiricilerinden hazır-karışmış unlara 
ve fırın katkı maddelerine kadar uzanmakta. Mühlenchemie, 
dünyanın 120 ülkesinde 1000’den fazla un fabrikası ile işbir-
liği içinde. Meksika, Singapur, Hindistan, Çin, Rusya, Brezilya 
ve Türkiye’deki uzman arkadaşlarımız bölgelerindeki un fab-
rikalarına çeşitli hizmetlerle beraber, optimum un kalitesi için 
özelleştirilmiş çözümler de sunmaktalar. 

Mühlenchemie her sene 70 milyon tondan fazla unu stan-
dardize etmekte. Hamburg yakınlarındaki Ahrensburg’da 
bulunan teknoloji merkezinde, AR-GE çalışanları ve uygula-
ma teknisyenleri, geleceğin ürünlerini geliştirmekte ve test 
etmekte. Bu merkez, ekmek ve diğer unlu mamuller için 
enzim teknolojisinde, geleceğin çözüm-
lerinin ortaya çıktığı yer. Tanınmış örnek-
lerden bazıları: Alphamalt, Powerzym, 
Sternzym, Pastazym ve Tigerzym.

UN DÜNYASI
Un Dünyası (Mehlwelten), Mühlen-
chemie’nin un sektörü için kurmuş ol-
duğu uluslararası müzenin adı. 3000 un 
çuvalına işlenmiş etkileyici resim ve logo 
koleksiyonu, unun hayatı anlamını sergi-
lemekte.

Mühlenchemie is part of the family-owned 
Stern Wywiol-Gruppe, which comprises eleven 
highly specialized companies that develop, pro-
duce and market functional ingredients for the 
manufacturers of food and feed. Established 33 
years ago, the family concern is one of the major 
specialists in the global ingredients market and 
its global payroll has grown to more than 800 
people. 

During their guided tour around the new pro-
duction plant, Lennart Kutschinski, managing 
director of Mühlenchemie, remarked, “We are 
one of the most experienced flour improvement 
companies in the world. Partnership with ABP, 
and the opening of a manufacturing facility in 
Turkey, will enable us to gain experience in this 
region too.

” The company’s core competences lie in solu-
tions for flour standardization, improvement 

and fortification - from classic flour improvers to concentrates 
for ready-mixed flours and baking improvers. Mühlenchemie 
maintains close partnerships with more than 1,000 mills in 
120 countries across the world. Teams of experts attached to 
affiliates in Mexico, Singapore, India, China, Russia, Brazil and 
Turkey offer services to the local mills, supplying customized 
solutions for optimum flour quality. Every year, Mühlenche-
mie standardizes over 70 million tonnes of wheat. 

In the Ahrensburg Technology Centre near Hamburg, scien-
tists and applications technicians research and test future in-
novations. This is where the pioneering solutions in enzyme 
technology for breads and other baked goods are created, e.g. 
the well-known enzyme preparations Alphamalt, Powerzym, 
Sternzym, Pastazym and Tigerzym.

FLOUR WORLD
FlourWorld (MehlWelten) is the international museum for 
the world of milling and flour consumption created by Müh-
lenchemie. The impressive collection of pictures and logos on 
3,000 flour sacks illustrate the life-giving force of flour. 
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Pavan Group, which develops processing and packaging sys-
tems for food industry, closed the 2012 financial year for the 
first time with a turnover and EBITDA that grows with a profit 
that exceeds 10 million Euros. According to the explanation 
from Pavan Group; the company achieved 11 percent turno-
ver increase (136 million Euros), 16 percent EBITDA (22 million 
Euros).

“Pavan has a natural vocation for export”, says Managing Di-
rector Andrea Cavagnis, “because in the food industry the 
markets with highest growth rates are those where the demo-
graphic trend is positive.  Reaching 75% of our turnover on 
non-EU markets brought us over the past 5 years to grow by 
more than 50%, despite the global crisis “.

To support this international presence Pavan’s Managing Di-
rector plans to keep pursuing a balanced internal growth and 

consider further acquisitions, 
always using self-financing to 
carry out his plans, without 
exposing the Group to finan-
cial uncertainties that espe-
cially in these years continue 
to offer few guarantees for 
success.

“The strategy we intend to im-
plement in the coming years” 
continues Cavagnis, “is based 
on three basic factors: focus 
on costs, customer service 
and product innovation”.

“The projections show a 
growing trend also for the 
medium-term” concludes 
Cavagnis, “allowing us to aim 
with confidence and dyna-
mism at the ambitious target 
of 150 million turnover, to 
reach in the next two years”.

Gıda endüstrisine yönelik işleme ve paketleme sistemleri ge-
liştiren Pavan Group, 2012 mali yılını, ilk kez 10 milyon Euro’yu 
geçecek net karla büyüyen bir ciro ve faiz, vergi ve amortis-
man öncesi kârla (FVAÖK) kapattı. Pavan Group’tan yapılan 
açıklamaya göre; şirket, 2012 mali yılında yüzde 11 ciro artışı 
(136 milyon Euro), yüzde 16 faiz, vergi ve amortisman öncesi 
kâr (22 milyon Euro) sağladı.

“Pavan, ihracata doğru doğal bir yönelime sahip.” diyen fir-
manın İdari Yöneticisi Andrea Cavagnis, şöyle devam ediyor: 
“Çünkü gıda endüstrisinde, en yüksek büyüme oranına sahip 
pazarlar, demografik eğilimin pozitif olduğu yerlerdir. Avru-
pa Birliği’nde olmayan pazarlardaki %75’e ulaşan ciromuz, 
küresel krize rağmen son beş yılda %50’den fazla büyüme-
mizi sağlamıştır.” 

Bu uluslararası yapıyı korumak adına Pavan’ın İdari Yöneticisi, 
planlarını gerçekleştirmek için da-
ima kendi kendini finanse eden ya-
pıyı kullanarak, grubu, özellikle bu 
yıllarda devam eden ve başarı için 
çok az olanak garanti edebilen mali 
belirsizliklerle karşı karşıya bırakma-
dan, dengeli bir iç büyüme planlıyor 
ve satın almaları üzerine daha fazla 
düşünüyor.

Cavagnis, açıklamasına şöyle de-
vam ediyor: “Gelecek yıllarda uy-
gulamayı planladığımız strateji,  üç 
temel faktöre dayanmaktadır: mali-
yete, müşteri hizmetlerine ve ürün 
yeniliğine odaklanma”.

Cavagnis, sözlerini şöyle nokta-
lıyor: “Projeksiyonlar, ayrıca orta 
vadede giderek büyüyen bir trend 
göstermektedir ki; bu da önümüz-
deki iki yılda, 150 milyonluk ciro 
hedefini, güven ve dinamizmle 
amaçlamamıza olanak tanıyor.”

Pavan Group, 2012 mali yılını yüzde 11 ciro artışı (136 milyon Euro), yüzde 16 faiz, vergi ve 
amortisman öncesi kârla (22 milyon Euro) kapattığını açıkladı.
Pavan Group declared that they have closed the 2012 financial year with 11 percent turnover 
increase (136 million Euros), 16 percent EBITDA (22 million Euros).

PAvAN GROuP YÜzDE 15 BÜYÜME SAĞLADI

PAvAN GROuP ACHIEvED 15 PERCENT GROwTH

Andrea Cavagnis
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İngiltere firması Carr’s Milling Industries’in gıda işletmesi 
Carr’s Flour Mills, geçtiğimiz yıl İngiltere’deki yetersiz hasa-
da rağmen gelirinde yüzde 8’lik bir artış kaydetti. Şirketin 
16 Nisan’da yayınlanan ve 2 Mart’a kadar olan 26 haftalık 
süreyi kapsayan en güncel devre içi sonuçlarına göre; gru-
bun geliri yüzde 18,1 oranında artış gösterdi ve vergi öncesi 
kar 2012’de 7,4 milyon Sterlin olan rakama kıyasla yüzde 
36,2’lik bir artışla 10,1 milyon Sterline ulaştı. Sektöre özel 
unlar ve çeşitli un bazlı ürünler üreten Carr’s Flour Mills 
işletmesi, 26 haftalık dönemde vergi öncesi karda yüzde 
10,9’luk bir artış gördü.

Şirket konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Son derece yeter-
siz olan 2012 yılı hasadı, normalden düşük un alımı oranlarının 
yanı sıra yüksek nakliye ve depolama maliyetleriyle birlikte de-
niz aşırı buğdaya önemli ölçüde büyük bir bağımlılığa neden 
oldu. İngiltere değirmencilik sektöründe zor bir ticaret ortamı 
yarattı. Bu düşüşe karşın, Carr’s Flour Mills, son derece iyi bir 
şekilde faaliyetlerini yürüttü.

” Carr’s, İngiltere buğdayının miktarı ve kalitesinin, normal spe-
sifikasyon parametrelerini geçerek tüm değirmencilik numu-
neleri arasında %2’lik oranla kayıtlardaki en yetersiz buğday 
olduğunu da belirtti. 

Şirket, ithal buğday kullanımının “kısa ila orta vadede devam 
edebileceğini” ve limanda yer alan, Kirkcaldy ve Silloth’taki iki 
değirmenin Carr’s Flour Mills’in hem İngiltere hem de Avrupa 
buğdayına uygun maliyetli erişimi güçlendirmede yardımcı 
olacağını açıkladı.

The English company Carr’s Milling Industries’ food enterprise 
Carr’s Flour Mills showed an increase by 8 per cent in its in-
come despite the insufficient harvest in England. 

According to the company’s interim results, published on April 
16th,  covering a 26-week period until March 2nd; the group’s 
income showed increase by 18,1 per cent and pre-tax profit 
reached 10.1 million Pounds by a 36,2 per cent increase, com-
pared to 2012’s figure which was 7.4 million Pounds. 

Carr’s Flour Mills that produces flours and several flour-based 
products, peculiar to the sector, experienced an increase by 
10,9 per cent in pre-tax profit during 26-week period. 

The company made the following statements about the is-
sue:  “2012 harvest, that was extremely insufficient, caused 
a significant dependency on overseas wheat, high shipment 
and storage costs besides flour purchase rates, lower than the 
average.  It created a tough trade atmosphere in English mill-
ing sector.  Despite this decline, Carr’s Flour Mills conducted 
its activities extremely well.” Carr’s also stated that amount and 
quality of English wheat was the most inadequate wheat in re-
cords among all milling samples with a 2% rate, by exceeding 
normal specification parameters. 

The company stated that use of imported wheat may continue 
in “short and mid term” and two mills, located in harbour in 
Kirkcaldy and Silloth, will help Carr Flour Mills strengthen the 
cost-effective access to both English and European wheat.

CARR’S FLOuR MILLS’İN GELİRİ 
YÜzDE 8 ARTTI
Carr’s Flour Mills’ income 
increased by 8 per cent

İngiltere’nin önde gelen değirmencilik şirketlerinde Carr’s Flour Mills, 2012-2013 yılı arasında 
gelirlerinde yüzde 8’lik bir artış olduğunu açıkladı.
Carr’s Flour Mills, one of the leading milling companies of England, announced that there was a 
8 per cent increase in their income between 2012  and 2013. 
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Geçtiğimi yıl “Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Teb-
liği” ile ekmekteki standartlarda değişime giden Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, bu yıl da gerek 8.3.2013 tarihi itibari ile 
yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen “Yeni Un Tebliği” 
gerekse “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” ile Türkiye’nin, 
özellikle de un ve unlu mamuller ile bağlı sektörlerin günde-
minde olmaya devam ediyor. Bütün bu düzenleme ve çalış-

Ministry of Food, Agriculture and Livestock that has amended 
standards for bread by Turkish Food Codex Communique on 
Bread and Bread Types” previous year continues to be on the 
agenda of sectors especially related to flour and bakery products 
with “New Flour Communique” submitted to Prime Ministry for 
publication by 8.3.2012 and “Bread Waste Prevention Campaign”. 
Main target of all these regulation and studies is to direct 

“Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” ile hedeflerinin “Sıfır İsraf” olduğunu belirten Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Eker, şunları vurguluyor: “Ekmeğin israfıyla birlikte; buğdayın yetiştiril-
mesinden ekmeğin sofralarımıza gelene kadarki tüm süreçlerde harcanan emek, hammadde, 
doğal kaynaklar, enerji ve milli servetimiz de israf edilmektedir. İsraf edilen her dilim ekmekte 
dünyadaki aç insanların hakkının bulunduğu da unutulmamalıdır.”
Eker, Minister of Food, Agriculture and Livestock stating that their target is “Zero Waste” with 
“Bread Waste Prevention Campaign” has emphasized: “By the waste of bread, labour, raw ma-
terial, natural resources, energy and national wealth spent in all processes from the growing 
of wheat to the reaching of bread to our meals are also wasted. It should also not be forgotten 
that starving people around the world have a right on every slice of bread that we waste.”
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maların temel hedefi Türk halkını daha sağlıklı beslenmeye yö-
neltmek ve tabi ki yılda 542 bin tonu bulan ekmek israfını (542 
bin ton buğday) önlemek.  Yılda 870 milyon insanın yetersiz 
beslendiği (dünya nüfusunun % 12,5’i) ve milyonlarca insanın 
açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği dün-
yamızda, israfa vurgu yapan ve bunu önlemeye yönelik çalış-
malar elbette çok önemli. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
M. Mehdi Eker de hem yeni un tebliğiyle ilgili düzenlemeler 
hem “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” hem de Türkiye’deki 
bitkisel üretimi ve kalitesini arttırmaya yönelik bakanlığın ça-
lışmaları hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Sayın Eker, son yıllarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
olarak tarımsal üretimi arttırmak, özellikle de kaliteli üretimi 
arttırmak amacıyla birçok çalışmaya imza attınız. Öncelikle 
bize Bakanlık olarak tarımsal üretime yönelik (hububat ve 
bakliyat) yaptığınız çalışmalardan biraz bahseder misiniz?
Bakanlığımızca uygulanmaya başlanan Türkiye Tarım Havza-
ları Üretim ve Destekleme Modeli içerisinde oluşturulan talep 
tahmin modülü, geleceğe yönelik üretim, tüketim ve ihracat 
tahminleri ile ülkesel politikalara yön veriyoruz.

Bakanlığımızca iklim, toprak, topografya, arazi sınıfları ve kulla-
nım şekillerine dayalı olarak belirlenen, Türkiye Tarım Havzaları 
Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında üretim deseninin 
belirlenmesi, arz fazlası olan ürünlerin yerine yeni ürünlerin 
teşvik edilmesi, sanayinin hammadde ihtiyacının sağlanması-
na yönelik olarak 30 havza belirlenmiştir. Belirlenen bu havza-
larda hangi tür ve çeşitlerin desteklenmesine yönelik çalışma-
lar devam etmektedir. Ülkemizde özellikle buğday üretiminin 
kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Bunların başında Toprak Mahsulleri Ofisi’nin buğday kalitesi-
ni arttırmak amacıyla uygulamaya koyduğu, ürün alımlarında 
fiziksel değerlerin yanında kimyasal değerlerin de yer aldığı 
yeni alım sistemi gelmektedir. 2011 yılı öncesinde buğdayla-
rın sadece fiziksel değerleri dikkate alınarak fiyatlandırıldığı ve 
depolandırıldığı, alım ve depolamada kimyasal değerlerin dik-
kate alınmadığı bir sistem uygulanmakta iken 2011 yılından 
itibaren ürünün fiziksel değerlerinin yanında kimyasal değer-
lerinin de yer aldığı, alım ve depolamada kalitenin ön plana 
çıktığı yeni bir alım sistemine geçilmiştir. Bu sisteme geçilirken 
TSE buğday standardı ve TMO alım bareminde gerekli revi-
zeler yapılmış, mevcut 36 adet protein cihazına ilaveten 8,2 
milyon Euro yatırımla 300 adet protein cihazı da satın alınarak 
tüm işyerlerine kurulmuş ve kimyasal analizler (protein, sedi-
mantasyon, glüten, rutubet)  bu cihazlarla yapılmıştır.

Yeni alım sistemiyle buğdayın en önemli kalite kriterlerinden 
biri olan protein oranı (%12’nin üzerinde) yüksek, süne kımıl 
oranı (%2’nin altında) düşük olan buğdaylara açıklanan müda-
hale alım fiyatının %1-3’ü arasında ilave fiyat vermek suretiyle 
kaliteli üretim teşvik edilmiştir. Kaliteli üretim yapan üreticiler 
gerek TMO’ya gerekse piyasalara ürünlerini daha yüksek fiyat-
tan satabilmiş, dolayısıyla da kaliteli üretim yapmak için gerek-
li çabanın içerisine girmişlerdir.

Turkish people to have a healthy diet and certainly to prevent 
bread waste of annual 542 thousand tons (542 thousand tons 
of wheat).In the world where 870 million people malnourish 
(12,5% of world’s population) and millions of people die due to 
poverty and malnutrition, studies emphasizing waste and try-
ing to prevent it are very significant. M. Mehdi Eker, Minister of 
Food, Agriculture and Livestock has answered questions about 
regulations related to new flour communique, “Bread Waste 
Prevention Campaign” and also studies of ministry with regards 
to the increase of plant production and its quality in Turkey. 

Mr. Eker, you have carried out many studies as the Ministry 
of Food, Agriculture and Livestock in order to increase agri-
cultural production and especially to increase quality pro-
duction. Could you mention us about the studies that you 
have conducted as Ministry in terms of agricultural produc-
tion (cereal and legume)?
We direct national policies with prospective production, 
consumption and import predictions by demand prediction 
module created within Turkey Agriculture Basins Production 
and Subsidies Model started to be applied by our Ministry.

30 basins have been determined for the determination of 
production pattern, promotion of new products instead of 
products which are excess supply and satisfaction of indus-
try’s raw material needs within Turkey Agriculture Basins Pro-
duction and Subsidies Model determined as to climate, soil, 
topography, land classifications and types of use. Studies to 
determine which type and kinds to be subsidized in these ba-
sins have still maintained. Studies especially to increase wheat 
quality have been carried out in our country.  

Among these is product procurement system of Turkish Grain 
Board (TMO) in which chemical values in addition to physical 
values are taken into account for product procurements put 
into practice to increase wheat quality. A new procurement sys-
tem in which chemical values in addition to physical values are 
taken into consideration and quality comes into prominence 
in procurement and storage as of 2011, whereas a system in 
which wheat had been priced and stored according to physical 
values and chemical values had not been regarded for storage 
before 2011.  During the transition to this system, necessary 
revisions have been made in TSE (Turkish Standards Institute) 
wheat standard and TMO scale, 300 protein devices in addi-
tion to present 36 protein devices have been purchased with 
an investment of 8,2 million Euro and have been established to 
all workplaces and chemical analyses (protein, sedimentation, 
gluten, moisture) have been carried out by these devices. 

Quality production has been promoted by offering 1-3% ad-
ditional price on declared intervention purchase price for the 
wheat having high protein rate (above 12%), one of the most 
important quality criteria for wheat, and low sunn pest and 
wheat bug rate (below 2%).  Producers having quality products 
could be able to sell their products to both TMO and market for a 
higher price and have gone into the effort of quality production. 
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Sertifikalı tohumluk buğday üretimi, 2010 yılında 315.676 ton 
iken 2011 yılında bir önceki yıla göre %30 artışla 410.766 ton 
olarak gerçekleşmiştir. Sertifikalı buğday tohumluğu dağıtımı 
2010 yılında 262.764 ton iken 2011 yılında bir önceki yıla göre 
%36 artışla 356.358 ton olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin yıllık 
buğday üretimi ortalama 19-20 milyon ton, tüketimi ise 18-
18,5 milyon ton olup üretimimiz, ihtiyacımızı karşılayacak dü-
zeydedir. 2012 yılı üretimimiz 20,1 milyon tondur. Ülkemizdeki 
buğday ithalatı; un, makarna, bulgur, irmik ve bisküvi ihracat-
çılarının ihracata dönük hammadde ihtiyacını karşılamak ama-
cıyla yapılmaktadır. Ülkemizin buğdaya dayalı mamul madde 
ihracatı (un, makarna, bulgur, irmik ve bisküvi) her yıl artarak 
devam etmektedir. 2012 yılında mamul madde ihracat mikta-
rımız 2.967.531 ton olup buğday karşılığı 4.048.027 tondur.

Ülkemizde mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda 
biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır. Çukurova, Amik 
Ovası ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilen mısır, 
özellikle pamuk olmak üzere buğday ve yağlı tohumlara 
münavebeli ekilen bir üründür. Bu nedenle üreticiler, alter-
natif ürün fiyatları, bu ürünlere verilen destekler ve toplam 
kazanca bakarak ikame ürünler veya mısır arasında tercih 
yapabilmektedir. Bu da yıllara göre mısır üretiminde dalga-
lanmalara yol açmaktadır. 

Destekleme konusuna gelince, bu kapsamdaki ürünlerin 
prim miktarları her yıl Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme 
Kurulu tarafından bütçe imkânları doğrultusunda belirlen-
mektedir. Diğer bitkisel üretim faaliyetlerinde olduğu gibi, 
hububat ve baklagil üretiminin ve verimliliğinin arttırılması 
amacıyla Bakanlığımızca yapılan destekleme ödemesi de 
devam etmektedir. 2012 yılı ürünü fark ödemesi desteği 
kapsamında hububat ürünlerine, kilogram başına; buğday, 
arpa, yulaf, çavdar, tritikale için 5 Kr, çeltik için 10 Kr, bakla-
gil ürünlerine kilogram başına 10 Kr olarak uygulanmıştır.

Üretimi ve verimliliği olumlu etkileyen mazot, kimyevi gübre 
ve toprak analizi uygulamaları için; hububat ve baklagil ürün-
lerinde dekara 4 TL mazot, 5 TL kimyevi gübre ve 2,5 TL toprak 

While certified seed wheat production had been 315.676 tons 
in 2010, it has reached 410.766 tons in 2011 with an increase of 
30% compared to previous year. As the distribution of wheat 
seed had been 262.764 tons in 2010, it has reached 356.358 
tons in 2011 with an increase of 36% compared to previous 
year. Annual wheat production of our country is 19-20 million 
tons whereas the consumption is 18-18,5 million tons and our 
production meets our needs. Our production in 2012 is 20,1 
million tons. Wheat export of our company is carried out to 
meet raw material need for export of flour, pasta, bulgur, fa-
rina and biscuit exporters.

Finished product export of our country based on flour (flour, 
pasta, bulgur, farina and biscuit) continues every year increas-
ingly. Our finished product export in 2012 is 2.967.531 tons 
and it is 4.048.027 tons as wheat. 

Corn has been used in our country for feed, starch, glucose, 
oil and nowadays bioethanol production. Corn grown in 
Çukurova, Amik Valley and Southeastern Anatolian Region is 
a product that is planted alternately with wheat and oily seeds 
especially cotton. For that reason producers may choose re-
placement products or corn by taking alternative product 
prices, subsidies given for these products and total income 
into consideration. This causes fluctuations in corn produc-
tion according to years.

To mention subsidy, premium amounts of these products are 
determined by Agricultural Subsidy and Guidance Committee 
in line with budget possibilities. Subsidy payments in order to 
increase the production and efficiency of cereal and legumes 
as in other plant production activities have continued to be 
made by our Ministry. 

Within difference payment support in 2012, 5 KR for wheat, 
barley, oat, rye, triticale, 10 Kr for paddy and 10 Kr for legume 
products have been paid per kilogram.  Support payment of 
4 TL for diesel fuel, 5 TL for chemical fertilizer, 2,5 TL for soil 
analysis per decare have been made for cereal and legume 
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analizi destekleme ödemesi yapılmaktadır. Organik tarım ve 
iyi tarım uygulamaları gerçekleştiren çiftçilere; çevre, insan ve 
hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapıl-
ması, doğal kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirlik, 
izlenebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla; 2012 
yılında organik tarım uygulamaları yapan çiftçilere, tarla bit-
kileri için dekara 10 TL destekleme ödemesi uygulamaktayız.

Yine bitkisel üretim faaliyetlerinde, sertifikalı tohumluk kulla-
nımının yetersiz olduğu ürünlerde yurt içinde üretilip sertifika-
landırılan 2012 yılı ekimleri için dekar başına buğday için 6 TL; 
arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için 4,5/da, çeltik için 8 TL, 
baklagil ürünlerine 7 TL destek ödemesi yapılmaktadır. Serti-
fikalı Tohum Üretim Desteği olarak da buğday için kilograma 
0,1 TL, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için 0,08 TL, çeltik için 0,25 
TL ve baklagil ürünlerine 0,5 TL destek ödemesi yapılmaktadır.

Bakanlığımızca Fark Ödemesi Desteği kapsamında 2011 yılı 
ürünü için;
Yağlı Tohumlu Bitkiler için  1.575.095.430 TL,
Hububat+Baklagil Grubu ürünleri için 995.799.158 TL,
Toplam olarak 2.570.894.588 TL destek ödemesi yapılmıştır.

2012 yılında “Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri 
Tebliği” ile ekmek standardında bazı değişikliklere gittiniz. 
Bildiğimiz kadarıyla bu yıl da gündeminizde unla ilgili stan-
dartlarda bazı değişikliklere gitmek var. Bu konuyla ilgili ça-
lışmalarınız, un standardında yapmak istediğiniz değişikler 
ve bu değişikliklerin amacı hakkında bize biraz bilgi verebi-
lir misiniz?
Ülkemizde yaşayan bireylerin büyük bir kısmı günlük enerji 
gereksiniminin yaklaşık yüzde 50’sini sadece ekmek tüketi-
mi ile karşılamaktadır. Ülkemizde 2012 yılı itibari ile günlük 
25 bin 295 ton, yıllık 9,2 milyon ton ekmek üretilmektedir. 
Bu miktar 250 gram temel alınarak adete dönüştürüldüğün-
de, günlük 101 milyon, yıllık 37 milyar adet ekmeğe karşılık 
gelmektedir. Bu sebeple temel tüketim maddesi olan ekme-
ğin üretiminden tüketimine kadar geçen süreçte tekniğine 
uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, muhafaza edilmesi, 

products for diesel fuel, chemical fertilizer and soil analysis 
applications that affects production and efficiency positively. 
Support payment of 10 TL per decare has been made for field 
crops to farmers carrying out organic farming and good agri-
culture practices in 2012 in order to prevent agricultural pro-
duction to harm environment, human and animal health, to 
protect natural resources and to provide sustainability, trace-
ability and food safety in agriculture. 

Also, in plant production activities a support payment of 6 TL 
for wheat, 4,5 TL for barley, rye, oat and triticale 8 TL for paddy 
and 7 TL for legumes have been made per decare for 2012 cul-
tivations which are produced and certified inland for the prod-
ucts where the use of certified seed are insufficient. A payment 
of 0,1 TL for wheat, 0,008 TL for barley, rye, oat and triticale, 
0,25 TL for paddy and 0,5 TL for legume products per kilogram 
has been made as Certified Seed Production Subsidy.

Within Difference Payment Support of our Ministry for 2011 
product;
For Oily Seed Plants  1.575.095.430 TL 
Cereal+Legume Group products 995.799.158 TL 
And totally 2.570.894.558 TL support payment has been made.

You have made some amendments in the standardization 
of bread by “Turkish Food Codex and Bready Types Commu-
nique” in 2012. And as we know, you also intend to make 
some amendments in standards related to flour this year. 
Could you give us some information about your studies in 
this matter, changes that you wish to make in flour stand-
ards and aims of these changes?
Most of the people in our country meet nearly 50% of their 
daily energy requirements by the consumption of bread. 
When this amount is turned into number by basing on 250 
grams, it corresponds daily to 101 million and annually to 37 
billion breads.  Therefore the production, storage, transporta-
tion and marketing of bread, basic consumption material, in 
the process from production to consumption in compliance 
with its technique and in a hygienic manner are very impor-
tant. Thus we have made regulations for bread in flour com-
munique. Indication of the over consumption of low-bran 
bread as the basic reasons for diseases such as obesity and 
diabetes which become widespread recently and the reason 
of many diseases is one of the basic reasons of these changes.

Additionally, by means of this study (which has not published 
in official gazette yet), partial discrepancies between 2012 
dated Bread and Bread Types Communique and 1999 dated 
Wheat Flour Communique and problems faced by food enter-
prises with this regard will be resolved.

What will “New Flour Communique” submitted to Prime 
Ministry to be published by 8.3.2013 bring?
We can summarize as follows:
• Wheat flours used in the production of bread will be reduced 
to a single class with the name “wheat flour for bread” and the 
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taşınması ve pazarlanması çok önemlidir. Bu nedenle un 
tebliğinde, ekmek için yeni düzenlemeler yapıyoruz. Ülke-
mizde son yıllarda yaygınlaşan ve birçok hastalığın nedeni 
olan obezite, diyabet gibi hastalıkların temel sebeplerinden 
birisi olarak kepek miktarı düşük ekmek tüketiminin fazla-
lığının gösterilmesi, bu değişikliğin temel sebeplerinden 
birisidir. Ayrıca bu çalışmayla (henüz resmi gazetede yayım-
lanmadı) 2012 tarihli Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği ile 1999 
tarihli ve Buğday Unu Tebliği arasındaki kısmi uyumsuzluklar 
ve bunlara bağlı olarak gıda işletmecilerinin karşılaştıkları so-
runlar giderilmiş olacaktır.

Peki 8.3.2013 tarihi itibari ile yayımlanmak üzere Başbakan-
lığa gönderilen “Yeni Un Tebliği” neler getirecek? 
Bunları şöyle özetleyebiliriz:
• Ekmek yapımında kullanılan buğday unları, “ekmeklik buğ-
day unu” adıyla tek sınıfa indirilecektir ve kül miktarı da “en az 
0,7 - en çok 0,8” olacaktır.
• Ekmeklerin kepek miktarı 1.7.2012 öncesine göre “en az %60” 
arttırılmış olacaktır. 
• Ekmeklik buğday ununun kül miktarındaki artışa bağlı olarak 
un üretiminde kullanılan buğdayda ciddi tasarruf sağlanacaktır.
• Özel amaçlı buğday unu kül miktarına ilişkin bir sınırlama ge-
tirilmemiştir. Tüketici talebine göre istenilen kül değerlerinde 
üretilebilecektir.
• Tam buğday unu tanımlanmış olup kuru maddede kül mikta-
rı en az “%1,2” olacaktır. 
• Sedimantasyon ve düşme sayısı gibi buğday ununun ekmek-
lik kalitesini gösteren yeni kalite kriterleri getirilecektir. 
• Un çuvallarına ilişkin yeni kriterler belirlenecektir.

Gerek tüketicilerin gerekse un ve ekmek üreticilerinin, ekmek 
ve un ile ilgili değişikliklere adapte olma sürecini nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Uyum için öngördüğünüz süreç nedir?
Türkiye un ihraç eden bir ülkedir. Buna ek olarak, Türkiye buğ-
day unu ticaretinde hem teknoloji hem de mamul kalitesi 
olarak dünyada liderlik koltuğunda oturmaktadır. 2005-2012 
yılları arasında Türkiye ortalama olarak 2 milyon ton un ihraca-
tı gerçekleştirmiştir. Türkiye, dünya un ticaretinde her zaman 
birinci ya da ikinci olmayı başarmıştır. Bu çerçevede un sana-
yicilerinin Tebliğ kapsamında özellikleri belirlenen ürünleri 
üretmede, teknolojik olarak sıkıntı çekmeleri olası gözükme-
mektedir.

Diğer taraftan Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri ve değişiklikle-
rine ilişkin taslaklar; Bakanlığımızca hazırlanmakta ve ilgili 
tüm tarafların görüşüne açılmaktadır. Taslaklara gelen gö-
rüşler; Bakanlığımızın ilgili birimleri, diğer kamu kurum ve 
kuruluşları, üniversiteler ve ilgili sektör ve paydaşlarını içe-
ren alt komisyonlar tarafından değerlendirilmekte ve Ulu-
sal Gıda Kodeks Komisyonu’nda son hali verilerek yayıma 
gönderilmektedir.
Buğday Unu Tebliği’nin hazırlanma süreci de bu şekilde ger-
çekleşmiştir. Un ve ekmek üreticileri ile konunun diğer muha-
taplar, görüşlerini ya yazılı olarak bildirmiş ya da yapılan top-
lantılarda bizzat beyan ederek bu süreçte etkin bir şekilde yer 

amount of ash will be “0,7 at the least and 0,8 at the most”. 
• The amount of bran in bread will be increased “60% at the 
least” compared to the period before 1.7.2012.
• A substantial amount of wheat will be saved in flour produc-
tion in line with the ash amount in wheat flour for bread. 
• There is no limitation for ash amount in wheat flour for spe-
cial purposes. They will be able to be produced in the ash 
amount requested by the consumer. 
• Whole wheat flour is defined and ash amount in dry material 
will be at least “%1,2”. 
• New quality criteria indicating the quality of wheat flour such 
as sedimentation and falling number will be established.
• New criteria for flour sacks will be determined.

How do you assess the adaptation process of consumers 
and flour and bread producers to the changes related to 
flour and bread? What is the process you foresee for adap-
tation?
Turkey is a country which exports flour. Additionally, Turkey is 
the leader in flour trade in the world in terms of both technology 
and quality. Turkey has exported approximately 2 million tons 
of flour between the years 2005-2012. Turkey has always suc-
ceeded to in the first or second rank in flour trade in the world. 
Therefore it does not seem to be possible for flour industrialists 
to have problems in manufacturing products having specifica-
tions determined in the Communique in terms of technology.

On the other hand, drafts related to Turkish Food Codex and 
changes have been prepared by our Ministry and the opinions 
of all related parties have been received. Opinions received 
about the draft have been evaluated by the related units of 
our Ministry and subcommittees including other public in-
stitutions and agencies, universities and related sector and 
stakeholders and have been finalized by National Food Codex 
and sent for publication. Wheat Flour Communique has been 
prepared in the same way. Flour and bread manufacturers 
and other parties of the issue have presented their opinions 
in writing or expressed directly in the held meetings and have 
taken their place in this process. Thus the durations granted 
for the adaptation to Wheat Flour Communique has been de-
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almıştır. Dolayısıyla Buğday Unu Tebliği’nin uyumu için verilen 
süreler, ilgili sektörle mutabık kalınarak belirlenmiştir.
• Ayrıca ekmeklik buğday ununun özellikleri, ekmek üretimi ya-
pan gıda işletmelerinin görüşleri dikkate alınarak belirlenmiştir.
• Tebliğin yayımlandığı tarihten önce faaliyet gösteren gıda 
işletmecileri, bu tebliğ hükümlerine en geç 1.7.2013 tarihine 
kadar; tebliğ yayınlandıktan sonra faaliyete geçen gıda işlet-
mecileri ise faaliyete başlar başlamaz uymak durumundalar.

Bir süre önce Toprak Mahsulleri Ofisi bünyesinde başlattığı-
nız “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” hakkında da biraz 
bilgi verir misiniz? Bu kampanyanın önemi ve hedefi nedir?
Yılda 870 milyon insanın yetersiz beslendiği dünyamızda, gıda 
israfı ciddi boyutlara ulaşmıştır. FAO’ya göre; yıllık ekonomik 
değeri 1 trilyon ABD dolarına karşılık gelen 1,3 milyar ton gıda 
israf edilmektedir. FAO verilerine göre israf edilen veya kayba 
uğrayan miktar, dünya gıda üretiminin üçte birini oluşturmak-
tadır. Dünyadaki gıda kaybı ve israfının dörtte birinin bile ön-
lenmesiyle yetersiz beslenen 870 milyon insanın gıda ihtiyacı 
karşılanabilecektir.

Dünyada, gıda fiyatlarının artış göstermesi, ekmek israfını 
daha dramatik ve ekonomik olarak yıkıcı hale getirmektedir. 
Çünkü fiyat artışları fakir ülkelerde ekmeğe erişimi daha zor ya 
da imkânsız hale getirmektedir. Üretmenin ve sofralara getir-
menin gittikçe zorlaştığı bir zamanda bu sosyal olguya dikkat-
leri çekmek istedik. Kampanya, 17 Ocak 2013 Perşembe günü 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, bakanlar, 
milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöne-
ticileri, sektör temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuru-
luşları ve medya temsilcilerinin davet edildiği geniş katılımlı 
bir toplantı ile başlamıştır.

Toplumumuzda her kesimin sofrasında yer alan ve nimet ke-
limesiyle özdeşleştirilerek kutsal kabul edilen ekmeğin israfı; 
çiftçinin buğdayı yetiştirirken harcadığı emeği, özveriyi, çabayı 
tüm yönleriyle görebilen Bakanlığımızı derinden üzmektedir.
Bakanlığımızın ilgili kuruluşu TMO, Türkiye’de;
• Ekmek üretimi ve tüketimini,
• Tüketim alışkanlıklarını,
• Ekmek israfının boyutlarını,
• İsrafın nerelerde ve ne şekilde gerçekleştiğini ortaya koyan 
bir araştırma yaptırmıştır. 

Araştırma “ Türkiye’de Ekmek İsrafı Araştırması” adı altında 
kitaplaştırılarak bastırılmıştır. Araştırma sonucunda, top-
lumda bayat ekmeğin değerlendirilmesi konusunda bir 
bilinçlendirmeye ihtiyaç duyulduğu da ortaya çıkmıştır. Bu 
nedenle “Bayat Ekmekli Yemek Tarifleri” isimli, içinde bayat 
ekmek kullanılarak yapılabilecek yemek ve tatlı tariflerinin 
yer aldığı, aynı zamanda ekmeğin besin değeri, alınırken 
nelere dikkat edilmesi gerektiği ve sağlıklı saklama koşulla-
rına dair bilgiler veren bir kitapçık hazırlanmıştır.  

Ekmeğin israfıyla birlikte; buğdayın yetiştirilmesinden ekme-
ğin sofralarımıza gelene kadarki tüm süreçlerde harcanan 

termined in agreement with related sectors.
• Also, the specifications of wheat flour for bread have been 
determined by taking the opinions of food enterprises pro-
ducing bread into account. 
• Food enterprises operating before the issuance of commu-
nique have to comply with the provisions of this communique 
by 1.7.2013 at the latest and food enterprises gone into opera-
tion after the issuance of communique have to comply with 
the communique as soon as they start operation. 
 
Could you give more information about “Bread Waste Pre-
vention Campaign” that you have initiated within Turkish 
Grain Board? What are the significance and target of this 
campaign?
Waste of food has reached drastic levels in the world where 870 
million people malnourish every year. According to FAO, 1,3 
billion tons of food corresponding to 1 trillion US Dollars has 
been wasted annually. According to data of FAO, wasted or lost 
amount constitutes the one third of world food production. 

Even the prevention of one fourth of waste and loss of food 
will be sufficient to meet the need of 870 million malnour-
ished people for food. Increase of food prices in the world has 
made bread waste dramatically and economically destructive 
because price increase in poor countries makes the access to 
bread harder or impossible. We have wanted to attract atten-
tion to this social phenomenon in a period when production 
and access to bread have become harder.

Campaign has started on 17 January 2013, Thursday under the 
auspices of Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan with a broad 
participation meeting where ministers, members of parlia-
ment, executives of public institution and agencies, sector 
representatives, academicians, non-governmental organiza-
tions and media representatives have been invited.  The waste 
of bread which takes its place in the meals of every class and is 
accepted as holy by being identified with the word “benedic-
tion” in our society upsets our Ministry that can see the labour, 
sacrifice, effort of farmers at all points as they grow wheat. 

TMO, related institution of our Ministry, has made a research 
in Turkey indicating;
• Bread production and consumption,
• Consumption habits,
• Dimensions of bread waste,
• Where and how waste takes place.
Result of the research has published into a book titled “Re-
search on Bread Waste in Turkey”.  It has also revealed that 
awareness should be raised for the use of stale bread in the 
society. Therefore a leaflet titled “Stale Bread Recipes” in which 
recipes that can be done by using stale bread and provides 
information about nutritional values of bread, points to be 
paid attention as you buy bread and healthy storing condi-
tions take place.  By the waste of bread, labour, raw material, 
natural resources, energy and national wealth spent in all pro-
cesses from the growing of wheat to the reaching of bread to 
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emek, hammadde, doğal kaynaklar, enerji ve milli servetimiz 
de israf edilmektedir. İsraf edilen her dilim ekmekte dünyadaki 
aç insanların hakkının bulunduğu da unutulmamalıdır. 
Kampanya kapsamında yapılan çalışmaları şöyle sıralayabiliriz: 
• Hazırlanan 3 adet film ve 1 adet radyo kamu spotu yerel ve 
ulusal televizyonlarda ve radyolarda yayınlanmaktadır. 
• Facebook, twitter ve GSM operatörleri aracılığıyla kampanya 
yaygınlaştırılmaktadır.
• Araştırma kitabı, ilgili tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarına, 
medyaya, halk ve üniversite kütüphanelerine dağıtılmaktadır.
• Kampanya afişleri, ana caddelerdeki billboardlar başta olmak 
üzere, belediye otobüslerine, dolmuşlara, metro istasyonları-
na, camilere, kurslara, devlet tiyatrolarına, kütüphanelere, top-
lu tüketimin yoğun olduğu otellere, ekmek satış noktalarına, 
yemekhanelere ve yurtlara asılmaktadır.
• Kampanyayla ilgili her türlü bilgi, haber ve materyale www.
ekmekisrafetme.com sitesinden ulaşılabilmektedir. 
Kampanyanın ana hedefi; ekonomik ve sosyal zararı ciddi 
boyutlarda olan ekmek israfı konusunda toplumsal duyarlılık 
oluşturmak ve israfı azaltmaktır. Kampanya sona erdiğinde 
toplumun; ekmeğin ihtiyaç kadar alımı, doğru muhafazası, 
tüketimi, bayatlaması durumunda çöpe atmayarak yine in-
san gıdası olarak değerlendirilmesi konularında daha duyarlı 
ve bilinçli davranacağı beklenmektedir. İsrafın % 51’inin ger-
çekleştiği fırınların ise satabileceği kadar ekmek üreteceği ve 
satış noktalarından geri ekmek iadesi konusunda daha hassas 
olacakları öngörülmektedir. Bu kampanya ile özünde ekmeğin 
israfına, genelde tüm israfa dikkat çekilmesi ve toplumda bir 
bilinç oluşturulması da hedefleniyor.

Kampanya, bir sosyal sorumluluk projesi olarak toplumun 
tüm kesimlerini içine alacak şekilde planlanmıştır. Hedef kit-
le; hanımlarımız ve geleceğimiz olan çocuklarımızdır. Özellikle 
çocuklarımızda bu bilincin yerleşmesi için Milli Eğitim Bakan-
lığı ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmeyi, görsel ve yazılı 
medyada çocukları eğitici faaliyetler yapmayı planlıyoruz.
Ayrıca kampanyayla birlikte tam buğday ekmeğinin tüketimi-
nin teşvik edilmesiyle, halkımızın daha sağlıklı beslenme alış-
kanlığı kazanması da hedeflerimiz arasındadır.

Türkiye’de israf edilen ekmek miktarı, bunun buğday olarak 
karşılığı ve ekonomik değeri nedir? Bu kampanya ve konuy-
la ilgili yaptığınız diğer çalışmalarla birlikte ne kadarlık bir 
tasarruf öngörüyorsunuz?
Araştırma sonuçlarına göre ülkemizde günde bin 486 ton, yıl-
da 542 bin ton ekmek israf edilmektedir. 250 gr’lık ekmeği baz 
alarak adet cinsinden ifade edecek olursak; günlük neredeyse 
6 milyon, yıllık ise 2 milyar adetten fazla ekmek israf edilmekte-
dir. Bir yılda israf edilen 542 bin ton ekmek; üretimi için emek, 
özveri, çaba sarf edilen 542 bin ton buğdayın israf edilmesi de-
mektir.  Ekmek israfı sebebiyle yıllık ekonomik kaybımız (1,546 
milyar TL), dünya birincisi olduğumuz un ihracatından elde 
ettiğimiz gelir ile (2011 yılında 1,605 milyar TL) eşdeğerdir (un 
ihracat gelirinin % 96’sı). Bu rakam, dünya ekonomileri arasın-
da gittikçe yükselen ve bu yoldaki yürüyüşüne devam eden 
ülkemiz için ciddi bir kayıptır.

our meals are also wasted. It should also not be forgotten that 
starving people around the world have a right on every slice 
of bread that we waste.

We can list the studies conducted within the scope of cam-
paign:
• Prepared 3 films and 1 radio public spot have been broad-
casted in local and national televisions and radios.
• Campaign has expanded by Facebook, Twitter and GSM 
operators.
• Research book is distributed to all related public and non-
governmental organizations, media, public and libraries of 
universities.
• Campaign banners are hung in the first place on billboards 
in main streets and buses, shared taxis, subway stations, 
mosques, courses, state theatres, libraries, hotels where col-
lective consumption is intense, bread sales points, dining halls 
and dormitories.
• All kinds of information, news and material about campaign 
can be obtained from the site www.ekmekisrafetme.com.
Main objective of the campaign is to create social awareness 
about bread waste that cause substantial economic and social 
loss and to prevent the waste of bread. When the campaign 
is over, it is expected that the society will be more conscious 
and aware of the buying of bread as needed, correct storage, 
consumption, re-use as human food of stale bread without 
throwing away. It is also foreseen that bakeries where 51% 
of bread waste take place will produce bread in the required 
amount and will be more conscious about bread return from 
sales points.  With this campaign attention is desired to be at-
tracted to bread waste and in general all kinds of waste and to 
create awareness in the society. 

Campaign is planned include all levels of society as a social 
responsibility project. Target audience is women and children 
who are our future. In order to give our children this con-
scious, we are planning to carry out studies in cooperation 
with Ministry of National Education and educative activities 
in visual and printed media for children. Also, with the promo-
tion of whole wheat bread, our society’s gaining the habit of a 
healthier diet is among our targets.

What is the amount of wasted bread, its correspondence as 
wheat and economical value in Turkey? How much saving 
do you foresee with the campaign and other studies that 
you conduct? 
According to the results of the research, 486 tons of bread is 
wasted daily and 542 thousand tons of bread is wasted annu-
ally. When this amount is turned into number by basing on 
250 grams, it corresponds daily to 6 million and annually to 2 
billion breads. 542 tons of wasted bread means the waste of 
wheat for the production of which labour, sacrifice and effort 
has exerted. Our annual economic loss by the waste of bread 
(1,546 billion TL) is equal to the income (1,605 billion in 2011) 
that we generate form flour export in which we are the leader 
country (96% of flour export). This figure is a serious loss for our 
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Bir günde israf edilen toplam 6 milyon adet ekmeğin; 
• 3 milyonu (% 51,4’ü) fırınlarda, 
• 2,3 milyonu (% 37,9’u) hanelerde, 
• 0,6 milyonu (% 10,7’si) ise kurumlarda (lokanta ve otel, per-
sonel yemekhanesi, öğrenci yemekhanesi)  israf edilmektedir. 
Türkiye’de üretilen toplam ekmeğin % 5, 9’u israf edilmektedir. 
Kişi başı ekmek israfı günlük 20 gr’dır. Bu rakam az gibi gözük-
se de ekmek israfının ülkemize ekonomik yükü, ekmeğin kg 
fiyatından (2,80 TL/kg) hareketle yıllık 1 milyar 546 milyon TL 
civarındadır.
1 milyar 546 milyon TL ile;
• 104.006 aile (5 kişilik) bir yıl boyunca yoksulluk sınırında ge-
çinebilmekte,
• Ülkenin 23 günlük ekmek ihtiyacı karşılanabilmekte,
• 460 bin öğrenciye her ay 280 TL burs verilebilmekte, 
veya
• 100 yataklı 80 hastane, 
• 16 derslikli 500 okul, 
• 300 öğrenci kapasiteli 250 yurt, 
• 500 kilometrelik bölünmüş yol hizmet kalemlerinden her-
hangi biri yapılabilmektedir.
Kampanya ile ekmek israfını tamamen önlemek istiyoruz. Bi-
zim hedefimiz “Sıfır İsraf”. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker’e dergimize 
vakit ayırıp, sektörün merak ettiği konular hakkında bilgi ver-
diği için teşekkür ediyoruz.

country that develops among world economies and continues 
to take steps. 

6 million breads which are wasted daily ;
• 3 million in bakeries (%51,4)
• 2,3 million in houses (37,9%)
• 0,6 million in institutions (restaurant and hotel, personnel 
dining hall, student dining hall) (10,7%). 
5,9% of the bread produced in Turkey is wasted. 
Daily bread waste per capita is 20 gr. Although this amount 
seems to be very low, economic load of bread waste is annu-
ally 1 billion 546 million when kg price of bread is taken into 
consideration. 
 With 1 billion 546 million TL;
• 104.006 families (composed of 5 members) can make a living 
at poverty level for a year,
• Bread need of 23 days of the country can be met,
• Scholarship in the amount of 280 TL can be granted to 460 
thousand students,
or any of 
• 80 hospitals with 100 beds
• 500 schools composed of 16 classrooms,
• 250 dormitory having 300 student capacity
• 500-kilometre divided road that be built.
We wish to prevent bread waste completely. Our target is 
“Zero Waste”.
We thank M. Mehdi Eker, Minister of Food, Agriculture and 
Livestock for he has spared time and give information about 
the issues wondered by the sector. 
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Türkiye’nin ilk özel sektör yem kuruluşu unvanıyla 1969 yılın-
da faaliyete başlayan Abalıoğlu Grubu, pazar lideri olduğu 
yem sektörünün yanı sıra tarım, hayvancılık ve gıda sektör-
lerinde sürdürdüğü faaliyetleriyle sektörüne öncü yatırımlar 
yapmaya devam ediyor. Denizli, Biga, Polatlı, İzmir, Mersin ve 
Samsun’da olmak üzere altı yem fabrikası ile Türkiye ekono-
misine katma değer yaratan Abalıoğlu Grubu, şimdi de, 18 
milyon dolarlık bir yatırımın eseri olarak yedinci yem fabrika-
sını Turgutlu’da hizmete açtı. 

56 BİN 500 M² ARAZİ ÜZERİNDE, 
SAATTE 80 TONLUK ÜRETİM KAPASİTESİ 
56 bin 500 m² arazi üzerinde kurulu ve 24 bin 500 m²’lik ka-

Going live in 1969 as the first private sector feed establish-
ment of Turkey, Abalıoğlu as well as the feed sector that 
it leads, continues to make leading investments in its sec-
tor with its activities in livestock and food sectors. Adding 
value to Turkey’s economy with six feed factories in Denizli, 
Biga, Polatlı, İzmir, Mersin and Samsun, Abalıoğlu Group 
now opened its seventh factory in Turgutlu with an invest-
ment of 18 million dollars. 

80 TONS OF PRODUCTION CAPACITY PER HOUR, 
ON AN AREA OF 56 THOUSAND 500 M²  
The current production capacity of Abalıoğlu Turgutlu Feed 
Factory that is established on an area of 56 thousand 500 m² 

Türkiye’nin en büyük yem üreticilerinden biri olan Abalıoğlu Grubu, yedinci yem fabrikasını 18 
milyon dolarlık yatırım ile Turgutlu’da hizmete açtı. Yeni tesis saatte 80 tonluk üretim kapasitesi-
ne sahip, bölgenin en büyük ve modern yem üretim tesisi niteliğinde.
Abalıoğlu Group, as one of the biggest feed producers of Turkey, opened its seventh feed fac-
tory in Turgutlu with 18 million dollars of investment. The new facility has the capacity of 80 tons 
of production per hour, and has the characteristics of the biggest and on the cutting edge feed 
production facility of the region.

ABALIOĞLu, YEDİNCİ YEM 
FABRİKASINI TURGUTLU’DA AÇTI
ABALIOĞLu OPENED ITS SEvENTH FEED 
FACTORY IN TuRGuTLu
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palı alana sahip olan Abalıoğlu Turgutlu Yem Fabrikası’nın 
şu anki üretim kapasitesi saatte 80 ton olarak gerçekleşiyor. 
Yatırımlar tamamlandığında üretim kapasitesinin saatte 125 
tona çıkarılması planlanıyor. Toplam 40.000 ton yatay ve 
35.000 ton dikey depolama alanına sahip tesiste, büyükbaş, 
küçükbaş ve kanatlı yem üretimi yapılabiliyor. Üretim, tekno-
lojinin son imkanları kullanılarak tam otomatik ve el değme-
den gerçekleştiriliyor. 

HEDEF: 2013’TE YÜZDE 20 BÜYÜME VE 
1 MİLYON 500 BİN TL CİRO
2012 yılında yüzde 30 oranındaki büyüme ile 1 milyon 250 
bin TL ciro elde ederek büyük bir başarı yakaladıklarını vur-
gulayan Abalıoğlu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Aba-
lıoğlu, “Abalıoğlu olarak, yem sektöründe pazar liderliğimizi 
her yıl düzenli büyüme grafiği sergileyerek sürdürüyoruz. 
Son altı yılda üretimimizi 3 katına çıkarmayı başardık ve 2012 
yılında 1 milyon ton yem üretimine ulaştık. 

Türkiye ekonomisinin hizmetine kazandırdığımız yeni Tur-
gutlu tesisimizle birlikte faal yedi yem fabrikamızla tartışma-
sız sektörün en büyük firmasıyız. 2012 yılında toplam faali-
yetleri kapsamında yüzde 30 oranındaki büyüme ile 1 milyon 
250 bin TL ciro elde ederek, büyük bir başarıya imza atan 
Abalıoğlu Grubu olarak 2013 yılında yüzde 20 büyüme ve 1 
milyon 500 bin TL ciro hedefliyoruz.” dedi.

and which has a closed area of 24 thousand 500 m², is 80 tons 
per hour. The production capacity is planned to be increased 
to 125 tons per hour, upon completion of the investments. In 
the facility that has a total storage area of 40.000 tons hori-
zontal and 35.000 tons vertical, bovine, ovine and poultry feed 
production can be done. Production is realized with cutting 
edge technology and untouched by human hands. 

TARGET: 20 PERCENT GROWTH AND 
1 MILLON 500 THOUSAND TL TURNOVER IN 2013
Stressing that they had great success by achieving 1 million 
250 thousand TL turnover with the growth rate of 30 percent 
in 2012, Abalıoğlu Board Member Ergun Abalıoğlu continued 
his words as follows: “As Abalıoğlu, we are maintaining our mar-
ket leadership in feed sector by displaying every year a regular 
growth diagram. In the last six years, we succeeded to triple our 
production and we reached a production of 1 million tons of 
feed in 2012. We are unquestionably the biggest firm of the sec-
tor with our new Turgutlu facility that we brought in the service 
of Turkish economy, and with our other seven active factories. 

As Abalıoğlu Group which has grabbed a slice of history with a 
growth of 30 percent and 1 million 250 thousand TL turnover 
within the scope of total activities in 2012, we are targeting a 
growth of 30 percent and 1 million 500 thousand TL turnover 
for 2013.”

REİS GIDA’YA KALİTE 2013 ÖDÜLÜ

2013 quALITY AwARD TO REIS GIDA
Türkiye bakliyat sektörünün önde gelen markalarından Reis 
Gıda’ya, TSE tarafından “Ulusal ve Uluslararası standartlarda 
sürdürülebilir kalite anlayışı” ile Dünya Tüketiciler Günü’nde 
Kalite 2013 Ödülü verildi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE)’nün Kalite Ödülü ile onur-
landırılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Reis Gıda 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, alınan ödülün Reis 
Gıda için ayrı bir sorumluluk ve gurur kaynağı olduğunu 
söyledi.

Reis Gıda, 1994 yılından bugüne sürekli TSE kontrolünde 
olarak, 2000 yılında Avrupa Birliği’nin gıda hijyeni olarak be-
nimsediği HACPP “Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları 
Yönetim Sistemi”ni sektöründe ilk alan marka oldu.

HACPP, ürün tarladan sofraya gelene kadar üretimin her aşa-
masında izlenip, kontrol edilerek gıda güvenliği sağlayan sis-
tem olarak nitelendiriliyor.

On World Consumers Day TSE has awarded Reis Gıda, one of 
the leading brands in legume sector in Turkey, with 2013 Qual-
ity Award in the sense of “Sustainable quality perception with 
National and International standards”.

Stating that they are glad to be honored with Turkish Stand-
ards Institute (TSE)’s Quality Award, Reis Gıda Chairman of 
Board Mehmet Reis said that the award received is a source of 
responsibility and pride for Reis Gıda. 

Under the control of TSE from 1994 to today, Reis Gıda has 
been the first brand in its sector to receive the HACPP “Haz-
ard Analysis and Critical Control Points Management Sys-
tem” which Europe has adopted as European Union’s food 
hygiene in 2000.

HACPP, is characterized as the system which ensures food safe-
ty by following and controlling the product in every step of the 
production from the plantation to the table.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanarak 12 Nisan tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarım Ürünleri Lisanslı Depocu-
luk Yönetmeliği” ile hububat, baklagiller, yağlı tohumlar lisanslı 
depoculuk kapsamına alındı. 

Yönetmelik ve 6 adet tebliğ ile lisanslı depoculuk sisteminin 
hukuki alt yapısını güçlendiren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 
sistemin hızla gelişmesine ve yaygınlaşmasına yönelik önemli 
tedbirler alındığını açıkladı. Düzenlemelerle sistem dahilinde 
bulunan her bir ürün için ayrı ayrı çıkarılan yönetmeliklerdeki 
hükümler, tek bir yönetmelik altında toplanarak, ürünlere yö-
nelik teknik hususlarla ilgili usul ve esaslar, uygulama kolaylığı 
bakımından tebliğlerle belirlendi.

Yapılan düzenleme ile bilgi işlem alt yapısı üzerinden lisanslı 
depo işletmelerindeki ürünlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığın-
ca anlık olarak takip edilebilmesi, lisanslı depoların periyodik 
olarak yetkilendirilen borsalarca mahallinde denetlenmesi, 
lisanslı depolar ve depolanan ürünler için yapılan sigortanın 
riziko kapsamının genişletilmesi, kredi/avans borcunun vade-
sinde ödenmemesi halinde teminat olarak gösterilen ürün se-
netlerinin kredi/avans veren kuruluşun talebi üzerine borsada 
satılarak alacağın kısa sürede tahsil edilebilmesi, lisanslı depo-
culuk ile yetkili sınıflandırıcılık faaliyetlerinin ayrı tüzel kişilikler 
tarafından yürütülmesi, tarım sektörü ile finansal piyasaların 
entegre edilerek sektörün finansal kaynaklara daha kolay eri-
şiminin sağlanması amaçlanıyor.

With the “Agricultural Products Licensed Warehousing Legisla-
tion” published on the Official Journal of April 12 after being 
issued by the Ministry of Customs and Trade, grains, legumes 
and oily seeds have been introduced into the scope of licensed 
warehousing. The Ministry of Customs and Trade, having en-
hanced the legal infrastructure of the licensed warehousing 
system with the legislation and its 6 notifications, stated that 
it had taken important measurements to quickly develop and 
extend the system. The provisions of the legislations drawn 
out separately for each of the products in the system have 
been gathered under one legislation via amendments and the 
procedures and principles for the products have been iden-
tified via notifications based on easy application. The aims 
of the amendment are to have the products in the licenced 
warehouse establishments monitored real-time by the Minis-
try of Customs and Trade via data processing infrastructure, 
have the licenced warehouses periodically audited by the 
authorised stock markets on site, extend the risk coverage of 
the insurance taken out for licensed warehouses and stored 
products, having the product bonds put down as guarantee 
in case of failure to pay the credit/advance debt on time when 
required by the credit/advance issuing establishment over the 
stock market and to collect the receivables in a short notice, 
have the licenced warehousing and authorised classification 
activities carried out by different legal entities and by integrat-
ing the agricultural sector and the financial markets, ensure an 
easier access to the financial resources of the industry.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 12 Nisan’da yürürlüğe giren yeni yönet-
melikle hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar lisanslı depoculuk kapsamına alındı. 
With the new legislation issued by the Ministry of Customs and Trade and brought in to effect 
on April 12, grains, legumes and oily seeds have been introduced into the scope of licensed 
warehousing.
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Türkiye’nin tahıl ambarı olarak nitelendirilen Konya’da İl Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyfettin Baydar’ın yaptığı açık-
lamaya göre, 2012-2013 üretim sezonunda sıcaklık ve yağış-
ların olumlu seyriyle hububattaki gelişim beklenen seviyede 
gerçekleşti.

Buğdayda septoria ve pas hastalığı salgınının ılımlı ve yağışlı 
geçen yıllarda ihtimal dahilinde olduğunu ifade eden Baydar, 
“Çünkü septoria ve pas hastalıkları sıcaklığın 18-20 derece san-
tigrat, nispi nemin de yüzde 90 civarında olduğu ortamlarda 
hızla gelişmekte ve yayılmaktadır. 

İl ve ilçe müdürlüklerimiz teknik elemanları bu konuda uyarıl-
mış ve hububat ekili alanları düzenli olarak kontrol etmeleri 
sağlanmıştır. Yapılan kontrollerde çok küçük lokal alanlarda 
septoria yaprak lekesine rastlanılmış ve ilaçlı mücadelesi yap-
tırılmıştır. Genel olarak hastalık görülmesine rağmen ilaçlı mü-
cadele gerektirecek bir yoğunluk tespit edilmemiştir.” dedi.

Bugünlerde sıcaklıkların yükselmesiyle görülen çiğin azalacağı 
ve bu sebeple hastalıkların da azalacağının düşünüldüğünü 
kaydeden Baydar, şunları ifade etti: “Sahada yapılan kontrol-
lerde buğday pas hastalıklarına rastlanılmamış olup hububat 
ekili alanlarda bu hastalıklara karşı kontrollerimiz devam et-
mektedir.” 

According to the statement of Seyfettin Baydar, Food, Agricul-
ture and Stockbreeding Principal of Konya which is character-
ized as Turkey’s granary, the growth in cereals has recognized 
as expected with the positive progress of temperature and 
precipitation in 2012-2013 production season. 

Stating that septoria and rust disease epidemia is possi-
ble in years of mild and rainy weather, Baydar continued 
his words as follows: “Because septoria and rust disease 
develop and spread quickly in the environments of 18-20 
centigrade degrees and 90 percent humidity.

 The technical staff of our Provincial and District directo-
rates have been warned on this matter and they are caused 
to control cereal planted areas regularly. In the controls that 
were made, in very little local areas septoria leaf stain was 
found, and medicated struggle has been done. Generally, 
despite coinciding with the disease, there wasn’t an inten-
sity that needed medicated struggle.” 

Noting that nowadays the diseases will decrease as the dew 
will decrease with the temperature rise, Baydar stated the 
following: “The grain rust diseases were not coincided in the 
controls that were made in the field, and we are continuing 
our controls against these diseases in the cereal planted areas.” 

TÜRKİYE’NİN TAHIL AMBARI KONYA’DA 
HuBuBAT GELİŞİMİ NORMAL

CEREAL GROwING IN TuRKEY’S GRANARY KONYA 
IS NORMAL
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Türkiye Yem Sanayicileri Birliğinin (TÜRKİYEM-BİR) raporuna 
göre, 1960 yılında sadece 4 olan Türkiye’deki karma yem fab-
rikası sayısı, 2012’de 471’e ulaştı. Anadolu Ajansı’nın haberine 
göre Türkiye’deki karma yem fabrikaları 1960’ta yıllık 56 bin 
ton faal kapasiteye sahipken, bu kapasite geçen yıl itibariyle 
15 milyon 308 bin tona çıktı. Bir başka ifadeyle yem fabrikaları 
53 yılda üretimlerini 273 kat artırdı.

Fabrika sayısında ve üretim kapasitesindeki artışa rağmen 
mevcut tesisler neredeyse tam kapasite çalışıyor. Yem fabri-
kalarının kapasite kullanım oranı 1960’tan bu yana en yüksek 
noktaya ulaştı. Geçen yıl karma yem fabrikalarının kapasite 
kullanım oranı yüzde 95’e çıktı.

Konuya ilişkin ajansa açıklamalarda bulunan TÜRKİYEM-BİR 
Genel Sekreteri Nizamettin Şenköylü, Türkiye’nin yem sektörü-
nün en büyük probleminin hububatlar, hububat yan ürünleri, 
yağlı tohumlar ve bunların küspelerinin fiyatlarındaki artışlar 
olduğunu kaydetti.
Türkiye’nin bitkisel üretiminin yem sanayinin ihtiyacını karşıla-
yacak düzeyde olmadığını ifade eden Şenköylü, sektörün yem 
hammaddeleri konusunda yüzde 40 oranında dışa bağımlı ol-
duğunu söyledi.

Türkiye’nin yanı sıra tüm dünyada gıdaya olan talebin artma-
sının, hububat ve yağlı tohum fiyatlarını da yukarı çektiğini 
belirten Şenköylü, söz konusu durumun yem fiyatlarına da 
yansıdığını anlattı.

According to the report of the Association of Turkish Feed In-
dustrialists (TURKIYEM-BIR), the number of mixed feed facto-
ries which was just 4 in 1960 reached 471 in 2012. According 
to a news story by Anadolu Ajansı, while the mixed feed facto-
ries in Turkey had 56 thousand tons of active capacity in 1960, 
this capacity reached 15 million 308 thousand tons as of last 
year. In other words, feed factories increased their production 
by 273 folds in 53 years.

Despite the increase in the number and the production ca-
pacity of factories, the current facilities work at almost full ca-
pacity. The used capacity ratio of feed factories has reached 
its peak since 1960. The used capacity of mixed feed factories 
increased to 95% last year.

TURKIYEM-BIR General Secretary Nizamettin Senkoylu who 
commented on the matter to the agency stated that the big-
gest problem of the Turkish feed sector was the increase in 
the price of grains, by-products of grains, oily seeds and their 
pulps.

Stating that Turkey’s herbal production was insufficient for 
the feed industry, Mr Senkoylu stated that the sector was 40% 
dependent to foreign countries in terms of feed raw materi-
als. Stating that the increased demand for food in Turkey as 
well as the entire world increased the prices of grains and oily 
seeds, Mr Senkoylu explained that the said situation reflected 
on feed prices as well.

Türkiye’de 1960’da yıllık 56 bin ton olan karma yem fabrikalarının faal kapasitesi, Türkiye Yem 
Sanayicileri Birliği’nin raporuna göre 2012 itibariyle 15 milyon 308 bin tona ulaştı.
The active capacity of mixed feed factories in Turkey, which was 56 thousand tons in 1960, has 
reached 15 million 308 thousand tons as of 2012 according to the report of the Association of 
Turkish Feed Industrialists.



65



66

Bu yıl beşinci kez düzenlenen İDMA - Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değirmen 
Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı, 04-07 Nisan 2013 tarihleri arasında 
İstanbul Fuar Merkezi’nde bir kez daha dünya hububat ve bakliyat işleme sektörünün en büyük 
buluşma platformu olduğunu kanıtladı.

İDMA – International Flour, Semolina, Rice, Corn, Bulgur, Feed Milling Machinery and Pulses, 
Pasta, Biscuit Technologies Exhibition which is organized for the fifth time this year, between 
April 04-07, 2013 in Istanbul Expo Center once again proved that it is the biggest meeting plat-
form of the world grain and pulses processing industry. 

Dünya hububat ve bakliyat sektörü 

İDMA’DA buluştu
WorlD grAın AnD pulses 

ınDustry got together ın İDMA
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Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörünün en büyük bu-
luşma platformu olarak 2013’te bir kez daha kendini kanıtlayan 
Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değirmen Ma-
kineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı İDMA, 
04-07 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 
büyük bir başarıyla gerçekleştirildi.

Parantez Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen ve 
236 yerli ve yabancı firmanın stant açıp son teknolojilerini 
sergilediği İDMA 2013 İDMA 2013 Fuarı’nı 4 gün boyunca 
94 farklı ülkeden, 8 bin 52 yerli ve yabancı profesyonel zi-
yaret etti. Yatırımlarına yön vermek ve teknoloji tercihlerini 
yapmak için İDMA Fuarı’nı seçen un, irmik, pirinç ve mısır 
değirmencileri ile makarna, bisküvi ve yem üreticilerinden 
oluşan yerli ve yabancı profesyonel ziyaretçiler, fuar boyun-
ca katılımcı firmaların en son teknolojilerini görme ve tanı-
ma fırsatı buldu.

“DÜnyAnın en bÜyÜK 
buluşMA plAtForMu”
Fuarın 04 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilen açılış töreni-
ne; Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Uğur ER-
KAYMAZ, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Erhan 
ÖZMEN, Pirinç Değirmencileri Derneği Başkanı Turgay YETİŞ, 
Gürcistan Tarım Bakanlığı Baş Danışmanı Omar KACHARAVA, 
Filistin Un Değirmencileri Derneği Başkanı Nazih NASSER, Su-
dan Un ve Yem Değirmencileri Derneği Başkanı Elissir EİSSA, 
Libya Un Değirmenleri Derneği Başkanı Nour Eddin Moham-
med EROKİAİ, İran Değirmenci Federasyonu Başkanı Sayed 
Mohammad REZA MORTAZAVİ, Arjantin Un Değirmencileri 
Derneği Başkanı Reynaldo HEREDİA ve Pakistan Un Değir-
mencileri Derneği Başkanı Ahmad Asim RAZA katıldı.

Fuarın açılış töreninde konuşan Parantez Uluslararası Fuar-
cılık Genel Müdürü Mehmet KAVRAZ, 2 yılda bir gerçekleşti-
rilen İDMA Fuarı’nın, 8 yılda üç kat büyüdüğünü vurguladı. 
İlk İDMA Fuarı’nın 2005 yılında 66 katılımcı firmayla gerçek-

International Flour, Semolina, Rice, Corn, Bulgur, Feed Mill-
ing Machinery and Pulses, Pasta, Biscuit Technologies Exhibi-
tion İDMA as proving itself as the biggest meeting platform 
of the World grain and pulses processing industry in 2013, 
was conducted successfully in Istanbul Expo Center between 
April 04-07, 2013. 

For 4 days, 8052 local and foreign professionals from 94 dif-
ferent countries visited İDMA 2013 Exhibition which was or-
ganized by Parantez International Fair Organization and which 
hosted 236 local and foreign firms who opened stands and ex-
hibited their latest technologies. The local and foreign profes-
sional visitors consisting of flour, semolina, rice and corn mill-
ers, and pasta, biscuit and feed producers, who chose İDMA to 
direct their investments and make their technology choices, 
had the chance to see and recognize the latest technologies 
of the exhibitor firms. 

“WorlD’s bıggest 
Meetıng plAtForM”
Deputy General Manager of Turkish Grain Board Uğur ER-
KAYMAZ, Director of Turkey Flour Industrialists Federation 
Erhan ÖZMEN, President of Rice Millers Association Turgay 
YETİŞ, Chief Advisor of Georgian Ministry of Agriculture Omar 
KACHARAVA, President of Palestine Flour Millers Association 
Nazih NASSER, President of Sudan Flour and Feed Millers As-
sociation Elissir EİSSA, President of Libya Flour Millers Associa-
tion Nour Eddin Mohammed EROKİAİ, President of Iran Miller 
Federation Sayed Mohammad REZA MORTAZAVİ, President 
of Argentina Flour Millers Association Reynaldo HEREDİA and 
President of Pakistan Flour Millers Association Ahmad Asim 
RAZA joined the exhibition’s opening ceremony that was con-
ducted on Thursday, April 4th.
Mehmet KAVRAZ, General Manager of Parantez International 
Fair Organization, who talked on the opening ceremony of the 
exhibition, stressed that the İDMA Exhibition which is held 
every 2 years has grown three times in 8 years. Reminding that 



68

leştirildiğini hatırlatan KAVRAZ, “Geride bıraktığımız 8 yıllık 
süreçte 3 kat büyüyen İDMA Fuarı, bugün, 236 katılımcı fir-
ması, dünyanın 120 ülkesinden gelen binlerce ziyaretçisiy-
le, dünya hububat ve bakliyat işleme sektörünün en önemli 
buluşma platformu olmayı başarmıştır.” dedi. 

Genel Müdür KAVRAZ, konuşmasının devamında şunları 
aktardı: “İDMA Fuarı, katılımcı ve ziyaretçi sayısındaki artışın 
yanı sıra bu yıl içeriği açısından da genişlemiş ve artık sadece 
değirmencilik sektörü değil makarna ve bisküvi sektörlerini 
de daha geniş çerçevede kapsar hale gelmiştir. lk günden 

the first İDMA Exhibition was conducted with 66 participating 
firms, KAVRAZ continued his words as follows: “The İDMA that 
has grown three times in the 8-year period that we left behind, 
today has succeeded to be the most important meeting plat-
form of the World grain and pulses processing industry with 
its 236 participating firms and thousands of visitors coming 
from 120 countries of the World.”

General Manager KAVRAZ, quoted the following in the contin-
uation of his speech: “İDMA Exhibition, has also been expand-
ed in terms of content, as well as the increase in the number of 
exhibitors and visitors, and has come to encompass not only 
the milling industry but also pasta and biscuit industries in a 
wider frame.

I would like to indicate that we will continue to work with all 
our strength in the future as we have done since the first day 
until now to strengthen position of İDMA Exhibition which 
shapes world trade in flour, semolina, rice, bulgur, pasta, bis-
cuit and pulses industries; and sincerely thank you on behalf 
of my team and myself for your attendance and support.”

the heArt oF the Mıllıng 
ınDustry beAteD ın ıstAnbul 
onCe AgAın
The İDMA Exhibition, built on 3 showrooms of 21 thousand 
square meters, has offered special opportunities to all sec-
tor representatives from exhibitors to visitors. The exhibitors 
who opened stands and exhibited the latest innovations on 
the technologies they developed, had the opportunity to get 
together with thousands of professional visitors coming from 
94 countries of the world, and to increase their shares in the 
global market with the new cooperations they established. 
As for the professional visitors consisting of flour, semolina, 
rice, corn millers and investors, pasta, biscuit and feed pro-
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bu yana olduğu gibi bundan sonraki süreçte de un, irmik, 
pirinç, bulgur, makarna, bisküvi ve bakliyat sektörlerinde 
İDMA Fuarı’nın dünya ticaretine yön veren konumunu güç-
lendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi 
belirtir, katılımınız ve desteğiniz için ekibim ve şahsım adına 
tekrar teşekkür ederim.” 

DeĞİrMenCİlİK seKtÖrÜnÜn 
KAlbİ bİr KeZ DAhA İstAnbul’DA 
Attı
21 bin metrekarelik 3 salonda kurulan İDMA 2013 Fuarı, katı-
lımcısından ziyaretçisine kadar tüm sektör temsilcilerine özel 
fırsatlar sundu. Fuar alanında stant açarak, geliştirdikleri tek-
nolojilerdeki son yenilikleri sergileyen katılımcılar, dünyanın 
94 ülkesinden gelecek binlerce profesyonel ziyaretçiyle bir 
araya gelme ve kurdukları yeni işbirlikleriyle global pazarlar-
daki payını arttırma imkanı buldu.  Dünya ölçeğindeki un, ir-
mik, pirinç, mısır değirmencileri ve yatırımcıları, makarna, bis-
küvi ve yem üreticilerinden oluşan profesyonel ziyaretçiler ise, 
İDMA 2013’te sektörün önde gelen markalarının geliştirdiği en 
son teknolojileri görme ve tanıma fırsatı yakalayarak yatırım-
larına yön verdi.

FuArDA “sertİFİKAlı 
DeĞİrMenCİlİK eĞİtİMİ”
İDMA 2013 kapsamında, 05-06 Nisan tarihleri arasında, fuarı 
ziyaret edecek olan değirmencilik sektörü temsilcilerine yöne-
lik, 14 saatlik bir “Sertifikalı Değirmencilik Eğitimi Programı” da 
düzenlendi. Sektörün alanında uzman isimlerinin verdiği ve 
150’yi aşkın katılımcının olduğu eğitimlerde; “Değirmencilik-
te Hammadde Temini”, “Hammadde Depolaması”, “Değirmen 
Teknolojisi ve Öğütme”, “Değirmencilikte Randıman”, “Değir-
mencilikte Enerji Tasarrufu”, “Unda Kalite, Kalite Kontrol ve Un 
Katkıları” ve “Un Fabrikası Yatırımı, Yatırım Fizibilitesi ve Yöneti-
mi” konuları ele alındı. 

ducers across the world, shaped their investments by having 
the opportunity to see and recognize the latest technologies 
developed by the sector’s leading brands.

“CertıFıeD Mıllıng trAınıng”
 ın the eXhıbıtıon
Within the scope of İDMA 2013 Fair, a 14-hour “Certified Mill-
ing Training Program” was organized between April 05-06, 
intended for the milling industry representatives who would 
visit the exhibition. In the trainings that were given by the 
expert names of the sector; “Raw Material Supply in Milling”, 
“Raw Material Storage”, “Milling Technology and Grinding”, 
“Yield in Milling”, “Energy Saving in Milling”, “Quality in Flour, 
Quality Control and Flour Additives” and “Flour Factory Invest-
ment, Investment Feasibility and Management” topics were 
dealt with where more than 150 participants attended. 

rıCe, pulses, bulgur AnD pAstA 
Were Also DısCusseD
IWithin the scope of İDMA 2013 Fair which aims to meet the 
needs of all parties of grain and pulses industry with the 
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pİrİnÇ, bAKlİyAt, bulgur Ve 
MAKArnA DA KonuşulDu
İçerdiği etkinliklerle hububat ve bakliyat sektörünün tüm ta-
raflarının ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen İDMA 2013 kap-
samında; pirinç, bakliyat, bulgur ve makarna grupları için de 
4 ayrı seminer düzenlendi. Ürün temininden ticaretine, işleme 
teknolojilerinden yatırım ve üretim maliyetlerine kadar pek 
çok konunun ele alındığı seminerlerde, alanında uzman firma-
ların temsilcileri ile sektörün önde gelen sivil toplum kuruluş-
larının yöneticileri çeşitli sunumlar yaptı.

gıDA KrİZİ, tAhıl Ve eKMeK İsrAFı
TMO Genel Müdür Yardımcısı Uğur ERKAYMAZ, İDMA Fuarı’nın 
açılışında yaptığı konuşmada, hububat fiyatlarındaki dalga-
lanmalara, dünyada yaşanan gıda krizine, buna karşın israf 
edilen tarım ürünlerine dikkat çekti ve TMO’nun konuyla ilgili 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

“Dünya hububat üretiminde ve ticaretinde her sene yaşa-
nan dalgalanmalar spekülasyonlara neden olmakta, bu da 
gıda fiyatlarında ani artışlara yol açmaktadır. Dünyada yaşa-
nan gıda krizlerinden ülkelerin en az etkilenmesini teminen, 
ürünlerin sağlıklı depolanması ve güvenlik stoku büyük önem 
arz etmektedir. Bu sayede tüketici ve hammadde tedarikçisi 
istediği özelliklerde ürünü kolaylıkla temin edebilecektir.” di-
yen ERKAYMAZ, konuşmasının şöyle sürdürdü: “TMO, iştigal 
alanındaki tarımsal ürünlerin sağlıklı şartlarda depolanması 
ve depolama zayiatının en aza indirilmesi amacıyla, 4 milyon 
ton kapasiteli mevcut depolarına ilave olarak, 5300 sayılı Tarım 
Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’nda belirtilen kriterlere 
uygun depoların yapılması için projeler gerçekleştirmektedir. 
Bu kapsamda, özel sektörün de depo yapımının teşvik edil-
mesi amacıyla uzun süreli kiralama garantisi verilerek, 2010 
yılında 6 ayrı noktada 130 bin ton kapasiteli hububat depoları 
yaptırılmıştır. 

2012 yılında da, TMO yeni bir projeyle kendi öz kaynaklarını 
kullanarak 13 ayrı noktada 300 bin ton kapasiteli çelik silo ve 
yatay depo yapımına başlamıştır. Söz konusu depolar 2013 yı-
lında kullanıma alınacaktır. Ayrıca 120 bin tonluk depo yapımı 
için proje çalışmaları tamamlanmış ve önümüzdeki günlerde 
yapım ihalesine çıkılacaktır.”

Konuşmasının devamında hububat piyasalarının son duru-
muna değinen ERKAYMAZ, “Önümüzdeki 2013/14 dönemiy-
le ilgili olarak Kuruluşumuzca gerçekleştirilen piyasa araştır-
maları neticesinde, küresel buğday üretiminin 656 milyon 
tondan 683 milyon tona ulaşması beklenmektedir. Bu duru-
mun şimdiden piyasalar üzerinde rahatlatıcı etki yaptığı göz-
lenmektedir.” dedi.

Gıda konusunun her zamankinden daha stratejik bir konuma 
geldiği, 870 milyon insanın yetersiz beslendiği ve her yıl 10 
milyon insanın açlıktan öldüğü dünyada, yılda ortalama 33-35 
milyon ton hububat üretimi gerçekleştiren Türkiye’nin, dün-

events it includes; 4 different seminars were organized for rice, 
pulses, bulgur and pasta groups. In the seminars where many 
topics from product supply to trading, from processing tech-
nologies to investment and production costs; representatives 
of the firms that are experts in their fields and managers of 
sector’s leading non-governmental organizations made vari-
ous presentations. 

FooD Crısıs, CereAl AnD breAD 
WAstAge
TMO Deputy General Manager Uğur ERKAYMAZ, in his speech 
he made at the opening of İDMA Exhibition, drew attention to 
the fluctuations in cereal prices, the food crisis in the World, 
and in contrast with all these to the wasted agricultural prod-
ucts, and he gave information about TMO’s studies related to 
the subject. 

Stating the following: “Every year, the fluctuations in cereal 
production and trading cause speculations and this leads to 
rapid increases in food prices. The healthy storage of the prod-
ucts and safety stock have great importance in ensuring that 
the countries will be affected in minimum from the food crisis 
in the world. By this means, the consumer and the raw material 
supplier will supply the product they want easily.” ERKAYMAZ, 
continued his speech as follows: “TMO is developing projects 
for building warehouses in accordance with the criteria speci-
fied in Agricultural Products Licensed Warehousing Act/5300, 
in addition to current warehouses of 4 million tons of capacity, 
with the aim of storing the agricultural products of key con-
cern in healthy conditions and to minimize the storage casual-
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yadaki güçlü tarım ülkelerinden birisi konumunda olduğunu 
söyleyen Uğur ERKAYMAZ, açıklamasının devamında şunları 
dile getirdi ve ekmek israfı konusuna vurguda bulundu: “Türki-
ye, tarım sektöründe Avrupa’da birinci, dünyada ise yedinci sı-
rada yer almakta, gıda üretimi ve gıdaya erişim konusunda ise 
dünyanın diğer birçok ülkesinden daha avantajlı bir konumda 
bulunmaktadır. Ekmek israfının önlenmesinde unlu mamuller 
sektörüne, özellikle de israfın yüzde  51.4’ünün gerçekleştiği 
fırınlara büyük görev düşmektedir. Zira bu avantajın israf edi-
lerek harcanmaması gerektiği düşünülerek, 17 Ocak 2013 tari-
hinde Sayın Başbakanımızın onurlandırdığı bir toplantıyla, bir 
sosyal sorumluluk projesi olan “Ekmek İsrafını Önleme Kam-
panyası” başlatılmıştır.”

ERKAYMAZ, konuşmasını, kampanya çalışmaları ve TMO tara-
fından yapılan Türkiye’de Ekmek İsrafı Araştırması”ndan bazı 
notlar vererek tamamladı.

eKMeK İsrAFının ÖnlenMesİ Ve 
yenİ un teblİĞİ
İDMA Fuarı’nın açılışında konuşan bir diğer isim TUSAF Baş-
kanı Erhan ÖZMEN’di. Konuşmasında Türkiye değirmencilik 
sektöründeki son gelişmelere değinen ÖZMEN, sektörün 
iyimserliğini, canlılığını ve çalışkanlığını koruduğunu belirt-
ti ve Antalya’da, sonrasında 9 ilde gerçekleştirdikleri toplan-
tılar neticesinde, iklime dayalı sürpriz bir dışsallık olmaması 
durumunda, buğdaya yönelik gerek yurt dışında gerekse 
yurt içinde olumlu beklentiler içinde olduklarını ifade etti. 
Konuşmasında, Nisan 2013 tarihinde Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından yayınlanan ve “Ekmek İsrafının Ön-

ty. In this context, with the aim of encouraging construction of 
warehouses, long-term renting was guaranteed and in 2010, 
warehouses of 130 thousand tons of capacity were built at 6 
different points. In 2012, TMO started building steel silo and 
horizontal warehouse of 300 thousand tons of capacity in 13 
different points using its own resources. The said warehouses 
will be in use in 2013. On the other hand, project works have 
been completed for the construction of the warehouse of 120 
thousand tons of capacity, and in the coming days we will go 
out to construction tender.”

Mentioning the latest status of cereal markets in the continu-
ation of his speech, ERKAYMAZ talked as follows: “As a result 
of the market researches executed by our Foundation about 
the coming 2013/14 period, the global wheat production is 
expected to rise from 656 million tons to 683 million tons. This 
situation already has a soothing effect on the markets.” 

Saying that in a World in which food subject has become more 
strategic than ever, 870 million people are undernourished, 
and which 10 million people are dying of hunger; Turkey 
is one of the strong agricultural countries in the World with 
an average cereal production of 33-35 million tons per year, 
Uğur put the following into words in the rest of his speech 
and stressed bread wastage: “Turkey is ranked as the first in 
agriculture sector in Europe, and as seven in the World, and is 
in a more advantageous position about food production and 
accessing to food. In avoiding the bread wastage, flour prod-
ucts and especially the bakeries where the 51,4 percent of the 
wastage is done, have huge responsibility. Likewise, thinking 
that this advantage should not be wasted, a social responsibil-
ity project named “Bread Wastage Prevention Campaign” has 
been started on January 17, 2013, with a meeting which was 
honored by Mr. President.”

ERKAYMAZ completed his speech by giving some notes from 
campaign Works and Bread Wastage Research in Turkey made 
by TMO.
 

preVentıon oF breAD WAstAge 
AnD the neW Flour CoMMunıQue
One other name who talked in İDMA Exhibition opening was 
TUSAF President Erhan ÖZMEN. Mentioning the latest devel-
opments in milling sector, ÖZMEN stated that the sector keeps 
its optimism, boom and assiduity and as a result of the meet-
ings conducted in first Antalya and then 9 other countries, un-
less there is a surprise exteriority based on the climate, they 
have optimistic expectations regarding wheat both internally 
and externally. 

Mentioning the “Circular” published by Prime Minister Recep 
Tayyip Erdoğan in April 2013, which aims “Prevention of Bread 
Wastage”, ÖZMEN stressed that dissemination of whole wheat 
bread is another main topic of the circular along with the pre-
vention of wastage in scope of this campaign. One other topic 
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lenmesini” amaçlayan “Genelge” değinen ÖZMEN, bu kam-
panya kapsamında israfın önlenmesi ile birlikte tam buğday 
ekmeğinin yaygınlaştırılmasının da genelgenin diğer bir 
ana konusu olduğunu vurguladı.  ÖZMEN’in gündemindeki 
bir diğer konu ise 2 Nisan 2013 tarihinde Resmi Gazete ile 
yürürlüğe giren “Yeni Un Tebliği”ydi. TUSAF Başkanı ÖZMEN 
tebliğle ilgili şunları aktardı: “17 Şubat 1999 tarihli en son 
tebliğin üzerinden 14 yıl geçmiş durumda, bu süre içinde 
tarladan sofraya kadar sektörümüzü ilgilendiren çok önemli 
gelişmeler yaşanmış durumdadır. Un sanayicileri ile bugün 
burada fuara katılan değirmen makinecileri olarak bizler, 
bu değişimi dünya rekabetine açık bir ortamda çok çetin 
yaşadık ve belki de beklediğimizin ötesinde, gerek üretim 
gerekse dış ticaret yönünden büyük ilerlemeler gösterdik.  
Sizler ve bizler bu gelişmeler çerçevesinde ürünümüzün ka-
litesi, hijyeni ve kredibilitesine ilişkin marka olma yolunda 
önemli adımlar attık. Ancak, diğer bir taraftan dünya nü-
fusundaki artışlar, göç olgusu ve şehirleşmedeki artış, ge-
lir dağılımı eşitsizlikleri, fastfood tüketiminin ve beslenme 
alışkanlıklarının değişmesi ve çalışma hayatı yeni yaşam 
biçimlerini birlikte getirdi. Artık insanlarımız; eskisine na-
zaran farklı motiflerle; daha sağlıklı beslenme, spor yapma 
ihtiyacı, beslenme danışmanlığı gibi yeni trendler ve diyet-
lerle günlük hayatlarını devam ettirmeye ve hayat biçimle-
rini şekillendirmeye başlamışlardır. Bahsettiğim bu süreçler 
Un Tebliği’ni yenileme zorunluluğunu net olarak ifade et-
mektedir. TUSAF olarak, bugün daha sağlıklı beslenmemize 
yönelik olarak un sanayimizin bir uyum problemi yaşamak-
sızın adapte olabileceği ve bir süreden beri Bakanlığımız ile 
birlikte çalıştığımız “Yeni Un Tebliği”mizin tüm sektör pay-
daşlarına tekrar hayırlı olmasını diliyorum.”

DeĞİrMenCİlİK: “İtİCİ gÜCe sAhİp 
loKoMotİF bİr seKtÖr”
Makine sektörünün, sahip olduğu yüksek katma değer oranı, 
teknoloji üretimini zorunlu kılması, geniş bir yan sanayi ağı oluş-
turması, yatırım maliyetlerini düşürmesi, nitelikli personele yö-
nelik istihdam alanı oluşturması, dış ticaret açığını azaltmasının 
yanı sıra pek çok sektöre girdi sağlaması ile itici güce sahip lo-
komotif bir sektör konumuna geldiğini söyleyen ÖZMEN, konuş-
masını şöyle noktaladı: “Ülkemizde toplam makine sektörü, 2012 
yılında 12 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmış ve makine sektö-
rü ihracatının bu yıl itibariyle toplam ihracattan aldığı pay yüzde 
10’lara yaklaşmıştır. Bu oran Çin için yüzde 20, ABD için yüzde 14 
Almanya için yüzde 17 ve Japonya için yüzde 20 düzeyindedir. 
2023 yılında hedeflenen 500 milyar dolarlık ihracattan makine 
sektörünün 100 milyar dolar pay alabilmesi zaten bu oranın 2023 
yılında yüzde 20 olarak hedeflendiğinin somut bir göstergesidir.

Uluslararası Değirmenciler Birliği, Avrupa Un Sanayicileri Birliği 
ve Uluslararası Kongre ve Toplantılardan aldığımız makine sek-
törümüzün çok ciddi teknolojik ilerlemeler gösterdiği yönün-
de ki izlenimler bizleri gururlandırmakta ve mutlu kılmaktadır.
Yaklaşık 120 farklı ülkeden 10 bin kişiyi ağırlaması beklenen 
fuarın, yerli ve yabancı tüm katılımcılarımıza ve ziyaretçilere 

on ÖZMEN’s agenda was the “New Flour Communiqué” which 
was put into force on April 2, 2013 with the Official Gazette. 

TUSAF President ÖZMEN reported the following regarding the 
communiqué: “It’s been 14 years since the last communiqué 
dated February 17, 1999, and meanwhile there have been some 
very important improvements concerning our sector from the 
plantation to the table. Flour industrialists and us as milling 
mechanics who attended the exhibition, have lived this crucial 
change in an environment open to World competition, and 
maybe beyond our expectation, have made great progresses 
both in production and international trade. You and we have 
taken considerable steps in the manner of being a brand with 
respect to our product’s quality, hygiene and credibility. But on 
the other hand, the increase in World population, the fact of im-
migration and the increase in urbanization, income inequalities, 
increase in consumption of fast food and the change in food 
habits and the work life has brought along new life styles. 

Now our people have started to live their lives and shape their 
daily lives with new trends and diets like different motives 
compared to before, more healthy nourishment, the need of 
doing sports and nourishment consultancy. These processed 
that I mentioned express clearly the need of revising Flour 
Communiqué. As TUSAF, I wish the “New Flour Communiqué” 
on which we have been working with our Ministry and that 
our flour industry will not have problems in adapting in terms 
of healthy nourishment, will be beneficial for all the sector 
shareholders.”

Mıllıng: “A leADıng seCtor Wıth 
DrıVıng ForCe”
Saying that the machinery sector has become a leading sector 
with driving force with  high rate of added value, making the 
technology production mandatory, forming a wide subsidiary 
industry network, reducing the investment costs, creating em-
ployment fields for qualified personnel, reducing foreign trade 
deficit and as well as these providing input to many sectors; ÖZ-
MEN finished his words as follows: “In our country, total machin-
ery production has reached an export volume of 12 billion dol-
lars in 2012 and the share that the machinery sector gets from 
the total exportation as of this year has approached 10 percent.  

This rate is 20 percent for China, 14 percent for USA, 17 percent 
for Germany and 20 percent for Japan.  Machinery sector tak-
ing 100 billion dollars of share from the targeted export of 500 
million dollars for 2023 is a concrete indicator that this rate is 
expected as 20 percent in 2023.  

The impressions we are getting from International Millers 
Union, Europe Flour Industrialists Union and International 
Congress and Meetings, shows that the machinery sector is 
showing serious technologic progresses, and this honors us 
and makes us happy. I wish that the exhibition which is ex-
pected to host 10 thousand people from 120 different coun-
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hayırlı olmasını diler. Bu fuarın gerçekleşmesinde muhakkak 
ki en büyük pay ilk olarak organizasyonu gerçekleştiren Paran-
tez Fuarcılık’ın, ikinci olarak dünyanın dört bir yanından gelen 
katılımcılarındır. Hepsini tek tek tebrik ediyor şahsım ve TUSAF 
yönetim kurulu adına en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum”.

tÜrKİye şuAnDA seKtÖrDeKİ 
potAnsİyelİn MerKeZİ
Pirinç Değirmencileri Derneği Başkanı Turgay Yetiş de İDMA 
2013 Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada fuarın ve sektörün 
başarısına değindi ve şunları dile getirdi: “Türkiye bulunduğu 
konum itibariyle çok önemli bir yere sahiptir. Bugün görüyoruz 
ki Rusya’da, Ukrayna’da, Libya’da, Gürcistan’da çok ciddi bir po-
tansiyel var ve Türkiye şuanda bu potansiyelin merkezi olmuş 
durumda. 

İDMA Fuarı’nın da, bugün daha güzel projelere imza atarak 
daha kritik bir alana yerleşmiş olması, sektörümüzün ne ka-
dar gelişmiş olduğunun bir göstergesidir. Aynı zamanda fu-
arın bugünkü misafir portföyüne baktığımızda, hakikaten 
Gürcistan’dan, Çin’e, Brezilya’dan Arjantin’e, Sudan’a, Libya’ya 
kadar birçok ülkeden ziyaretçiler görüyoruz. Bu hakikaten çok 
sevindirici bir şey. Ayrıca gerçekleştirdiğim seyahatlerde gör-
düğüm kadarıyla birçok firma da fuardan haberdar. Bu da çok 
güzel bir şey. Dileğim o ki bu fuarın çok daha büyüyerek de-
vam etmesi. 

Bununla birlikte Türkiye pirinç sektörümüz de büyümeye 
devam ediyor. Sektörümüzün ihracatı, son bir yıl içerisinde 
95 bin tona ulaştı. Bu gelişmelerin katlanarak devam etme-
sini diliyorum.”

tries will be beneficial for all the participants and visitors both 
internal and external. Parantez International Fair Organization 
has the biggest role in conducting this exhibition as the or-
ganizer, and the participants who came from the four corners 
of the World play the second biggest role. I congratulate each 
of them seperately and give my deepest respect and love to 
them on behalf of myself and TUSAF management”.

turKey ıs noW the Center oF the 
potentıAl ın the seCtor
President of Rice Millers Association Turgay Yetiş has also 
mentioned the success of the exhibition and the sector in his 
speech he made in the İDMA 2013 Exhibition opening and 
stated these: “Turkey has a very important place in terms of its 
location. Today, we see that there is a serious potential in Rus-
sia, Ukraine, Libya, Georgia and Turkey has become the center 
of this potential.  

The fact that İDMA Exhibition has settled into a more critical 
area by putting its signature under better projects, shows 
us how developed our sector is. At the same time, when we 
look at the guest portfolio of the exhibition today, we really 
see visitors from many countries from Georgia to China, from 
Brazil to Argentina, Sudan and Libya. This is really very pleas-
ing. Furthermore, as I saw in my trips, many firms are aware of 
that. This is also very pleasing. My wish is to see this exhibition 
continue extensionally.  Along with this, our Turkey rice sector 
is continuing to grow. Our sector’s exportation has reached 95 
thousand tons in the last year. I wish these progresses increase 
incrementally.” 
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Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörünün en büyük bu-
luşma platformu olan Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bul-
gur, Yem Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi 
Teknolojileri Fuarı İDMA’nın 5.’si, 04-07 Nisan 2013 tarihinde 
İstanbul Fuar Merkezi’nde başarıyla gerçekleştirildi.

KAtılıMCı FİrMA Verİlerİ
Parantez Uluslararası Fuarcılık tarafından 2 yılda bir 
İstanbul’da organize edilen İDMA Fuarı’nın 5.sine 236 yerli 
ve yabancıfirma katılım gösterdi. Yabancı firmaların 38’i fu-
ara doğrudan katılım gösterirken, 62 firma temsilcileri ara-
cılığıyla fuarda yer aldı.

Toplam 21 bin metrekarelik alandan oluşan 3 salonda stant açan 
236 firma; un, irmik, 
mısır, pirinç ve yem de-
ğirmenleri ile bakliyat 
temizleme, ambalajla-
ma, makarna ve biskü-
vi tesislerinde kullanı-
lan en son teknolojiler 
ile yem depolama si-
loları, dolum, taşıma 
ve tahliye sistemleri, 
laboratuvar cihazları, 
katkı maddeleri, am-
balaj makineleri ve 
malzemeleri ile yedek 
parça ve yan sanayi 
ürünlerindeki en son 
yenilikleri ziyaretçilerin 
beğenisine sundu.

The 5th International Flour, Semolina, Rice, Corn, Bulgur, Feed 
Milling Machinery & Pulse, Pasta, Biscuit, Technologies Exhibi-
tion IDMA, the biggest meeting point of the world’s grain and 
pulses processing sector, was successfully held in Istanbul 
Fair Center on April 04-07, 2013. 

eXhıbıtor CoMpAnıes’ DAtA
236 local and foreign companies exhibited in the 5th IDMA 
Fair that is organized in Istanbul / Turkey every two years by 
Parantez International Fair Organization Company. While 38 
foreign companies directly participated in the exhibition, 62 
of them took a part with their representatives.

236 company with a booth in 3 halls comprising of an area 
of 21,000 sqm pre-
sented the latest 
technologies used in 
flour, semolina, corn, 
rice and feed milling 
and pulse cleaning, 
packaging, pasta and 
biscuit plants, and the 
latest innovations in 
storage silos, load-
ing, conveying and 
unloading systems; 
laboratory devices; 
additives; packaging 
machines and mate-
rials; spare parts and 
sub-industry to the 
taste of the visitors.
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ZİyAretÇİ proFİlİ
İDMA 2013 Fuarı’nı 4 gün boyunca 94 farklı ülkeden, 8 bin 52 
yerli ve yabancı profesyonel ziyaret etti. Dünya ölçeğindeki 
un, irmik, pirinç ve mısır değirmencileri ile makarna, bisküvi 
ve yem üreticilerinden oluşan profesyonel ziyaretçiler, fuar 
boyunca katılımcı firmaların en son teknolojilerini görme ve 
tanıma fırsatı bularak yatırımlarını planladılar.

Vısıtor proFıle
During 4 days, 8052 local and foreign professional visitors from 
94 different countries visited IDMA 2013 Fair. Professional visi-
tors including world-wide flour, semolina, rice and millers, and 
pasta, biscuit and feed producers, planned their investments 
with the chance of seeing the latest technologies of exhibitor 
companies during the exhibition. 

Ziyaretçi Profili
• Un Değirmenlerinin profesyonel yöneticileri, yatırımcıları ve 
çalışanları,
• İrmik Değirmenlerinin profesyonel yöneticileri, yatırımcıları 
ve çalışanları,
• Mısır Değirmenlerinin profesyonel yöneticileri, yatırımcıları 
ve çalışanları,
• Pirinç Değirmenlerinin profesyonel yöneticileri, yatırımcıları 
ve çalışanları,
• Yem Değirmenlerinin profesyonel yöneticileri, yatırımcıları ve 
çalışanları,
• Bakliyat Üretimi ve Ticareti Yapan Fabrikaların profesyonel 
yöneticileri, yatırımcıları ve çalışanları,
• Makarna Üretimi ve Ticareti Yapan Fabrikaların profesyonel 
yöneticileri, yatırımcıları ve çalışanları,
• Bisküvi Üretimi ve Ticareti Yapan Fabrikaların profesyonel yö-

Visitor Profile
• Professional managers, investors and employees of Flour mills.
• Professional managers, investors and employees of Semolina 
mills.
• Professional managers, investors and employees of Corn 
mills.
• Professional managers, investors and employees of Rice mills.
• Professional managers, investors and employees of Feed mills.
• Professional managers, investors and employees of factories 
which are engaged in Pulses production and trading.
• Professional managers, investors and employees of factories 
which are engaged in Pasta production and trading.
• Professional managers, investors and employees of factories 
which are engaged in Biscuit production and trading.
• International Cereal and Pulses buyers
• Professional managers, investors and employees of food 
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neticileri, yatırımcıları ve çalışanları,
• Uluslararası Hububat ve Bakliyat Alıcıları,
• Hububat ve Bakliyat Sektörleriyle Bağlantılı Üre-
tim Yapan Gıda Firmalarının profesyonel yöneticile-
ri, yatırımcıları ve çalışanları,
• Hububat ve Bakliyat Sektörleriyle Bağlantılı Sivil 
Toplum Kuruluşları ve Mesleki Kuruluşların baş-
kanları ve üyeleri,
• Eğitim ve Araştırma Kurumlarında görev yapan 
akademisyenler ve öğrenciler,
• Gıda, Tarım ve Dış Ticaret gibi Konularla İlgile-
nen Resmi Kurumlarda görev yapan üst düzey 
yetkililer ve çalışanlar,
• Tohum Üreticileri

companies which produce connected with Ce-
real and Pulses industries.
• Chairmen and members of Non-Governmental 
Organizations and Professional Organizations 
connected with Cereal and Pulses sectors.
• Academicians and students who work in Educa-
tion and Research Institutions.
• High-level officials and employees who work in 
official Institutions and deal with such food, agri-
culture and foreign trade issues.
• Seed Producers
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4B BRAIME ELEVATOR 
COMPONENT

İDMA 2013 Fuarı’nda kovalı elavatörlerini 
ve taşıyıcı bantlarını sergileyen 4B Braime 
Elevator Components’in Pazarlama Müdürü 
Simone BIOCK, fuardan memnun oldukları-
nı belirtse de özellikle alt katta bulunmanın 
kendileri için bir dezavantaj olduğunu ifade 
ediyor. BIOCK, fuarla ilgili şunları aktarıyor: 
“İDMA Fuarı iyi organize edilmiş bir fuardı 
ve biz bir çok bağlantı kurduk fakat henüz 
bunları satışa dönüştürmedik. Genel itiba-
riyle fuardan memnunduk ancak ziyaretçi 
akışı biraz sorun oluşturdu. Standımızın alt 
katta olması nedeniyle üst katlardaki ziya-
retçi trafiğini yakalayamadık. Ancak ziyaretçi 
kalitesi iyiydi. Ziyaretçilerin ağırlığını Türkler 
oluşturuyordu. Ancak Bulgaristan, Rusya vb. 
ülkelerden de uluslararası ziyaretçi vardı.”

İDMA 2013 Fuarı’nın amacına fazlası ile 
ulaştığını düşünen 5S Makine’den Arma-
ğan Barış Sayındı, fuarla ilgili düşünce-
lerini şöyle dile getirdi: “Cezayir, İtalya, 
Mısır, Libya, Kazakistan, Fas, Rusya ve 
Ukraynalı birçok firma ile buluştuk. Bir 
kaçı ile fuar esnasında kontrat dahi im-
zaladık. Diğerleri ile de görüşmelerimiz 
devam ediyor. Fuardan oldukça memnun 
kaldığımızı söylemeliyim. Yukarıda saydı-
ğım ülkelerden birçok gerçek alıcı firma 
ile tanıştık, anlaştık ve çalışmaya başla-
dık. 2013 başlarında devreye aldığımız 
dünyanın en büyük 1000 ton/s otomatik 
boşaltma kapasiteli kuru yük gemisini zi-
yaretçilerimize tanıttık. İlgi çok fazlaydı 
ve olumluydu. Symaga silo firmamızın, 
bundan sonra standart olarak 600 gr/m2 

Simone BIOCK, the marketing manager of 4B 
Braime Elevator Components which exhibit-
ed components for bucket elevators and con-
veyors in the fair area, stated that they were 
satisfied with the fair but on the other hand 
she expressed that being at downstairs par-
ticularly was a disadvantage for themselves. 
And she added the following remarks about 
the fair: “IDMA Fair was well attended and we 
have had a lot of contacts, but no sales yet. 
We were satisfied with the fair but the only 
point of concern was the visitor flow, since 
our hall was in the basement and the other 
halls got more traffic. However, the quality 
of the visitors was good. Mainly visitors were 
from Turkey, plus some international visitors 
such from Bulgaria, Russia, etc. 

Armağan Barış Sayındı, from 5S Makine, 
who thinks that IDMA 2013 Fair eminently 
reached its goals, expressed his thoughts 
about the fair as follows:  We met with many 
companies from Algeria, Italy, Egypt, Libya, 
Kazakhstan, Morocco, Russia and Ukraine.   
We even signed contracts with some of them 
during the fair.   Our negotiations with the 
others still continue.  “I must say that we are 
very pleased about the fair” We met, agreed 
and started to work with many real buyer 
companies from the countries I mentioned 
above.  We promoted the world’s biggest dry 
cargo vessel, having 1000 ton/h automatic 
discharge capacity, that we put into use in 
early 2013, to our visitors.  The interest was 
quite high and positive.  We announced that 
our silo company Symaga would provide 600 

“İyİ organize edİlmİş bİr fuardi”
“It was a really well organized fair”

“fuardan oldukça memnun kaldiğimizi söylemelİyİm”
“I must say that we are very pleased about the fair”
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ABP, which had an opportunity to exhibit its two new devices that were brought to Turkey for the very first time, was pleased with the 
visitors’ interest in IDMA 2013.  Özlem Avşar from ABP stated the followings on the fair:  “I can tell that it was well-prepared fair, where 
no important problems occurred and expectations were substantially realized.  Although there were more attendants, I think that there 
were less domestic visitors compared to two years ago.  The visitors were mid-level ones in terms of quality.  There were visitors from 
all vicinities where flavour industrialists are available.  Nevertheless; as we are a distributor company interest of foreign visitors made us 
lose more unnecessary time.  “I think that we attracted great interest from our customers with the products, that we exhibited. 

İDMA 2013 Fuarı’nda, Türkiye’ye ilk kez getirilen iki cihazını sergileme olanağı bulan ABP, zi-
yaretçilerin ilgisinden memnundu. ABP’den Özlem Avşar, fuar için şunları söyledi: “İyi hazır-
lanılmış, önemli sorunların yaşanmadığı, beklentilerin yüksek oranda gerçekleştiği bir fuar 
olduğunu söyleyebilirim. Daha çok katılımcı olmasına rağmen 2 yıl öncesine göre daha az 
yerli ziyaretçi olduğunu düşünüyorum. Ziyaretçiler kalite yönünden orta seviyedeydi. Un 
sanayicilerinin bulunduğu her yöreden ziyaretçi gelmişti. Ancak distribütör firma olduğu-
muzdan dolayı yabancı ziyaretçilerin ilgisi bizim için gereğinden fazla ve zaman kaybetti-
riciydi. Sergilediğimiz ürünlerle, müşterilerimizin yoğun ilgisini çektiğimizi düşünüyoruz.”

Fuar alanında ısı ölçüm sistemlerini, dolum 
seviye göstergelerini, nem ölçme ve eleva-
tör emniye sitemlerini tanıtan Agromatic 
GmbH’den Roland SCHÜRER, İDMA 2013 
hakkında şunları aktardı: “Agromatic Gmbh 
olarak fuardan son derece memnun ayrıldık. 
Organizasyon mükemmel derecede iyiydi 
ve gereken tüm destekler sağlandı. Teda-
rikini sağladığımız ürünlerle ilgili 65 tane 
ziyaretçiyle görüştük ve 12 tane ziyaretçiye 
tekliflerimizi sunduk. Şimdi onların geri dö-
nüşlerini bekliyoruz.”

Roland SCHÜRER from Agromatic GmbH 
that exhibited temperature measurement 
systems, filling level indicators, moisture 
measurement and elevator safety systems 
in the fair area, expressed those followings 
about IDMA 2013 Fair: “As Agromatic GmbH 
we were satisfied from the fair. The organiza-
tion was well and perfect and we got all the 
supports which were necessary. We had 65 
Visitors with which we have spoken about our 
scope of supply. We made offers for 12 visitors 
and we are waiting now for the comment.”

“beklentİlerİn yüksek oranda gerçekleştİğİ bİr fuar”
“A fair where expectations are substantially realized”

“organİzasyon mükemmel derecede İyİydİ”
“Organization was perfectly good”

galvaniz kaplama sunacağını ve bunu 
yaparken de fiyatı değiştirmeyeceğini 
duyurduk ve yine olumlu tepkiler aldık. 
Bu sayede 2 adet liman projesi bağladık. 
Go4b konveyör-elevatör güvenlik ekip-
manları firmasının Türkiye temsilciliğini 
aldığımızı duyurduk. Bu sayede her daim 
toz patlaması riski bulunan un, yem, yağ 
fabrikalarına, dünya standartlarında ex-
proof ekipman sağlamaya başladık. İzmir 
5S Studio atölyemizde prototip ürünle-
rimizin model çalışmalarını başlattık ve 
bunlardan ikisini fuarda sergiledik ve tüm 
ziyaretçilerimize ‘tasarım hayal ile başlar’ı 
gösterip “new ideas” sloganımızı devam 
ettirdik.”

gr/m2 galvanized coating as standard and it 
would not change the price while doing that. 
We received positive reactions once again. 
We obtained 2 harbour projects thanks to 
this issue.  We announced that we acquired 
Turkey representative agency of Go4b con-
veyor-elevator security equipments firm. Ac-
cordingly; we started to provide world class 
ex-proof equipments to flour, feed and oil 
factories where dust explosion risk is always 
available.  We started modelling works of 
our prototype products in our Izmir 5S Stu-
dio and exhibited two of them in the fair. We 
presented “design starts with imagination” to 
all of our visitors and continued with ”new 
ideas” motto.”
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İDMA 2013 Fuarı’nda, herhangi bir kimyasal 
kullanılmadan fabrikaların ve siloların fü-
migasyonunu sağlamak için kullanılan yeni 
ısı ve azot yöntemlerini tanıtan Agrospe-
com, ziyaretçilerden aldığı iyi tepkilerden 
memnun. Firmanın Genel Müdürü Vasilis 
SOTIROUDAS, fuarla ilgili genel düşüncele-
rini şöyle dile getirdi: “İDMA Fuarı dünyanın 
dört bir yanından gelen büyük ziyaretçi ve 
katılımcı çeşitliliğiyle çok ilgi çekiciydi. Bir 
sonraki fuarda düzeltilebilecek çok küçük 
aksaklıklar olmasına rağmen, organizasyon 
mükemmeldi. Komisyonculardan fabrika 
sahiplerine, Brezilya’dan Çin’e kadar ulaşan 
ziyaretçi kalitesi de çok iyiydi. Bizim standı-
mızı başta Türkiye (% 50) olmak üzere Yu-
nanistan (% 10), Kuzey Afrika (% 10), Rusya 
(% 10), Bulgaristan (% 5), Güney Amerika 
(% 5), Lübnan (%5) ve Pakistan’dan (% 5) 
birçok insan ziyaret etti.”

İDMA 2013 Fuarı’nda gözlenebilir bir gelişim 
olduğunu söyleyen Alapala Makina Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Alapala, fuar hakkın-
daki düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Biz ilk 
düzenlendiği tarihten bu yana İDMA Fuarı’na 
katılıyoruz. İDMA Fuarlarının birincisinden 
itibaren her defasında biraz daha geliştirildi-
ğini, daha ciddiye alındığını ve artık olgunluk 
seviyesine kadar ulaştığını düşünüyoruz. 
Yabancı rakipler ilk İDMA Fuarlarını ciddiye 
almamışlardı ama bugün İDMA Fuarı, tüm 
dünyada ciddiye alınan bir fuar haline geldi. 
Bugün görüyorum ki gerek Türkiye’deki üre-
ticiler gerekse yurtdışından gelen üreticiler, 
bir şekilde kendilerini geliştirmiş ve bu fuara 
gerçekten hazırlanıp gelmişler. İlk İDMA fuar-
larında daha çok Türk katılımcılar vardı ancak 
bu fuarda, neredeyse yüzde 50’den fazla ya-
bancı katılımcı vardı. Bu onur duyulacak bir 
şeydi. Bu yüzden bu fuardan çok memnun 
kaldık ve kesinlikle amacına ulaştığını düşü-
nüyoruz. Ayrıca yabancı katılımcıların, yurt-
dışından gelen üreticilerin burada olması 
da fuara çok büyük fayda sağladı. Bir sonraki 
İDMA Fuarı’na daha çok ses getirecek kişile-

Agrospecom which exhibited the new 
methods of heat and nitrogen for the fu-
migation of factories and silos without any 
use of chemicals in IDMA 2013 Fair, was so 
glad with the positive responses from the 
visitors. Vasilis SOTIROUDAS the general 
manager of the company expressed his 
thoughts in general with the following re-
marks: “IDMA Fair was very interesting as 
it had a big diversity of exhibitors and visi-
tors from all over the world. Organization 
was excellent, though there were some 
minor deficiencies that can be improved 
next time. Quality of visitors was good 
and ranged from brokers to factory own-
ers and spanned from Brazil to China. Our 
stand had visitors mainly from Turkey (ap-
prox.50%), Greece (10%), Northern Africa 
(10%), Russia (10%), Bulgaria (5%), South 
America (5%), Lebanon (5%), Pakistan (5%).

Saying that there is a remarkable improve-
ment in İDMA 2013 Fair, Alpala Machine 
Board Member Mehmet Alpala expressed 
his thoughts about the fair as follows: “We 
have been attending İDMA Fair since the 
first date it was organized. We think that 
İDMA Fairs have been much more im-
proved, taken more seriously and that they 
have reached maturity level every year since 
the first one. Foreign competitors had not 
taken the early İDMA Fairs seriously, but 
today İDMA Fair has become a fair that is 
taken seriously throughout the World. To-
day, I see that either the producers in Turkey 
or the producers coming from abroad have 
improved themselves somehow and they 
really came here well-prepared. In the first 
İDMA fair Turkish participants formed the 
majority, but in this one there were nearly 
more than 50 percent foreign participants. 
This is something to be proud of. For this 
reason, we were very pleased with this fair 
and we absolutely think that it reached its 
goal. Also, foreign participants and the pro-
ducers coming from abroad benefited the 

“zİyaretçİ ve katilimci çeşİtlİlİğİyle çok İlgİ çekİcİydİ”
“It was so interesting with big diversity of exhibitors and visitors”

“İdma fuari artik olgunluk sevİyesİne kadar ulaşti”
“İDMA Fair has now reached maturity level”
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ALTUNTAŞ

İDMA 2013 Fuarı’nda iki yeni ürününü ser-
gileyen Altuntaş’ın firma yetkilisi Salih Gül-
soy, fuar hakkında şunları söyledi: “Altuntaş 
olarak, İDMA Fuarı’na, düzenlenmeye baş-
ladığı tarihten itibaren katılıyoruz. Bu yıl da 
katıldığımız fuar, firmamız açısından olduk-
ça olumlu geçti. Mevcut pazarımızdaki ve 
yeni pazarlardaki ziyaretçilerle tanışma ve 
görüşme fırsatı bulduk. Fuarın ziyaretçi sa-
yısı ve ziyaretçi profili oldukça iyiydi. Fuarda 
iki yeni ürünümüzü tanıtma fırsatı yakala-
dık. Firmamızın mevcut ürünleri olan çelik 
siloya ek olarak yine depolama sistemleri-
nin tamamlayıcısı ve dış kaynaklardan ba-
ğımsızlığı sağlayacak hububat temizleme 
ve kurutma makinelerimizi değerli misafir-
lerimize tanıttık.”

Salih Gülsoy, the company executive of 
Altuntaş company that exhibited its two new 
products in IDMA 2013 Fair, said the followings 
about the fair:  “As Altuntaş, we have attended 
to IDMA Fair since the date on which it began 
to be held.  The fair, to which we attended this 
year as well, was quite positive for our compa-
ny.  We had opportunities to meet and discuss 
with visitors in our current market and from 
new markets.  “The number and profile of the 
visitors were quite fine” We had chance to pro-
mote our two new products.  We presented 
cereal cleaner and dryer machines, which 
provide independency from external sources, 
besides steel silo and the complementary part 
of the storage systems, the current products of 
our company, to our esteemed guests.”

“zİyaretçİ sayisi ve zİyaretçİ profİlİ oldukça İyİydİ”
“The number and profile of the visitors were quite fine”

rin, un fabrikası sektöründe dünyada kabul 
görmüş daha büyük firmaların da buraya ge-
leceğine eminim. 
 İDMA Fuarı, artık Alapala için de gelenek-
sel bir tanıtım organizasyonu haline geldi. 
Çünkü her fuarda yeni bir makinemizi tanıt-
maktayız. İDMA Fuarı’nda tanıttığımız yeni 
makinelerimizi, daha sonra yabancı fuarlarda 
ve konferanslarda da tanıtıyoruz ama her za-
man ilk lansmanımızı İDMA Fuarı’nda yapıyo-
ruz. Yine bu yıl da Alapala’nın geleneği olarak 
3 yeni ürünümüzü ilk kez bu fuarda tanıttık. 
Ayrıca ColourSorter’da Koreli Daewon firma-
sıyla yapmış olduğumuz bir ortaklığın lans-
manını da burada yaptık.   Bunun yanı sıra 
İtalya’da önemli bir tasarımcıyla, bir endüst-
riyel ürün tasarımcısıyla; Lamborghini’nin, 
Ferrari’nin bazı modellerinin ve Maserati’nin 
tüm modellerini tasarlayan Cuccaro firmasıy-
la bir sözleşme yaptık. Yaklaşık 2 yıldır bunun 
üzerinde çalışıyorduk ve en son şeklini İDMA 
Fuarı’ndaki yeni makinelerde aldı.  Bu fuarda 
tasarımı tamamen Cuccaro’ya ait eleklerimi-
zin, valslerimizin ve irmik sasörümüzün tanı-
tımını yaptık. Ayrıca şuan ki valsimizde bazı 
geliştirmelerimiz oldu. Onlarla ilgili de tanı-
tımlarımızı yaptık. İDMA Fuarı’nın çok faydalı 
olduğunu düşünüyorum. Her şey çok güzel-
di. Herkesi tebrik ediyorum.”

fair very much. I am sure that more people 
who will influence and bigger firms in flour 
factory sector that are accepted throughout 
the World will come to the next İDMA Fair.
İDMA Fair, has now become a traditional 
promotional organization for Alpala also. Be-
cause in every fair we are introducing a new 
machine of ours. We are also introducing our 
new machines that we introduced in İDMA 
Fair in foreign fairs and conferences later on, 
but we always make the first lauch in İDMA 
Fair. Again this year, as an Alpala tradition, we 
introduced our 3 new products in this fair. 
Also, we made here the launch of an associa-
tion that we did in ColourSorter with the Ko-
rean firm Daewon.  Besides this, we made a 
contract with Cuccaro, an important designer 
in İtaly, an industrial product desgner; the de-
signer of some models of Lamborghini, Fer-
rari and all the models of Maserati. For nearly 
2 years we have been working on this and 
it took its final shape in the new machines 
in İDMA Fair. We introduced our sieves, roll-
ers and semolina purifiers that were totally 
designed by Cuccaro. Also, there are some 
improvements that we made in our roller. We 
also made our introductions about these. I 
think the İDMA Fair is very beneficial. Every-
thing was very nice. I congratulate everyone.”
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İDMA 2013 Fuarı’nın; ziyaretçi sayısı ve ka-
litesi, organizasyon, sektörle ilgili bilgilen-
dirmeler ve verdiği değirmencilik eğitim 
programlarıyla gerçek anlamda uluslararası 
fuar kimliğine kavuştuğunu dile getiren 
Anamed & Analitik Grup Satış Mühendisi 
Zafer Akıncı, fuarla ilgili düşüncelerini şöyle 
ifade etti: “İDMA’nın iki yılda bir yapılması 
sebebiyle ciddi katılım ve ilgi gösterilen 
bir fuar olduğunu görüyoruz. Ayrıca 2013 
İDMA’nın daha önceki yıllardan bir farkı 
vardı ki, o da yerli ziyaretçi sayısının yanın-
da yabancı ziyaretçi sayısının da önemli 
derecede artış olmasıydı. Böylece beşinci 
İDMA Fuarı’nın gerek bu yönüyle gerekse 
organizasyon esnasında sektörle ilgili bilgi-
lendirmeleri ve değirmencilik eğitim prog-
ramlarıyla gerçek anlamda uluslararası bir 
fuar kimliğine kavuştuğunu söyleyebiliriz.

Biz Anamed & Analitik Grup olarak tama-
men Türkiye’de farklı sektörlerde, teknolo-
jik gelişmeleri aktararak farkındalık yaratan 
bir firmayız. Değirmencilik sektörü de fir-
mamız için önemli bir faaliyet alanıdır. Bu 
fuar sayesinde mevcut müşterilerimizin 
tamamına ulaşabilme ve yeni müşteri edin-
me imkânı bulabiliyoruz. Aynı zamanda 
yeni teknolojilerimizi de tanıtma fırsatımız 
oluyor. 

İDMA 2013’te de Brabender firmasının 
(Almanya) yeni teknolojisi Glutopeak ile 
özellikle “hububat alımında ve üretim kont-
rolünde gluten reolojisinin önemini” müş-
terilerimize aktardık. Mevcut kalite kontrol 
sistemleri ile korelasyonları paylaştık. Başka 
bir yeniliğimiz ise yine distribütörlüğünü 
yaptığımız Milestone firmasının, mikrodal-
ga tekniği ile referans kül analizini 6 saatten 
90 dakikaya indiren PYRO 260 Microwave-
AshOwen sistemi oldu. Ürünlerimiz ziyaret-
çiler tarafından gerekli ilgiyi gördü. Ayrıca 
standımızda ICC/AACC gibi uluslararası ka-
bul edilebilirliği olan; öğütme teknolojileri, 
kalite kontrol ve araştırma geliştirme labo-
ratuvarlarında kullanılan sistemlerin tanıtı-
mını yaparak sektörümüzü bilgilendirmeyi 
başardığımızı düşünüyoruz.” 

Zafer Akıncı, Anamed & Analitik Grup’s 
Sales Engineer, who said that IDMA 2013 
Fair gained an international identity in real 
terms with its number of attendants and 
quality, information about the organiza-
tion and sector and educational programs 
on milling, expressed his thoughts about 
the fair:  “We can see that it is a fair that at-
tracts a huge participation and interest as it 
is held biennially.  Furthermore; 2013 IDMA 
was different from the previous years in 
terms of increased participation numbers 
both in domestic and foreign visitors.  Ac-
cordingly; we can say the fifth IDMA Fair 
gained an international fair identity in real 
terms with this aspect and their informa-
tion about the sector during the organiza-
tion and educational programs on milling. 
We, as Anamed & Analitik Group, are a 
company which raises awareness by con-
veying technologic developments on dif-
ferent fields in completely in Turkey. 

Milling sector is also an important activ-
ity field for our company.  We can find the 
opportunity to reach our current clients 
and acquire new ones thanks to this fair.  
Furthermore; we have opportunity to pro-
mote our new technologies.  We convey 
particularly “the importance of gluten rhe-
ology in cereal purchase and production 
control” with Glutopeak, the new technol-
ogy of Brabender Company (Germany), in 
IDMA 2013.  We shared the correlations 
with current quality control systems.  Our 
another innovation was PYRO 260 Micro-
waveAshOwen system, that decreases 
the reference ash analysis from 6 hours 
to 90 minutes with microwave technique, 
of Milestone Company, distributorship of 
which we carry out.  Our products attract-
ed the sufficient attention from the visitors.  
In addition; we think that we succeeded 
in informing our sector by promoting the 
milling technologies, systems which are 
used in quality control and research and 
development laboratories, that have inter-
national acceptability such as; ICC/AACC, in 
our stand. “

“gerçek anlamda uluslararasi bİr fuar kİmlİğİne kavuştu”
“It gained an international fair identity in real terms”
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Dünyanın önde gelen makarna üretim hatları üreticilerin biri olan Anselmo, İDMA 2013 
Fuarı’nda makarna hatlarındaki en son gelişmeleri ziyaretçilerine anlattı. Fuardan mem-
nun kaldıklarını belirten firma Genel Müdürü Bay Biagio SALA, konuyla ilgili düşüncelerini 
şöyle dile getirdi: “İDMA 2013 Fuarı’yla ilgili gerçekten çok mutlu olduğumu söyleyebili-
rim. Stant konumumuz ideal olmamasına rağmen ilgi çekici bağlantılar kurduk. Gelecek 
fuarda daha iyi bir pozisyonda olmak istiyoruz. Ziyaretçi kalitesi gerçekten mükemmeldi. 
Görüştüğümüz şirketlerin önemli bir bölümünün makarna işi için bir projeleri vardı ya da 
en azından makarna hakkında daha çok şey öğrenmek için ilgiliydiler.
Sizinde bildiğiniz gibi biz oldukça büyük ve önemli üretim hatları üretiyoruz. Tabi onları bir 
fuarda toplamamız mümkün değil. Diğer bir taraftan, sadece hatta ait bileşenleri (parça-
ları) sergilemek de anlamsız olurdu. Bu nedenle biz de üretim hatalarımızı video ve fotoğ-
raflar ile göstermeye çalıştık. Gelecekte de bu yolda devam edeceğiz. Zaten fuarda önemli 
bir alana ihtiyacımızın olmayışının nedeni de bu. Buna karşın standın konumu, görünüle-
bilirliğimiz için önemli bir nokta. İlk bakışta ziyaretçilerin reaksiyonu iyiydi. Aynı zamanda, 
bilgisayarlarımızdan şimdilerde makarna üretim hatlarının ne durumda olduğunu açıkla-
mak için sürekli ekstra bilgiler kullandık.

Anselmo Spa which is one of the leading pasta line manufacturers of the world, presented the latest developments on 
pasta lines to the visitors of IDMA 2013 Fair. Mr. Biagio SALA the General Manager of the company expressed his thoughts 
about the fair as following: “I am really happy about the exhibition. We have had interesting contacts despite the location 
of our booth was not ideal. Next year I would like to have a better position. The visitor quality was really excellent. An 
important part of the companies we meet had a project for pasta business or at least they were interested to learn more 
about it.

As you know we produce quite big and important production lines. It is not possible to assemble them in an exhibition. 
On the other hand to show only line components would be meaningless. What we try to do, therefore, is to show our 
production lines using movies and pictures. We will continue in this way also in the future and this is the reason why we 
do not need important surface in the exhibition. While the location of the stand it is a key point for our visibility. The reac-
tion of the visitors was good at first sight. However we have always used extra info we have in our computers in order to 
explain what is a pasta production line nowadays!”

“zİyaretçİ kalİtesİ gerçekten mükemmeldİ”
 “The quality of the visitor was really excellent”

Fuarda, üç aşamalı irmik üretimi yapan 
teknolojilerini ve depolama sistemlerini 
tanıtan Aprim Srl’nin Müdürü Michele 
ANDRIANI, fuarın kendileri açısından 
çok iyi geçtiğini belirtti. Andriani, fuarla 
ilgili şunları söyledi: “Bu fuarla başından 
beri çok ilgiliydim çünkü Türkiye dışın-
dan birçok insanın bu fuarı görmek için 
geldiğini biliyordum. Ve sonuç olarak bu 
insanlarla İDMA’da buluşmak gerçekten 
çok hoştu. Farklı birçok ülkeden, birçok 
ziyaretçi vardı ve ürünlerimize çok ilgi 
gösterdiler. Bu da bizim adımıza çok hoş 
bir şey. Türkiye’den de çok sayıda ziyaret-

Michele ANDRIANI the manager of Aprim Srl 
which exhibited their technologies including 
three phase semolina production lines and 
storage systems in the fair area, stated that 
they were satisfied with the fair very much.  
Andriani told those followings about the fair: 
“I was very interested in this fair since the be-
ginning because I know that many people 
from outside of Turkey are coming to see that 
fair. Consequently, it was very nice to meet 
with those people in IDMA. There were a lot 
of visitors from many countries and they were 
very interested in our products. That was very 
nice for the benefit of our company. There 

“İnsanlarla İdma’da buluşmak gerçekten çok hoştu” 
“It was really so nice to meet with the people in IDMA”
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İlk kez Türkiye’de bir fuara katılan değirmen makineleri sektörünün en büyük firmalarından 
Bühler AG, pek çok katılımcı gibi fuardan memnuniyetle ayrıldı. Fuar alanında görüştüğümüz 
firmanın Pazarlama Bölümünden Isabel MAGANTO, fuarın gerçekten çok başarılı olduğunu 
vurguladı ve şunları dile getirdi: “Bizim İstanbul’daki ilk IDMA fuarımızdı, hatta Türkiye’deki ilk 
fuarımızdı ve beklentilerimize cevap veren çok başarılı, harika bir fuardı. 

Gerçekten birçok bağlantı kurduk ve bunların hepsi iyi potansiyele sahip bağlantılardı. Bura-
da Bühler’i tanımayan ve bizim de onları tanımadığımız birçok insanla karşılaştık ve çok şa-
şırdık. Yani her iki taraf da birbiri için yeni bağlantılardı. Güney Amerika’dan, Bulgaristan’dan, 
Arjantin’den, Doğu Avrupa’dan ziyaretçilerle buluştuk ve çok iyi bağlantılar kurduk. Bühler 
olarak yüksek potansiyele sahip olduğumuz Brezilya dahi buradaydı. Güney Amerika gibi 
uzak yerlerden İstanbul’a gelmiş olmaları gerçekten çok şaşırtıcı ve fantastik bir durumdu. 
Tabi Türkiye’de olmuş olmamızdan dolayı normal olarak birçok Türk ziyaretçi de vardı. Özel-
likle Bulgaristan’dan gelen ziyaretçiler bizi çok şaşırttı.  

Biz fuarda, temizlemeden öğütmeye kadar olan değirmencilik sürecinin tüm aşamaları için geliştirdiğimiz yüksek kalitedeki ürün-
lerimizi sergiliyoruz. Fakat asıl amacımız, sadece makine tedarikçisi, üreticisi olduğumuzu değil, aynı zamanda danışmanlıktan satış 
sürecine kadar giden bir iş ortağı olduğumuzu göstermekti. Biz yetenekli bir iş ortağıyız. Sadece değirmencilik sektöründe değil, bil-
diğimiz bütün gıda işleme sürecinde varız. Bu nedenle makarna ve çikolata hatlarını da ekledik. Yani ürün un haline geldiğinde işimiz 
bitmiyor. Sonraki süreçlerde de Bühler hep var. Tekrar belirtmek isterim ki; bu fuar, benim Türkiye’deki ilk fuar tecrübemdi ve her şey 
gerçekten mükemmel ve güzeldi. Gerçekten çok şaşırdım. Bu yüzden iki yıl içinde tekrar burada olacağımızdan emin olabilirsiniz.” 

Bühler AG is one of the major companies of milling industry which exhibited for the first time in Turkey, was so satisfied with 
the fair like many other exhibitors. We interviewed with Isabel MAGANTO from the marketing services of the company in the 
fair area and she stressed the success of the fair then added following remarks: “It was our first IDMA show actually in Istanbul / 
Turkey and it was really successful and great fair that responded our expectations. 

We had really a lot of contacts and those were really good potential contacts. We have met over here many people that sur-
prised us because we don’t know them yet and they don’t know Bühler. I mean both of us were new each other. We met visitors 
coming from South America, Bulgaria, Argentina, Eastern Europe and had very good contacts. The visitors even from Brazil 
where Bühler has high potential, was in the fair. It was really surprising and fantastic thing that they came to Istanbul from very 
far distance such from South America. This was absolutely perfect! There were also a lot of Turkish visitors normally that the fair 
is in Turkey. Particularly, we were very surprised the visitors from Bulgaria.  

We are showing here our top quality products of milling Industry from cleaning to grinding for all milling processes. But the 
main purpose of us was just to show that we are not only machine supplier or machine manufacturer, we are also a partner be-
hind from consulting over going to selling process. We are a competent partner. We are not only in the milling industry we are 
in all food processes that’s why we add pasta line and chocolate. I mean that it is not finished what the flour comes out. While it 
continues Bühler is still in there. I would like to state again that this was my first exhibition experience in Turkey and everything 
was really perfect and good. I was really surprised. So, this is for sure that we will be here again in two years. 

“beklentİlerİmİze cevap veren başarili ve harİka bİr fuardi”
“It was very successful and great fair responded to our expectations”

çi vardı ama biz zaten Türklerle çalışmak-
taydık. Genel itibariyle her şeyin çok ilgi 
çekici ve güzel olduğunu ve de bu fuarın 
İtalya’da düzenlenen benzer fuarlardan 
çok daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Bir-
çok insanla karşılaştık ve birçok iyi bağ-
lantı kurduk.”

were also a lot of visitors from Turkey but we 
have already worked with Turkish people. In 
general, we can say that everything was very 
interesting and very good and also this fair 
was much better than similar fairs that are or-
ganized in Italy. We met with a lot of people 
and had so many good contacts.”
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İDMA Fuarlarının değirmen makine, teçhi-
zat ve ekipman üretimi yapan firmaların, 
ürünlerini hem yurtiçi hem de yurtdışı piya-
sada görücüye çıkardıkları önemli bir fuar 
olduğunu söyleyen Cimbria’dan Teoman 
Vural, fuar hakkında şunları ifade etti: “Bu 
fuar, firmamız için piyasada önem arz eden 
ve rakibi olmayan makinalarımızla liderliğe 
oynadığımız ve görsel bir ziyafet verdiğimiz 
bir sergi alanıydı.

 İDMA 2013 ile birlikte bir kez daha ismimizi 
perçinledik. Bu seneki İDMA Fuarı, ülkemi-
zin, son yıllarda makina ve ekipman üretimi 
açısından büyük atılımlar gerçekleştirdiğini 
adeta kanıtlar nitelikteydi. Daha önceleri 
Ortadoğu, Balkanlar ve Yakın Doğu’dan 
gelen ziyaretçi kitlesi adeta iklim değiştirdi. 
Bunun yerini çoğunluğunu Avrupa’dan ol-
mak üzere, Amerika’dan, Uzak Doğu’dan ve 
hatta bizzat tanık olduğum Avustralya’dan 
gelen ziyaretçiler aldı.  Fuarda mevcut 
üretimimiz olan ve daha önce spesifik bir 
makina olması sebebi ile tanıtımını fazla 
yapmadığımız ve geri planda bıraktığımız 
Moduflex (Tozsuz dolum) makinemizi ser-
giledik. Ürünümüze gösterilen ilgi ve talep 
de gerçekten üst düzeydeydi. Ülkemizde 
bu alanda üretim yapan firma sayısı çok az. 
Tabi üretim kalitesi ve satış fiyatlarımızda iç 
pazar için yaptığımız özel fiyat uygulama-
mızla birlikte ortaya vazgeçilmez bir ürün 
çıkardığımızı düşünüyoruz.”

Teoman Vural, from Cimbria, who stated 
that IDMA is an important fair where com-
panies, that produce mill, machine, hard-
ware and equipment make their products 
be seen both in domestic and foreign 
markets, expressed the followings: “This 
fair was an exhibition area where we ran 
for the leadership with our unrivalled ma-
chines that have importance in the mar-
ket for our company and where we gave 
a feast.  Thanks to IDMA 2013, we clinched 
our name once again.  This year’s IDMA Fair 
proved that our country made great pro-
gress in terms of machine and equipment 
production in recent years.  Visitor group, 
that previously came from Middle East, Bal-
kans and Near East, nearly changed shell.  
They were replaced with visitors, coming 
from America, Far East, Australia, that I per-
sonally witnessed and mostly Europe.  

We exhibited Moduflex (dust-free filling), 
which is our current production and which 
we did not promote much, keeping it in the 
background, as it was specific machine, in 
the fair.  The interest and demand, shown 
on our product, was indeed at high level.  
There number of companies, which carry 
out production in this field, is quite low.  
We think that we created an irreplaceable 
product with production quality, selling 
prices and our special price implementa-
tion for the domestic market.”

“İdma zİyaretçİ kİtlesİ adeta İklİm değİştİrdİ”
“IDMA visitor group almost altered climate”

İDMA 2013 Fuarı’nda tanıttıkları ürün-
lere ziyaretçi ilgisinin son derece olum-
lu olduğunu söyleyen Değirmencioğlu 
Makina’dan Maksim Roz: “İDMA 2013 
Fuarı’yla ilgili düşüncelerimiz olumlu. Or-
ganizasyonla ilgili bazı sıkıntılar olsa da 
fuar genel olarak iyi geçti. Fuara gelen 
ziyaretçiler sektörle ilgili kişilerdi ve ziya-
retçilerin ürünlerimize gösterdiği ilgi de 
oldukça olumluydu.” dedi.

Maksim Roz, from Değirmencioğlu Makina, 
who told that visitors’ interest on the prod-
ucts, that they presented in IDMA 2013 Fair, 
was quite positive said:  “Our thoughts about 
IDMA 2013 Fair are positive.  Although there 
were some organization-related problems, 
the fair was a success in general.  The visitors 
who came to the fair were sector-related 
people and the visitors’ interest on our prod-
ucts was quite positive.”

“fuara gelen zİyaretçİler sektörle İlgİlİ kİşİlerdİ”
“The visitors who came to the fair were sector-related people”
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İlk defa İDMA Fuarı’na katılan ve çuval ağzı dikiş makineleri üreten Doğuş Makine, sergi-
lediği ürünlerle ilgi çekti. Doğuş Makine’den Nihat Gençoğuz, fuarla ilgili düşüncelerini şu 
sözlerle dile getirdi: “Katıldığımız ilk İDMA fuarı olmasına rağmen iyi geçtiğini ve firmamız 
adına çok yararlı olduğunu söyleyebilirim. Fuarın 2 yılda bir yapılması, fuarın başarılı geç-
mesinde önemli bir etken. Önceki seneleri bilmiyorum ancak bu yılki fuar, ziyaretçi sayısı 
açısından beklentimizi karşılamadı. Ancak gözlemlediğim kadarıyla önceki fuarlara naza-
ran çok daha farklı ülkelerden ziyaretçi vardı. Fuarın, hedefe odaklı olması ilgiyi arttırmıştı. 
Bu yüzden konuya hâkim ve aradığını bilen bir ziyaretçi çeşitlemesi vardı. Yerli ziyaretçi-
lerin çoğu zaten müşterimizdi. Onlara anlatıp da çalışır durumda gösteremediğimiz her 
ürünü, bu fuarda gösterme şansımız oldu.  Firma olarak hem tamir hem üretim hem de 
modifiye işlemleri yaptığı için standımıza ilgi çok oldu. Sattığımız ürünlerin muadilleri de 
fuardaydı ancak bizim hem ürün çeşitliliğimiz hem de makineleri çalışır durumda fuarda 
sergilememiz, ilgiyi artırdı. Standımızda en çok çuval ağzı dikişinde yeni geliştirdiğimiz tam 
otomatik dikiş makinesi ilgi çekti.” 

Doğuş Makine, that attended to IDMA Fair for the first time, producing sack opening sewing machine, attracted attention with prod-
ucts they exhibited.  Nihat Gençoğuz, from Doğuş Makine, expressed his thoughts about the fair as follows:  “Although this was the 
first IDMA fair that we attended, I can say that we had a fine fair and it was quite useful for our company.  The fact that the fair is held 
biennially is an important factor on its success.  I don’t know the previous fairs; however, this year’s fair did not meet our expectations 
in terms of visitor numbers.  Nevertheless; as far as I observed, there were attendants from many different countries compared to the 
previous ones.  The fact that the fair was target-oriented increased the interest.  Accordingly; there was a diversity, consisting of visi-
tors who have grasp of the subject and who know what they want.  Many of the domestic visitors were already our clients.  We had 
opportunity to show them the products, which we told about but couldn’t show while operating, in this fair.   Our stand attracted 
great attention as we carry out repair, production and modifications implementations as the company.  Equivalents of the products, 
that we sell, were available in the fair; however our product diversity and the fact that we exhibited the machines in operation in-
creased the interest.  Fully automatic sewing machine that we developed for sack inlet sewing attracted the most attention.” 

“makİnelerİ çalişir durumda sergİlememİz İlgİyİ artirdi”
“The fact that we exhibited the machines in operation increased the interest”

İDMA Fuarı’na ilk kez katıldıklarını hatır-
latan Demirkol Helezon yetkilisi Mevlüt 
Demirkol, ziyaretçilerin sayısı ve bölgesel 
dağılımı açısından daha önceki fuarları 
bilmediği için bir yorum yapamayacağını 
ancak fuarın katılımcı ve ziyaretçi potan-
siyeli olarak sektörlerine hitap ettiği için 
İDMA 2013 Fuarı’nın güzel ve olumlu geç-
tiğini belirtti. Demirkol, “Firmamızın ürün 
portföyüne uygun ziyaretçiler geldi. İlgisiz 
ziyaretçi yoktu. Firmamız çelik ve krom 
helezon yaprakları üretmektedir. Bu ürün; 
tarım, gıda, endüstriyel, değirmen maki-
neleri, ısıtma ve soğutma sanayi ile buna 
benzer sektörlerde kullanım alanına sahip 
bir üründür. Ziyaretçilerimizin ürünümüze 
ilgisi de iyiydi.” dedi.

Mevlüt Demirkol, the executive of Demirkol 
Helezon, who reminded that they attended to 
IDMA Fair for the very first time, stated that he 
could not comment on the number of attend-
ants and regional distribution as he did not 
know the previous fairs and that IDMA 2013 
Fair was fine and positive as it appealed to 
their sector in terms of the number of attend-
ants and visitor potential.  Demirkol said “Visi-
tors, that are convenient for our company’s 
product portfolio, came” “There were no unin-
terested visitors” Our company produces steel 
and chrome helical leaves.  This is a product 
that has a field of use in agriculture, industry, 
milling machines, heating and cooling indus-
try and similar sectors.  The visitors’ interest on 
our product was fine.”

“İlgİsİz zİyaretçİ yoktu”
“There were no uninterested visitors”
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İDMA 2013 Fuarı’nda GranifigorTM markalı tahıl soğutma ünitelerinden birini tanıtan Frigor-
tec GmbH’nin Genel Müdürü Ralph KOLB fuar hakkında şunları söyledi: “İDMA, bizim için bu 
pazar bölgesinde ve alanında, bir çeşit atılım noktasıydı. Fuar boyunca çok ilgi çekici bilgiler 
ve birçok iyi bağlantılar kazandık. Standımızda çok fazla ziyaretçi olduğunu söyleyemeyiz 
fakat bizi ziyaret eden katılımcıların kalitesi çok yüksekti.  Standımızda, zirai alanda uğraşan 
insanların çok iyi bildiği GranifrigorTM markalı tahıl soğutma ünitelerimizden birini tanıttık. 
Bundan dolayı ziyaretçiler genel olarak şirket yapımız kadar, ürün teknolojisi ve kalitesi ile 
de çok ilgiliydiler.  Ve gelecek IDMA Fuarı’nda da yer almayı dört gözle bekliyoruz.”

Bu yıl ilk kez İDMA Fuarı’na katılan firmalar-
dan biri de Gemef Industries’di. Firmanın Dış 
Ticaret Sorumlusu Marie-Jo MLAKAR, İDMA 
Fuarı’nın şirketlerinin Türkiye’de tanınması 
için mükemmel bir etkinlik olacağına inan-
dığını ve bu yüzden katılım için ısrarcı oldu-
ğunu hatırlatıyor ve şunları dile getiriyor: 
“Fuardan gerçekten çok memnun ayrıldık. 
Biz fuarda, un geliştiricileri, işlevsel unları ve 
“Pain Paillasse” gibi özel ekmekleri tanıttık. Fı-
rıncı ve değirmenci gibi birçok şirketle tanış-
tık. Ziyaretçiler özellikle Faba fasulyesinden 
yapılan katkıya çok ilgi gösterdiler ve bizden 
örnekler göndermemizi istediler. Bu ürünün 

Ralph KOLB the General Manager of Frigortec GmbH that exhibited one of its grain cooling units branded as GranifrigorTM in 
IDMA 2013 Fair, said the followings about the fair: “For us, IDMA was a kind of breakthrough in this market region and market 
field. We have received many good contacts and very interesting information. We cannot say that we had many visitors at our 
booth, but the quality of those who visited us was very high.  We exhibited one of our GranifrigorTM grain cooling units which 
are well known under the people dealing in the agricultural field. So they were mainly interested in the product technology and 
quality as well as our company’s structure. And we look forward to take part at the next IDMA, too.”

Gemef Industries was one of the exhibitors 
which also participated in IDMA Fair for the 
first time. Marie-Jo MLAKAR from the foreign 
sales of the company reminds that she had 
insisted to her heads to participate in IDMA 
Fair and she was convinced that it was an 
excellent thing to make known GEMEF in 
Turkey in this way and she mentioned these 
remarks: “We were really satisfied about the 
Fair. We exhibited flour improvers, functional 
flours and special bread named “Pain Pail-
lasse” in the fair area. We met several compa-
nies, bakers, millers. They were very interest-
ed by faba bean, and they asked sending of 

“gelecek İdma fuari’nda da yer almayi dört gözle beklİyoruz”
“We are looking forward to take part in the next IDMA Fair”

“fuardan gerçekten çok memnun ayrildik”
“We were really satisfied about the fair”

Fuarda ürün tanıtımlarını iki monitör üzerinden gerçekleştiren ve ziyaretçilerin ürünlerine 
gösterdiği ilgiden memnun olan Echolo’dan Hans ANDERSEN, İDMA 2013 Fuarı’yla ilgili şun-
ları söyledi: “İDMA 2013 Fuarı’ndan son derece memnun ayrıldık ve bu yüzden bir sonrakine 
de katılmayı planlıyoruz. Doğrusu ziyaretçi kalitesi çok iyiydi. Bulunduğumuz 11. salon bazı 
açılardan bize dezavantaj getirse de genel anlamda fuarın başarılı olması nedeniyle daha 
sonraki fuarlarda başka salonlarda yeniden fuarda yer almak istiyoruz.”

Hans ANDERSEN from Ehcolo A/S who exhibited their products through two monitors and satisfied with the interest of the visitors 
to their products, told regarding IDMA 2013 Fair as following; “We were definitely satisfied with the fair, and so we are planning to 
participate next time too. The visitor quality was really very good. Although the Hall 11 where we were in had some disadvantages 
but due to the fact that the fair was generally successful so we want to take part again in the following fairs in the other halls. 

“bİr sonrakİne de katilmayi planliyoruz”
“We are also planning to participate in the next one”
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İDMA 2013 Fuarı’nda un eleğini ziyaret-
çilerin beğenisine sunan ve ziyaretçilerin 
yoğun ilgi gösterdiğini belirten Great Wall 
Industrial Satış Müdürü Qiuhua ZHANG 
fuarla ilgili memnuniyetlerini şu sözlerle 
dile getirdi: “İDMA 2013 Fuarı’ndan çok 
memnun kaldık. Daha önceki fuarlardan 
çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. 
Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan, Kenya, 
İtalya, Ukrayna, Suriye, Mısır vb. ülkeler-
den birçok ziyaretçi aldık. Bunlar bizim 
için çok önemli bir potansiyeldi.”

Fuara küçük bir standla katılan ve standında broşür ve videolarla paletleme ve anahtar 
teslim otomasyon sistemlerini tanıtan IMP.A.C. SRL’nin Satış Müdürü Giorgio PUSSINI, 
fuardan aldığı sonuçları ve fuarla ilgili genel izlenimlerini şöyle aktarıyor: “Öncelikle fu-
ardan ve Parantez Fuarcılık ekibinin desteklerinden çok memnun olduğumuzu ve bunu 
önemli derecede takdir ettiğimizi belirtmek isteriz.   Fuar çok olumluydu.  Bizim, sadece 
broşürlerimizi koyduğumuz küçük bir standımız vardı fakat buna rağmen birçok ziyaret-
çi geldi ve onlarla çok kolay bir şekilde iletişim kurduk. Gerçek projeler için gelen birçok 
ziyaretçiyi görmek sevindiriciydi çünkü bizim de aradığımız buydu.  Ziyaretçilerin bir-
çoğu yabancı ülkelerdendi. Belki Türk müşteriler bizim spesifik çizgide olan otomasyon 
sistemimize henüz hazır değiller. Fakat biz dünyanın dört bir yanından kendimize müş-
teri kazandık. Ve bu durum, İDMA Fuarı’nın uluslararası ölçekte bir buluşma platformu 
olduğunu göstermektedir.”

From Great Wall Industries which ex-
hibited its flour mesh in IDMA Fair to 
the visitors, Qiuhua ZHANG the sales 
manager stated that the visitors showed 
great interest and she expressed her sat-
isfaction with the following words: “We 
are satisfied with IDMA 2013 Fair. I can 
say that it was much better than previ-
ous shows. Many visitors came from 
Turkey, Iran, Pakistan, India, Kenya, Italy, 
Ukraine, Syria, Egypt etc. Those were 
very potential for us.”

Giorgio PUSSINI the Sales Manager of IMP.A.C. SRL that was exhibited in a small stand where palletization and turnkey 
automation systems were introduced by brochures and videos, expressed his impressions in general and the results of 
the fair as following: “Firstly, we were satisfied about the fair and the support of Parantez Fair team that has been highly 
appreciated.   The Fair has been very positive. Although we just only had a small booth with brochures, many people ap-
proached us and established contacts very easily. It was so pleasing to see a lot of visitors who had real projects because 
what we were looking for.  Most of the visitors were foreigner. Maybe the Turkish customer is not ready yet for our specific 
range of automation systems. But we found customers coming from all part of the world, and this qualified the Fair as a 
meeting of international span.”

“daha öncekİ fuarlardan çok daha İyİ”
“This was much better than previous ones” 

“uluslararasi ölçekte bİr buluşma platformuydu”
“It was a meeting platform on an international scale”

bilinmiyor olmasına çok şaşırdık. Önümüz-
deki günlerde değirmenci bir fuar ziyaretçisi 
Fransa’ya gelecek. Umarım bu görüşmeler 
olumlu olur ve diğer yankıları da berabe-
rinde getirir. Fuar alanında herkes yeni dü-
şüncelere açıktı ve her an hizmet vermeye 
hazırdı. Bu yüzden Parantez Fuarcılık ekibine 
içtenlikle çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki 
arzum Türkiye’ye tekrar gelmek ve bir çok 
müşteriyi ziyaret etmek.”

samples. We were very surprised that they 
did not know this product. In the coming 
days a miller from the fair will come to the 
France. I hope these meetings will be posi-
tive and there will be other repercussions. In 
the fair area, everybody was receptive and 
always ready to do a service. So, I sincerely 
thank so much to Parantez Fair team. My 
next wish is to come back again in Turkey to 
visit a lot of customers. 
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İDMA 2013 Fuarı’nda dijital ısı kontrol sistemlerinin yanı sıra tahıl soğutma ve iklimlen-
dirme makinesini de sergileyen Infotech, fuardan yoğun ilgi gördü. Firma yetkilisi Fer-
han Can, fuarla ilgili olarak “İDMA 2013 çok çok iyi geçti. Herkese teşekkür ederiz. Genel 
olarak yabancı ziyaretçi daha çoktu. Gelen ziyaretçilerin her birinin bir amacı vardı ve bu 
yüzden boş gezen yoktu. Fuarda tanıttığımız dijital ısı kontrol sistemlerine ve tahıl soğut-
ma, iklimlendirme sistemlerine ziyaretçilerin ilgisi çok yoğundu.” dedi.

İDMA 2013 Fuarı’nın katılımcılar ve ziyaret-
çiler açısından oldukça verimli geçtiğini be-
lirten İmaş Makine Genel Müdürü Tuncay 
Lamcı, fuar hakkındaki memnuniyetini şu 
cümlelerle dile getirdi: “Bu seneki fuar, Tür-
kiye’deki lokasyonunun iyi seçilmesi, yani 
fuarın İstanbul’da yapılması ve iyi organize 
edilmesi nedeniyle önceki senelerdeki fu-
arlardan çok daha iyi geçti. 
Fuara gelen ziyaretçiler oldukça kaliteliydi 
ancak sadece Ortadoğu’dan beklediğimiz 
bazı firmaların, gelemedikleri için fuara 
katılım sağlamadıklarını tahmin ediyo-
rum. Özellikle yurtdışı katılımcıları fuara 
oldukça ilgiliydi. Brezilya’dan, Amerika’dan, 
Hindistan’dan, Rusya’dan, Cezayir’den, 
Fas’tan misafirlerimiz vardı. Neredeyse 
dünyanın her ülkesine ulaşılmıştı. Gelen zi-
yaretçiler de gayet ilgili ve yatırımcı kişiler-
di. Zaten işin en keyifli tarafı da buydu çün-
kü fuarda yatırımcı kişilerle buluşabilirseniz 
fuar sizin için verimli olur. 
Fuara 4 yeni ürünümüzle katıldık. Özellikle 
ilgi çeken ürünümüz yeni nesil SuperSen-
se irmik sasörüydü. Nihai ürün kalitesinde 
yüksek öneme sahip olan ve standartların 
yeniden belirlenmesini sağlayacak özgün 
tasarımlı ürün, yatırımcıya yüksek kapasite, 
mükemmel sanitasyon (hijyen koşullarının 
korunması), bakım kolaylığı ve enerji tasar-
rufu olanakları sunuyor. İkinci makinemiz 
MMX mikserdi. Bu ürün İmaş’ın homojen 
ürün karışımları elde etmek için tasarladı-
ğı ve sektörün her türlü karışım ihtiyacını 

Infotech, which exhibited cereal cooler and air conditioning machines besides digital heat control systems in IDMA 2013 
Fair, attracted attention.  The company executive Ferhan Can said the followings about the fair: “IDMA 2013 was very 
good. We thank everyone. In general, the foreign visitors were the majority. Each visitors had a purpose and thus, there 
were no one who lounged about. Digital heat control systems and cereal cooler air conditioner system, that we promoted 
in the fair, attracted great interest from the visitors”

Stating that IDMA 2013 was really produc-
tive in terms of exhibitors and visitors Imas 
Makine General Manager Tncay Lamcı, 
expressed his satisfaction with the exhibi-
tion with these words: “This year’s exhibi-
tion went far better than the previous ones 
thanks to its good location in Turkey, being 
held in Istanbul and being well organised.
The visitors in the exhibition were of high 
quality, but I guess that some of the com-
panies we were expecting from the Middle 
East did not participate as they could not 
come here. International exhibitors were 
especially interested in the exhibition. We 
had guests from Brazil, USA, India, Russia, 
Algeria and Morocco. It had reached out to 
almost all the countries in the world. The 
visitors were very interested and were in-
vestors. This was the most enjoyable part 
of the work because when you meet inves-
tors in an exhibition, it means that it is a 
good one.
We exhibited with 4 of our new products. 
Our most attention receiving product was 
the new generation SuperSense semolina 
purifier. With great impact on the quality of 
the final product and the unique design to 
redefine the standards, the products offers 
high capacity, perfect sanitation (maintain-
ing hygiene conditions), easy maintenance 
and energy savings to the investor. Our 
second machine was the MMX mixer. This is 
another new product design by Imas to ob-
tain homogeneous product mixtures and 

“gelen zİyaretçİlerİn her bİrİnİn bİr amaci vardi”
“Each visitors had a purpose”

“neredeyse dünyanin her ülkesİne ulaşilmişti”
“It had reached out to almost all the countries in the world”
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karşılayacak olan diğer yeni ürünü.  Ürüne 
temas eden tüm yüzeylerinin paslanmaz ol-
masıyla dikkat çeken mikser, hızlı boşlatma 
kapağı sayesinde üreticiye zaman kazandı-
rıyor. Üçüncü ürünümüz yeni model MGSH 
yüksek kapasiteli çöp sasörümüzdü. De-
ğirmen fabrikaları ve silolardaki tahılın te-
mizlenmesinde hijyenik ve verimli bir ürün 
olan MGSH, kolaylıkla sökülüp takılabilen 
perfore saclardan oluşan elekleri sayesinde 
geniş bir alanda eleme imkanı verirken, 120 
ton/saat temizleme kapasitesi sunuyor. Tabi 
yüksek kapasiteli olması, özellikle boşaltma 
ve siloların doldurulması esnasında zaman 
kazandırıyor.  
Doğru ölçümün kontrol için en önemli unsur 
olduğu felsefesinden hareketle tasarlanan 
yeni nesil Randıman kantarı da üreticiye fab-
rikasından elde ettiği nihai ürün/girdi oranını 
görmesinde yardımcı oluyor. Yenilikçi tasa-
rım, paslanmaz gövde opsiyonu ve hassasi-
yet bu üründe ön plana çıkan özellikler ola-
rak göze çarpıyor. Bu dört yeni ürünümüzle 
ziyaretçilerden tam not aldık. Bunların dışın-
da müşterilerimize ilk defa bu fuarda gös-
terme imkânı bulduğumuz döküm gövdeli 
valsimiz de çok büyük ilgi gördü. Bir dahaki 
fuarın bundan da iyi geçmesini ümit ederiz.”

which will provide for any mixture needs of 
the industry. Getting all the attention with 
all surfaces in contact with the product be-
ing stainless, the mixer buys the producer 
time thanks to its quick draining gate. Our 
third product was the new model MGSH 
high capacity waste purifier. MGSH, a hy-
gienic and efficient product for cleaning the 
grains in milling factories and the silos, offers 
120 ton/h cleaning while screening a wide 
area thanks to its screens compromising of 
easily replaceable perforated sheets. Having 
a high capacity, indeed, saves time during 
especially evacuation and filling of the silos.

The new generation Performance scale de-
signed based on the idea that correct meas-
urement is the most important aspect, helps 
the producer monitor the product/input 
ratio in it its factory. Innovative design, stain-
less body option and sensitivity stand out in 
this product. We received the full appraisal 
of our visitors for these four products. Fur-
thermore, the cast-in body roller which we 
had the chance to showcase it for the first 
time in this exhibition, drew lots of atten-
tion. We hope that the next exhibition will 
be even better.”

İDMA 2013 Fuarı’nda İntermotor olarak elektrik motorları ve redüktörler sergilediklerini 
söyleyen ve fuarı iyi olarak değerlendiren firma yetkilisi Ünal Elkılıç, fuarla ilgili düşün-
cülerini şöyle aktardı: “Firmamız bu fuara, hedef sektörler olan değirmen makinecileri 
ve onların müşterileriyle devamlılığa dayalı ilişkiler kurmak ve İntermotor markasının 
bilinirliliğini arttırmak amacıyla katılmıştı. Bu amaç doğrultusunda değerlendirdiğimiz-
de, hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum. Ziyaretçiler; sayısı, kalitesi ve bölgelere göre 
dağılımı açısından iyiydi fakat bulunduğumuz salon itibariyle bir miktar ziyaretçi ilgisi-
nin dışında kaldığımızı düşünüyorum. 
Fuarda sergilediğimiz elektrik motorları ve redüktörlere, standımızı ziyaret  eden yerli 
ve yabancı müşterilerimizin ilgisi tatmin ediciydi. Bir sonraki fuarda,daha göz önünde 
bir yerde olursak ziyaretçilerin bizimle temasının daha iyi olacağını düşünüyorum.” 

Company executive Ünal Elkılıç, who stated that they exhibited motors and reducers in IDMA 2013 as Intermotor and 
who evaluated the fair as successful, expressed his thoughts about the fair as follows:  “Our company attended to this fair 
in order to establish continuity-based relationships between mill machine producers, that are target sectors, and their 
clients and to increase the recognition of Intermotor company.  I think we reached our goal when we assessed in line with 
this aim.  The visitors were fine in terms of the number, quality and allocation based on the regions; nevertheless, I think 
we were out of the visitors’ interest due to the hall we were present.  
Domestic and foreign visitors’ interest on electric motors and reducers, that we exhibited, was satisfactory.  I think the 
visitors’ contact with us will be better if we can in sight in the next fair.” 

“hedefİmİze ulaştiğimizi düşünüyorum”
“I think we reached our goal”
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İDMA Fuarı’na ilk kez katılan John King 
Chains Ltd., fuarda malzeme taşıma zin-
cirlerini tanıttı. Firmanın Iş Geliştirme Yö-
neticisi William WADSWORTH, İDMA 2013 
Fuarı’yla ilgili genel izlenimlerini şöyle ak-
tardı: “Bu bizim İDMA’ya ilk katılımımızdı. 
Bu pazarın gelecek beklentileri, sektör po-
tansiyeli ve odağıyla ilgili çıkardığımız so-
nuçlar memnuniyet vericiydi. Bununla bir-
likte, ziyaretçi sayıları beklentilerimizin bir 
miktar altındaydı ancak standımıza gelen 
ziyaretçi kalitesi, beklediğimizden çok iyiydi. 
Fark ettiğimiz bir konu da global çeşitliliğe 
sahip ziyaretçi portföyüydü. Bizim açımız-
dan bu çeşitliliğin olması çok olumluydu.”

John King Chains Ltd. exhibited for the 
first time and introduced material han-
dling chain in IDMA Fair. William WADS-
WORTH the Business Development Man-
ager of the company told his impressions 
in general like that: “This was our first 
time exhibiting at IDMA that we were sat-
isfied with the future prospects, industry 
focus and potential realized from the 
market. The visitor numbers were a bit 
lower than expected however the qual-
ity of the visitors was excellent. What was 
noticed that the variety of visitors glob-
ally, which was variety positive from our 
perspective.

“global çeşİtlİlİğe sahİp zİyaretçİ portföyü”
“Variety of visitor portfolio globally”

İDMA 2013 Fuarı’nın bir önceki fuara göre 
firmaları açısından daha verimli ve bere-
ketli geçtiğini, bu nedenle bir sonraki fu-
ara daha bir ümitle baktıklarını açıklayan 
Kem-P İstanbul Bölge Sorumlusu Talip 
Şahin, fuar hakkında görüşlerini şöyle dile 
getirdi: “Fuar  firmamız açısından olumlu 
geçti. Standımızı ziyaret eden kişi ve ku-
ruluşlar sektörün içinden oldukları için ya-
pılan tüm görüşmeler ve istekler, çözüme 
ve sonuca yönelik geçti. Bu nedenle stan-
dımızı ziyaret eden tüm misafirlerimize te-
şekkürlerimizi sunarız. 

Yerli ziyaretçilerin az olmasının aksine ya-
bancı ziyaretçilerin katılımı iyi ve kaliteliydi. 
Firma olarak üretim hattımızda bulunan 
vibrasyon motorları ve üretim hattımıza 
yeni dâhil ettiğimiz Esta marka salınım ele-
manları, vibrasyon takozları ve gerdirme 
elemanlarını tanıtma fırsatı bulduğumuz 
fuarda, tüm üretici firmalara kolaylık sağ-
layacak olan ürünlerimize duyulan yoğun 
ilgi bizleri çok memnun etti. Kem-P vibras-
yon motorlarının gördüğü ilgi dışında, Esta 
markalı ürünlerimizin de, üretimlerinde ya-
pacağı kolaylıklarla tüm üretici firmalarımı-
zın dikkatini çekmesi, bizleri sevindirmiştir. 
Bu ilginin fuardan sonra da devam edece-
ğini ümit ediyoruz.”

Talip Şahin, Istanbul Region Manager of 
Kem-P, who stated that IDMA 2013 Fair 
was more efficient and productive for their 
company, compared to the previous fair, 
and thus they are more hopeful about the 
next fair, expressed his opinions about the 
fair as follows:  “The fair was pleasing for our 
company As people and organizations, that 
visited our stand were sector-related, all ne-
gotiations and demands were solution and 
result-oriented.  Thus; we’d like to thank all 
the guests who visited our stand.  
Despite the low attendance of domestic 
visitors, that of the foreign visitors was fine 
and quality.  The huge interest on our prod-
ucts, that will provide convenience for all 
producer companies, was quite pleasing for 
us as the company in the fair, where we had 
an opportunity to promote vibration mo-
tors, available in our production line, and 
Esta brand oscillation elements, vibration 
wedges and tensioning elements which we 
have newly included in our production line.  
Other than the interest on Kem-P vibration 
motors we were also pleased about the 
fact that Esta brand products attracted the 
attention of all producer companies, with 
the conveniences it will provide for their 
production.  We hope that this interest will 
continue in the post-fair period as well. 

“yabanci zİyaretçİlerİn katilimi İyİ ve kalİtelİydİ”
“Attendance of the foreign visitors was nice and quality”
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İDMA Fuarı’nda şirketlerini, dünya çapında yaptıkları projeleri ve tahıl depolama konsept-
lerini tanıtan Kepler Weber, ziyaretçilerden aldığı ilgiden memnundu. “Aldığımız reaksiyon 
gerçekten çok iyiydi çünkü biz fuarda tahıl taşıma, temizleme, kurutma ve depolama konu-
sunda tam çözüm sağlayan tek şirkettik.” diyen firmanın Pazarlama Bölümünden Melissa 
TREVISAN, fuar için şunları dile getirdi: “Fuar gerçekten çok iyiydi. 
Birçok ülkeden proje ve teklif isteyen ziyaretçiler aldık. Bir şirketin ağını geliştirmesi ve 
birlikte çalışacağı satıcıları bulması için mükemmel bir fuar. Ziyaretçi kalitesi çok iyiydi. 
CEO’lar, mühendisler, tesis müdürleri ve gerçekten işini bilen ve onun hakkında konuşan 
insanlarla toplantılar yaptık. Ziyaretçilerin hemen hemen % 50’si Türk şirketleriydi. Diğer % 
50 ise Kuzey Afrika, Orta Doğu, Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerindendi.”
The company Kepler Weber which exhibited their company profile, projects done around the globe, their grain storage con-
cepts in the fair area, was so glad from the visitors’ interest. Melissa TREVISAN from marketing services of the company stated 
those remarks as following about IDMA Fair: “The reactions of the visitors were very good, because we’re the only company that 
was there, able to provide the complete solution for grain handling, cleaning, drying and storage solution. The fair in general 
was very good. We’ve received visitors from many countries that requested projects, quotations. It was the perfect fair to in-
crease the company network and find dealers to work with. The visitor quality was very good. We had meeting with CEOs, en-
gineers, plant managers, people that really know the business and what they are talking about. About 50% of our visitors were 
Turkish companies. The others 50% of people were from North Africa, Middle East, Europe and Eastern European countries.”

 “zİyaretçİ kalİtesİ çok İyİydİ”
“The visitor quality was pretty good”

İDMA 2013 Fuarı’nın firmaları açısından verimli geçtiğini bildiren Meko’dan Alper Işıksal, fuarla 
ilgili şunları dile getirdi: “Fuarda hem mevcut müşterilerimizle görüşme hem de yeni müşte-
rilerle tanışma imkânımız oldu. Özellikle yabancı misafirlerin geçtiğimiz yıllara oranla artmış 
olması bizi çok memnun etti. Ayrıca fuar sırasında grup firmalarımızdan olan BBCA Storex’in 
silo fabrikasının açılışını da yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştir-
dik.  Önceki senelere göre katılım oranı, müşteri yoğunluğu ve buna bağlı ziyaretçi sayılarında 
ciddi oranda artış olduğunu gözlemledim. Bu sene grup firmalarımız (Uğur Makina-Altınbilek-
BBCA Storex) ile oluşturduğumuz birliktelik sayesinde, sektörel olarak anahtar teslimi projeler 
sağlama açısından ziyaretçilerimiz için büyük bir sinerji yarattığımızı düşünüyoruz. 
Bu sayede marka bilinilirliğimizi yalnızca Türkiye değil tüm dünyada da duyurma şansımız oldu. Fuarda, 6 istasyonlu un torbalama 
sistemimizde yapmış olduğumuz yeni uygulamanın tanıtımını yaptık. Servo beslemeli sistem sayesinde daha hızlı ve hassas torba-
lama yapılması ile ilgili tanıtım yapma olanağı bulduk. Ayrıca yine yeni ürünlerimizden olan tartımlı granül hammadde debimetre-
mizin tanıtımını yaptık. Tanıtmış olduğumuz sistemlerimize ilgi beklediğimizden de yüksek oldu.  Gerek ziyaretçi gerekse katılımcı 
sayısında giderek artan bir grafik izleyen İDMA Fuarı’nda tüm emeği geçen firmalara teşekkürlerimizi sunarız.”

Alper Işıksal, from Meko, who stated that IDMA 2013 Fair was efficient for their company, said the followings about the fair: 
“We had the opportunity to the discuss with our old customers and meet the new ones in the fair.  Especially the increase in 
the number of our foreign guests, compared to the previous years, was pleasing for us.  Moreover; we carried out the open-
ing of silo factory of BBCA Storex, one of our group companies, during the fair with the huge attendance of our foreign and 
domestic customers.   I observed that the number of visitors significantly increased corresponding with the attendance rate 
and customer density, compared to the previous years.  Thanks to the association that we formed with our group companies 
(Uğur Makina - Altınbilek - BBCA Storex) this year, we think that we created a great synergy for our visitors in terms of providing 
turnkey projects in sectorial basis.  Accordingly; we had the chance to make our brand awareness heard not only in Turkey but 
also in the whole world.   We promoted the new implementation that we carried out on our 6-stationed flour bagging system, 
in the fair.  We also had the opportunity to promote the implementation of faster and more sensitive bagging thanks to servo-
feed system.  Moreover; we promoted the rhythmical granule raw material flow meter, one of our products.  The interest on the 
system that we promoted was above our expectations.  We thank all the companies that contributed to IDMA Fair, which has an 
increasing graphic on the numbers of both visitors and attendants.”

“zİyaretçİ sayilarinda cİddİ oranda artiş oldu”
“There was a significant increase in the number of visitors”
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İDMA 2013 Fuarı’nın teknolojik olarak önceki fuarlardan daha iyi olduğunu söyleyen MHM 
Proses Makina’dan Mehmet Diril, ilk defa katıldıkları İDMA Fuarı için şunları dile getirdi: 
“İDMA Fuarı’na ilk defa katıldık. Fuar firmamız açsından iyi ve yoğun geçti ancak dönüşlerin 
ne zaman olacağı hakkında henüz bir fikrimiz yok. Standımıza gelen ve talepte bulunan 
ziyaretçilerden gözlemlediğimiz kadarıyla fuara daha çok üçüncü dünya ülkelerinden zi-
yaretçi katılımı oldu. Ziyaretçiler, ürünlerden çok fiyatlara ilgi gösterdiler. Ayrıca bu fuarda, 
önceki fuarlara göre özellikle makine ve otomasyon konusunda birçok gelişmeler  olduğu-
nu gözlemledim.”

İDMA 2013 Fuarı’nın da her zaman olduğu 
gibi fevkalade başarılı bir fuar olduğunu 
ifade eden Molino Makine Başkan Vekili 
Salim Alaybeyi, fuarın başarısını şu sözlerle 
aktarıyor: “Değirmencilik, değirmen makine-
leri fuarı, artık Avrupa merkezinden Türkiye 
merkezine doğru kayıyor. Bunun en büyük 
sebebinin, fuardaki profesyonellik ve kaliteli 
tanıtım faaliyetleri olduğunu düşünüyorum.  
Türk firmalarının üst düzey üretime geçme-
leriyle birlikte, bu işin merkezi olan İsviçre, 
İtalya ve Almanya ve benzeri ülkelerde bulu-
nan firmalar gün geçtikçe zayıfladı. Türk fir-
maları hakikaten çok büyük bir gelişim için-
deler ve kendilerini yenilediler. Her ne kadar 
bize rakip olsalar da bununla gurur duyuyo-
rum. Şunu kesinlikle söyleyebilirim; değir-
menciliğin merkezi artık Türkiye’ye geliyor. 
İsviçreli bir firmanın, bu kadar önem vererek 
bu fuara katılması da, bunun doğruluğunu 
ispatlıyor. Diğer Avrupalı firmaların bu fuara 
çok rağbet etmesi de yine bunun netice-
sidir. Bu yüzden İDMA Fuarı’nı düzenleyen 
Parantez Fuarcılık firmasına, sahiplerine ve 
ekiplerine şükranlarımı sunuyorum. Çok 
güzel, profesyonel bir organizasyon gerçek-
leştirdiler.  Bu fuarda, diğer fuarlara kıyasla 
daha fazla ilgiyle karşılaştık. Yani bu seneki 
fuara gelen ziyaretçi sayısı ve kalitesi diğer 
fuarlara göre daha fazlaydı. İnsanlar keyif 
için değil, iş için gelmişlerdi. Özellikle fuarın 
ilk günü ve ikinci günü oldukça kalabalıktı. 
Geçmiş fuarlara kıyasla bu fuarda yüzde yüz 

Mehmet Diril, from MHM Proses Makina, who said that IDMA 2013 Fair was better in terms of technology, compared to the pre-
vious ones, expressed the followings about the fair, to which they attended for the very first time:  “We attended to IDMA Fair 
for the very first time.  The fair was fine and intense for our company; however, I have no idea about the time of return.  As far 
as we observed from visitors, who came to our stand and demanded, mostly visitors from the third world countries attended to 
the fair.  The visitors showed more interest in prices rather than the products.  In addition; I observed that many developments 
occurred in this fair, particularly on machine and automation issues, compared to the previous fairs.

Stating that İDMA 2013 Fair has been a very 
successful fair as always, Molino Machine 
Vice President Salim Alaybeyi quotes the 
fair’s success with these words: “Milling, mill 
machines fair is now moving from Europe 
center to Turkey center. I think that the rea-
son for that are the professionalism and the 
quality promotion activities in the fair. As the 
Turkish firms began high level production, 
the firms located in Switzerland, Italy, Ger-
many and similar countries which were the 
centers of this business became weaker eve-
ry day. Turkish firms are really in a big devel-
opment and they have renewed themselves. 
Although they are our competitors, I am 
proud of this. I can absolutely say that; the 
center of milling is now coming to Turkey.
A Swiss firm attending this fair giving that 
much importance, proves that it is true. Also 
other European firms esteeming this fair 
that much is a result of this. For this reason, 
I pay my gratitudes to the Parantez Fair firm, 
its holders and teams who organized İDMA 
Fair. They conducted a very nice, Profession-
al organization. 
In this fair, we encountered a much more 
attention than the other ones. This means 
the number and quality of the visitors com-
ing to this year’s fair was more compared to 
the others. People came for business, not for 
pleasure. Especially the first and second days 
of the fair was very crowded. Compared to 
the past fairs, hundred percent success was 

“firmamiz açisindan İyİ ve yoğun geçtİ”
“It was fine and intensive for our company”

“çok güzel, profesyonel bİr organİzasyon”
 “A very nice, professional organization”
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başarı elde edildi. Bir sonraki fuarın bundan 
da başarılı olacağına inanıyoruz. Biz Molino 
olarak fuarda, en son teknolojimiz olan ve 
Molitus adını verdiğimiz vals makinemizi 
sergiledik ve en çok dikkat çeken ürünümüz 
oldu. Bu makinemizin bazı noktalarda mua-
dillerinden önde olduğunu düşünüyorum. 
Bunun dışında Türkiye’de blower konusun-
daki en güçlü firma olduğumuz için mobil 
pnömatik gemi boşaltma makinelerimizin 
çok ilgi gördüğünü gözlemledik. Bunun yanı 
sıra pompa, filtre gibi pnömatik ekipman-
ların daha çok kullanıldığı alanlardan gelen 
ziyaretçiler oldu ve onlar da bu ürünlerimize 
çok ilgi gösterdiler. Ürünlerimize karşı ol-
dukça yoğun ilgiyle karşılaştık ve önemli sa-
tışlara da imza attık. Fuardan gayet memnun 
kaldık. Bundan sonraki fuarların daha da iyi 
geçmesini temenni ederiz.”

achieved in this fair. We believe that the next 
fair will be more successful than this one.
As Molino, we exhibited our latest tech-
nology named Molitus in the fair, and it 
was the product of ours that attracted the 
most atention. I think this machine of ours 
is much more ahead of its equivalents in 
some points. Apart from that, as we are the 
strongest firm in Turkey in terms of blower, 
we saw that our pneumatic ship unloading 
machines attracted much attention. Be-
sides, there were visitors from the areas that 
the pneumatic equipment like pumps, fil-
ters are generally used and they paid much 
attention to those products of ours. We en-
countered huge attention to our products 
and made important sales. We were really 
pleased with the fair. We hope the next fairs 
will be even better.”

İDMA 2013 Fuarı’nın, yılların tecrübesi neticesinde, daha önceki İDMA fuarlarına göre çok 
daha iyi bir seviyede olduğunu söyleyen Moltech’ten Kemal Yıldız, fuarla ilgili düşüncelerinin 
devamında şunları söyledi: “Değirmencilik sektöründe dünya lideri olan firmaların hepsi bu-
radaydı. Tüm dünya ülkelerinden fuara katılım vardı. Bu da hem İDMA’nın artık bir dünyada 
markası olduğunu hem de Türkiye’nin, bu sektörde dünya birinciliğine oynamakta olduğunu 
herkese gösterdi. Umuyorum İDMA Fuarı, Parantez Fuarcılık sayesinde değirmencilik sektö-
ründe dünyanın tek fuarı haline gelecek. Bu konuda Parantez Fuarcılık sahiplerine ve ekibine 
çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, fuara katılan tüm firmaların kalitesi parmak ısırtacak seviyede 
idi. Tüm katılımcıları da bunun için kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.”

Kemal Yıldız from Moltech, who stated that IDMA 2013 Fair was at a much better level compared to the previous IDMA fairs as 
a result of the experience of years, told the followings as he continued to express his thoughts about the fair:  “All the world-
leading companies in milling sector were here.  Participation from all countries to the fair was observed.  This factor showed 
everyone that IDMA is a world brand now and Turkey is in the race for the world leader rank in this sector.  I hope that IDMA Fair 
will become the worlds only fair in milling sector thanks to Parantez Fair Organization.  I thank owners and staff of Parantez Fair 
Organization on this issue.  Furthermore; quality of the companies, that attended to the fair, was astonishing.  I congratulate all 
the attendants for on this issue and wish them a continued success.”

“İdma artik bİr dünya markasi”
“IDMA is a world brand now”

İDMA 2013 Fuarı’nın firmaları açısından gü-
zel geçtiğini belirten Multigrain’den Serhat 
Çomer, fuar hakkında, “Bu seneki fuara gelen 
ziyaretçi kalitesi oldukça yüksekti. Ziyaretçi 
sayısı ise beklediğimizden fazlaydı. Multigra-
in olarak biz fuarda, her kapasitede pirinç işle-
me tesisleri ve yem fabrikaları teknolojilerini, 
alternatif yakıt ile çalışan kurutma sistemleri-
ni, çelik tahıl siloları, paketleme sistemlerini, 
ürünlerimizin kalite kontrolünü sağlama aşa-

Stating IDMA 2013 went good for their com-
pany, Serhat Comer from Multigrain said, 
“The quality of the visitors in this year’s exhi-
bition was too high. The number of visitors 
was higher than expected. As Multigrain, we 
showcased rice processing facility and feed 
factory technologies of all capacities, drying 
systems running on alternative fuel, steel 
grains silos, packaging systems, equipment 
that is capable of performing lab analysis for 

“zİyaretçİ kalİtesİ ve sayisi oldukça yüksektİ”
“The quality and the number of visitors were very high”
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Öncelikle başarılı fuar organizasyonundan dolayı Parantez Fuarcılık’ı kutlayan Mysilo yet-
kilisi Durmuş Ulu, fuar hakkındaki görüşlerine şu cümlelerle paylaştı: “İDMA Fuarları artık 
uluslararası çapta bir organizasyon oldu. Dünyanın farklı kıtalarından insanların bir araya 
getirilmesi, bu işin ne kadar ciddiye alınarak yapıldığının göstergesidir.  İDMA, firmamız 
açısından çok olumlu geçti. Eski veya yeni birçok müşterimiz ile bir araya gelmemizi sağla-
dı. Ciddi talep sözleşmeleri yapmamıza yardımcı oldu.  Fuara gelen ziyaretçi sayısı önceki 
senelere göre daha fazlaydı. Ziyaretçilerin büyük çoğunluğu organizasyonun bilincindeki 
sürekli ziyaretçilerden oluşmaktaydı. Kıtasal bazda değerlendirme yapılacak olursa; Asya 
ve Afrika kıtalarından diğer kıtalara nazaran daha fazla ziyaretçi olduğu görülmekteydi. 
Amerika ve Avrupa kıtasından da ziyaretçiler vardı ancak sayının biraz daha artması gerekli.  
Mysilo olarak biz uluslararası pazarda kendisini kanıtlamış ve sektöründe belirli bir yer edin-
miş konumda olduğumuz için müşterilerimiz ile sürekli iletişim halindeyiz. Gelişen tekno-
loji ve müşteri talepleri doğrultusunda sürekli Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz.  Markamıza olan 
güven ve markamızın sektöründeki kalite anlayışı ziyaretçilerden yoğun ilgi görmemizi 
sağladı. İlginin fazla olması önemli elbette ki ancak biz ilgi ile birlikte ziyaretçi taleplerini 
de üst seviyelerde tutmayı başardık. Bir sonraki organizasyonda tekrar birlikte olmayı ümit 
ediyor ve her şey için teşekkür ediyoruz.”

Durmuş Ulu, the executive of Mysilo, who initially congratulated Parantez Fair Organization for this successful fair organization, 
shared his opinions about the fair as follows:  “IDMA is now an international organization” Gathering people from different conti-
nents in an indicator for how seriously this work is being done.  IDMA was quite positive for our company.  It enable us to gather with 
many clients of us, both former and new.  It helped us making significant demand contracts.  
The number of visitors was much higher compared to the previous years.  Most of the visitors consisted of constant visitors who 
were aware of the organization.   Based on continent-based evaluation; it was observed that the number of attendants from Asia 
and Africa was more compared to that of other continents.  There were visitors from America and Europe continents but the number 
must increase a little bit more. 
As Mysilo, we are constantly in contact with our clients as we have proved ourselves in international market and gained  a position in 
the sector.  We are continuously carrying out R&D studies in line with developing technology and customer demands.  Confidence 
to our company and our brand’s quality approach in the sector enabled us to attract great attention from the visitors.  Great inter-
est is important of course; nevertheless; we succeeded in keeping visitor demands at high levels with the interest.  We hope to be 
together in the next organisation again and thank you for everything.”

“İdma artik uluslararasi çapta bİr organİzasyon”
“IDMA is now an international organization”

masında müşterilerimize her türlü laboratuar 
analizi  yapabilme imkânı sunan ekipmanla-
rımızı ve üretim tesisine uygun kapasitede 
ürüne zarar vermeyen taşıma ve depolama 
sistemlerimizi tanıttık ve ziyaretçilerden de 
olumlu tepkiler aldık.” dedi. 

our customers during the phase of quality 
control of products and handling and stor-
age systems that do not harm the product 
when operated on a capacity suitable to the 
production facility and received positive feed-
back from the visitors.”

İDMA 2013 Fuarı’nda ithal ettikleri bir ürünü sergileyen ve ziyaretçilerin ürüne bekle-
diklerinden fazla ilgi gösterdiklerini ifade eden Nasa Gıda’dan Feriha Aydın, fuar hak-
kında şunları söyledi: “Fuar firmamız açısından memnuniyet vericiydi. Yabancı katılım-
cının beklenen miktarda olması sevindiriciydi. Ziyaretçi kalitesi de fena değildi.”

Feriha Aydın, from Nasa Gıda, who stated that they exhibited a product, that they imported, in IDMA 2013 and visitors showed inter-
est their products above their expectations, said the followings about the fair:  “The fair was pleasing for our company” The fact that 
the number of foreign visitors met the expected amounts was gratifying.  Visitor quality was not bad as well.”

fuar fİrmamiz açisindan memnunİyet verİcİydİ”
“The fair was pleasing for our company”
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İDMA 2013 Fuarı’nda yüksek kapasite-
li  teknolojik  makinelerini tanıtan Özen 
Değirmen’in yetkilisi Aziz Karakaya, “Fuar 
firmamız adına olumlu geçti. Gerek yurt-
dışı gerekse yurtiçi ziyaretçi katılımı yeterli 
denilebilecek düzeydeydi. Fuara katılan zi-
yaretçilerin genel bir bölümü Güney Ame-
rika bölgesinden olup Afrika, Orta Doğu, 
Avrupa’dan gelenler çoğunluktaydı. Ziya-
retçilerin fuarda tanıttığımız ürünlere olan 
ilgisi ise memnuniyet vericiydi.” dedi. 

Aziz Karakaya, the executive of Özen 
Değirmen, that presented their high capacity 
technologic machines in IDMA 2013 Fair, said: 
“The fair was positive for our company. Do-
mestic and foreign visitor attendances were 
at an adequate level.  Average of the visitors, 
who attended to the fair, were from Southern 
America region while those who came from 
Africa, Middle East and Europe were in ma-
jority.  “The visitors’ interest on our products, 
which we promoted in the fair, was pleasing.”

“zİyaretçİ katilimi yeterlİ denİlebİlecek düzeydeydİ”
“Visitor attendance was at an adequate level”

İDMA 2013 Fuarı’nın firmaları açısından çok yararlı geçtiğini belirten Özmaksan Makina 
Sanayi firma yetkilisi Yasin Özkan, İDMA Fuarı’yla ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi: 
“Bu fuarda, firma olarak oldukça etkili bağlantılar elde ettik. Ziyaretçi kitlesini kesinlikle 
firma olarak çok yararlı buluyoruz. Özellikle yurtdışı katılımlarının etkisi küçümsenme-
yecek ölçüde idi. Fuarda, tahılları tek seferde un haline getirebilen ve dünyada ilk olan 
tam buğday unu makinemizi yani Crabcut’ı tanıttık. Bu inovatif ürün, tahılları tek sefer-
de un haline getirebilen tek makinedir. Ürünümüze gösterilen ilgi beklentilerimizin çok 
üstündeydi. Ziyaretçilerden bu ilgiyi görmemize aracı olan organizatör firmaya teşek-
kürlerimizi borç biliriz.”

Yasin Özkan, the company executive of Özmaksan Makina Sanayi, who said that IDMA 2013 was quite beneficial for their company, 
expressed his thoughts about IDMA Fair as follows:  “We obtained considerably effective connections in this fair as the company.  
We consider the visitor crowd is beneficial as the company.  Especially the effect of the participation of foreigners was remarkable.  
We promoted our full wheat flour machine “Crabcut”, which the first in the world and that can transform cereals into flour in a single 
time, in the fair.   This innovative product is the only machine that can transform cereals into flour in a single time.  The attention that 
our products attracted was above our expectations.  I’d like to thank the organizer company that enables us to attract such attention 
from the visitors.”

“oldukça etkİlİ bağlantilar elde ettİk”
“ We obtained quite effective connections”

İDMA 2013 Fuarı’nda mobil tahıl kurut-
ma makinasını tanıtan ve ziyaretçilerden 
olumlu tepkiler alan Özsu Tarım’dan Erol 
Özçeşmeci, fuar hakkında şunları dile 
getirdi: “İDMA 2013 Fuarı’nın, şu ana ka-
dar katıldığımız sektör fuarlarının içe-
risindeki en iyi performansa sahip fuar 
olduğunu söyleyebilirim. Bu fuarda, hem 
katılımcı hemde ziyaretçi anlamında 
sektörle ilgili bir bütünlük yaşandığını 
gözlemledim. Fuara katılan ziyaretçilerin 
%95’inin yabancı olduğunu ve sektörle 
ilgiliolduklarını standımıza gelen ziya-
retçilerdenanladık. Fuarın 2 yılda bir dü-

Erol Özçeşmeci, from Özsu Tarım, that 
presented mobile grain dryer machine in 
IDMA 2013 Fair and obtained positive reac-
tions from the visitors, expressed the fol-
lowings: “I can tell that IDMA 2013 Fair was 
the one with the best performance among 
the sector fairs we have attended so far. I 
observed that there was a sector-related 
integrity in terms of both attendants and 
visitors in this fair.  We understood that 
95% of the visitors who attended to the fair 
was foreign people and they were interest-
ed in the sector as they visited our stand.  
The fact that the fair is held biennially ena-

“en İyİ performansa sahİp fuar”
“The fair with the best performance”
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zenlenmesi, herkesin fuara iyi bir şekilde 
hazırlanmasını sağlıyor ve buda kaliteyi 
arttırıyor. Sonuç olarak firmamız adına, 
hem fuardan hem de organizasyon kali-
tesinden memnunuz. Fuara gelen ziya-
retçi sayısı belki az gibi görülebilir ama 
zaten biz firma olarak boş bir kalabalık-
tan ziyade, konuya hâkim, sektörle ilgili 
ve bilgili olan ziyaretçilerin standımızı 
ziyaret etmesinden yanayız. Yaklaşık 150 
civarında kişi standımızı ziyaret etti ve 
bunların büyük çoğunluğu yabancıydı. 
Standımıza;Brezilya, Rusya, Ukrayna, Hin-
distan,  Libya, Makedonya, Sırbistan, Ko-
sova, Kuzey Irak vb. ülkelerden ziyaretçi 
geldi.

Fuarda tanıttığımız makine ile ziyaretçile-
rin ilgisini çekmeyi başardık. Sırbistanlı bir 
firma ile ön anlaşma yaptık. Ukraynalı bir 
işletme sahibi ürünlerimizle yakından il-
gilendi ve bizi Ukrayna’daki tesisine davet 
etti. Fuar dönüşünde Hindistanlı bir ziya-
retçi firmamızı ziyaret etti. Ayrıca Libyalı bir 
firma fuar sonunda mail yoluyla fabrikası 
için bir tahıl kurutucu ihtiyacı olduğunu bil-
dirdi. Bu gelişmeler tabii ki firmamız adına 
sevindirici oldu. Bu yüzden organizasyonu 
düzenleyen Parantez Fuarcılık ve ekibine, 
fuarda emeği geçen herkese teşekkür eder, 
saygılarımızı sunarız.”

bles everyone to be well-prepared for the 
fair and this factor increases the quality.  
As a result; we are pleased with both fair 
and organization quality on behalf of our 
company.  The number visitors that came 
to the fair may seem to be insufficient; nev-
ertheless, we, as the company, prefer visi-
tors, who have a grasp of the subject and 
who are wise and interested in the sector, 
to visit our stand over an empty crowd. Ap-
proximately 150 people visited our stand 
and many of them were foreigners.  Visitors 
from Brazil, Russia, Ukraine, India, Libya, 
Macedonia, Serbia, Kosovo, Northern Iraq, 
etc came to our stand.  

We succeeded in attracting the visitors’ at-
tention with the machine that we present-
ed in the fair.  We made an initial settlement 
with a Serbian company.  An Ukrainian es-
tablishment owner was closely interested 
in our products and he invited us to his 
facility in Ukraine.  After we returned from 
the fair, an Indian visitor visited our com-
pany.  In addition; a Libyan company in-
formed us via e-mail after the fair on his 
need for grain dryer for his factory. These 
developments were of course pleasing for 
our company.  Thus, we thank and com-
mend Parantez Fair Organization and its 
staff and those who contributed to the fair.” 

İDMA Fuarı’nda değirmenlere yönelik un 
geliştiricilerini ve profesyonel fırıncılık ürün-
lerini sergileme fırsatı bulan Pakmaya’dan 
Elif Serpil Tokgöz, fuar hakkındaki fikirleri-
ni şu şekilde aktardı: “İDMA, 2005 yılından 
bu yana hububat ve bakliyat endüstrisi ile 
değirmencilik sektöründeki yeniliklerin 
dünyaya duyurulması noktasında önemli 
katkılar sağlamaktadır. 2 yılda bir düzenle-
nen ve bizim de oldukça önemsemiş oldu-
ğumuz İDMA Fuarı, bu yıl da beklentileri-
miz doğrultusunda neticelendi. İDMA 2013 
Fuarı sayesinde dünyanın dört bir yanın-
dan gelen katılımcı firmalar ve ziyaretçiler 
ürünlerimizi yakından görme imkânı buldu. 
Oldukça verimli neticeler aldığımız bu fuar, 
önümüzdeki dönemlerde de aynı beklenti 
içerisinde olmamıza katkı sağladı.

Elif Serpil Tokgöz, from Pakmaya, which 
had an opportunity to exhibit mill-orient-
ed flour developers and professional bak-
ery products in IDMA Fair, expressed her 
feelings as follows:  “IDMA has been im-
portantly contributing to announce the in-
novations in cereal and legume industries 
and milling sector to the world since 2005.  
IDMA Fair, held biennially, to which we give 
importance, was resulted in line with our 
expectations this year again.  Attendant 
companies, coming from all corners of the 
world, and visitors had an opportunity to 
closely see our products thanks to IDMA 
2013 Fair.  This fair, from which we obtained 
efficient results, contributed us to have the 
same expectations for the following peri-
ods.

“İdma fuari sektörün esas hedef kİtlesİnİ oluşturmaktadir”
“IDMA Fair constitutes the main target group of the sector”
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Dünya değirmencilik sektörünün en önem-
li buluşma platformlarından birisi haline 
gelen İDMA Fuarı, gerek ziyaretçi sayısı ve 
kalitesi gerekse de bölgesel dağılımı açısın-
dan sektörün esas hedef kitlesini oluştur-
maktadır. Bu nedenle de, fuarda sergilenen 
ürünler, üretici ve tüketicilerin aynı çatı al-
tında buluşmasını sağlamıştır.

Teknolojik ve inovatif ürünleri, bünyesinde 
kurduğu Fırıncılık Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi FAGEM’de geliştiren Pakmaya, 
İDMA Fuarı’nda değirmenlere yönelik un 
geliştiricilerini ve Profesyonel Fırıncılık 
Ürünlerini sergileme fırsatı buldu. 

Standımızı ziyarete gelen değirmen ve fırın 
sahibi ve ilgilileri; Unavit, Unaprim, Unaktif, 
Unafer gibi değirmenlere özel misklere; fı-
rıncılar ise Excel 10 gr, yeni Ekapres, Frost-
Excel, Ekasoft gibi ekmek geliştiricilerine 
yoğun ilgi gösterdiler. Bunun yanı sıra ke-
pek, tam buğday ve çavdar tam/miks ürün-
lerimiz ile de beğeni topladık. Ayrıca ekşi 
hamur tozu ürünlerini, toz çavdar ekşisini 
ve toz buğday ekşisini de ziyaretçilerin be-
ğenisine sunduk.”

IDMA Fair, which has become of the most 
important meeting points of the world 
milling sector, constitutes the main target 
group of the sector in terms of number of 
visitors, quality and regional distribution.  
Accordingly; the products, exhibited in the 
fair, enable producers and consumers to 
meet under the same roof. 

Pakmaya, which develops the techno-
logic and innovative products in Bak-
ery Search and Development Center 
(FAGEM), had an opportunity to exhibit 
mill-oriented flour developers and Pro-
fessional Bakery Products in IDMA Fair.  

Bakery owners and officials, who visited 
our stand, showed interest in mills and 
musk such as; Unavit, Unaktif, Unafer 
while bakers showed huge interest in 
bread developers such as; Excel 10 gr, 
new Ekapres, Frost-Excel and Ekasoft.  
Furthermore; we were appreciated for 
our bran, full wheat and rye full/mix 
products. In addition; we offered sour 
dough powder products, flour rye sour 
and flour wheat sour to the visitors.”

İDMA 2013 Fuarı’na ilk defa katıldıklarını 
ve firmaları açısından faydalı bir fuar ge-
çirdiklerini ifade eden Pasfil Makine’den 
Mete Yılmazer, sözlerine şöyle devam 
etti: “Fuara gelen ziyaretçi sayısı çok yük-
sek değildi ancak bunun biraz da stant 
yerimizle ilgili olduğunu düşünüyorum. 

Genel olarak gelen ziyaretçiler, ciddi ve 
alım potansiyeli taşıyan kişilerdi. Ziyaret-
çilerin % 80’i yurtdışından gelmişti. 

Özellikle Hindistan, Pakistan gibi Asya ül-
kelerinden gelen çok ziyaretçi vardı. Fu-
arda, makarna üretim makinelerimizi ta-
nıttık. Ayrıca saatte 200kg. üretim yapan 
yeni bir modelimizi de fuarda gösterme 
şansına sahip olduk ve ürünlerimize olan 
İlgiden memnun kaldık.”

Mete Yılmazer, from Pasfil Makine, who 
stated that they attended to IDMA 2013 
Fair for the first time and experienced a 
beneficial fair for their company, contin-
ued his words as follows:  “The number of 
visitors was not high; however, I think this 
is related with the place of our stand.  In 
general; the visitors were serious people 
who have a potential to purchase. 80% of 
the visitors came from abroad.  

There were many visitors, particularly from 
Asian countries such as; India, Pakistan. 
We presented our new pasta production 
machine in the fair.  Furthermore; we had 
an opportunity to present our new model 
with a capacity to produce 200 kg in an 
hour and we were very pleased about the 
interest on our products. 

“zİyaretçİler cİddİ ve alim potansİyelİ taşiyan kİşİlerdİ”
“The visitors were serious people who have a potential to purchase”
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Fuar alanında otomasyon yazılımını sergi-
leyen Ram Elettronica, fuardan memnun 
ayrılan katılımcılardan biriydi. Firmanın Pa-
zarlama Müdürü Ida CANTATORE, fuarla il-
gili memnuniyetini şöyle açıkladı: “Biz Ram 
Elettronica olarak fuardan çok memnun ay-
rıldık. Birçok farklı ülkeden, birçok ziyaret-
çi standımızı ziyaret etti. Fuar iyi organize 
edilmişti ve bir şirketin ihtiyacı olabilecek 
her şey vardı. Ziyaretçiler çok pratikti ve ne 
aradıklarını biliyorlardı. Tek sorun, birçok 
Türk ve Rus ziyaretçinin İngilizce bilmiyor 
olmasıydı. Ayrıca özellikle makinelerin ol-
duğu bir fuara, ziyaretçilerin daha çok gel-
diği de artık kabul edilmiş bir gerçek. İnsan-
lara, dokunabildikleri bir şey göstermeden 
ziyaretçi çekmek çok daha zor. Fuar boyun-
ca yardımlarından ötürü Parantez Fuarcılık 
ekibine çok teşekkür ediyoruz.”

Ram Elettronica which exhibited its automa-
tion software in the fair area, was one of the 
exhibitors that was satisfied with the fair. Ida 
CANTATORE the marketing manager of the 
company explained her contentment as like 
that: “As Ram Elettronica we were so satisfied 
from the fair. A lot of visitors came to visit our 
stand from different countries. The visitors 
were very practical and knew what they were 
looking for. The only problem was that a lot of 
Turkish and Russian visitors didn’t speak Eng-
lish. We exhibited our automation software 
in the fair area and it is acknowledged that if 
there are machines, there will be more people 
coming. It is more difficult to attract people 
without showing something that people can 
touch. Finally, we sincerely thank to Parantez 
Fair team very much for helping us during the 
fair days.

“bİr şİrketİn İhtİyaci olabİlecek her şey vardi”
“There was everything a company can need”

İDMA 2013 Fuarı’ndan çok memnun kaldıklarını belirten Sangati Berga S.A. Başkanı Ricar-
do Pereira, konuyla ilgili düşüncelini şöyle aktardı: “Gerçek şu ki, fuarın sonucu bizim bek-
lentilerimizi aştı. Ziyaretçi kalitesi, diğer büyük uluslararası fuarlara eşdeğer seviyedeydi. 
Fuar alanında geliştirdiğimiz teknolojilerimizi sergiledik. Şirketimiz ve ürünlerimiz, gerek 
Türkiye’den gerekse Türkiye dışındaki diğer ülkelerden gelen ziyaretçiler tarafından büyük 
ilgi gördü ve olumlu tepkiler aldık.”

Genel olarak fuardan memnun olan ancak 
bulundukları salon itibariyle bazı olum-
suzluklar yaşadıklarını belirten Saytek’ten 
Yaşar Yazıcı, “İDMA 2013 Fuarı’nda orga-
nizasyon dâhil birçok şey iyiydi. Özellikle 
yabancıların ilgisi çok iyiydi. Ancak yurtiçi 
ziyaretçisi aşağıdaki salona yeterince ilgi 
göstermedi.”

Mr.Ricardo Pereira the President of Sangati Berga S.A. indicates that they were so satisfied 
with IDMA 2013 Fair and expressed his thoughts about the fair as following: “In fact, the 
result of the fair exceeded our expectations. The quality of the visitors was equivalent to 
that of other major international fairs. We have exhibited our technologies that were very 
well received and accepted by visitors in the fair area. Our company and products have 
had great response from the visitors both from Turkey and outside of Turkey.”

Yaşar Yazıcı, from Saytek, who stated that they 
were pleased with the fair in general but they 
experienced some negative issues due to the 
hall they were at, said “Many things, including 
organization, were quite good in IDMA 2013 
Fair. Especially the foreigners’ interest was very 
good. Nevertheless; domestic visitors did not 
show adequate interest for the hall below.” 

“fuarin sonucu bİzİm beklentİlerİmİzİ aşti”
“The result of the fair exceeded our expectations”

“yabancilarin İlgİsİ çok İyİydİ”
“The foreigners’ interest was quite well”
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İDMA 2013 Fuarı’nın Seyhan Ambalaj adı-
na çok iyi geçtiğini kaydeden Arif Seyhan, 
“İDMA 2013 Fuarı’na gelen ziyaretçiler ço-
ğunlukla yabancı ülke vatandaşlarıydı ve 
sektöre ilgili kişilerdi.” dedi.

Arif Seyhan, who stated that IDMA 2013 
Fair was a success for Seyhan Ambalaj, said 
“Visitors who came to IDMA 2013 Fair were 
mostly foreigners and they were interested 
in the sector.”

“zİyaretçİlerİn çoğunluğu yabanci ve İlgİlİ kİşİlerdİ”
“Most of the visitors were foreigners and interested people”

Yedek parça ve aksesuar üreticisi olan ve 
fuarı özellikle makine üreticilerini tanımak 
açısından çok önemli bulan SIAT Srl Dış Iliş-
kiler Sorumlusu Daria BRETTA İstanbul’da 
gerçekleştirilen İDMA 2013 Fuarı’na katıl-
dıkları için son derece memnun olduklarını 
belirtiyor ve şunları ekliyor: 

“Ziyaretçiler bizim için son derece önem-
liydi ve onlardan çok olumlu düşünceler 
aldık. Ancak bizim için asıl önemli olan de-
ğirmen makineleri üreticileriydi. Bu, fuara 
katılmamızın en önemli nedeniydi. Gelecek 
fuarda yer almayı dört gözle bekliyoruz.”

İDMA Fuarlarının sektör için faydalı olduğu-
nu vurgulayan Silos Cordoba’dan Ayten Kos, 
İDMA 2013 Fuarı için şunları söyledi: “Sek-
tördeki firmaların kendilerini ve ürünlerini 
tanıtmaları açısından İDMA Fuarları önemli 
yere sahiptir. Bu yılki fuar, beklentilerimizin 
biraz altında idi. Daha önceki yıllara kıyasla 
ziyaretçi çeşitliliği ve sayısının az olduğunu 
düşünüyorum. Sanırım bu durum genel pi-
yasa şartlarından kaynaklandı. Yerli ziyaretçi 
bize göre çok azdı. 

Gelen ziyaretçiler ağırlıklı olarak Mısır bölge-
sindendi.  Biz fuarda tamamen Avrupa men-
şeili tahıl depolama sistemlerimizi tanıttık. 
Sergilediğimiz ürüne karşı ziyaretçilerden 
olumlu tepkiler aldık fakat bu fuar bize göre 
çok daha verimli olmalıydı.” 

Daria BRETTA from the foreign office of SIAT 
Srl that is spare parts – accessories manu-
facturer, evaluated the fair so important 
in terms of meeting the machinery manu-
facturers and she stated that they were so 
much satisfied to participate in IDMA 2013 
Fair then added the following statements: 

“The visitors have been for us so much im-
portant and we had many positive ideas 
of them. However, the producers of milling 
machine the most important reason for we 
participated in this fair. We are hoping for 
the next participation.”

Pointing out that IDMA is good for the sec-
tor, Ayten Kos from Silos Corboda stated the 
following on IDMA 2013: “IDMA Exhibitions 
hold an importance as it give the companies 
in the industry a chance to expose them-
selves and their products. This year’s exhibi-
tion was a bit below our expectations. I think 
that the number and variety of visitors was 
lower than the previous years. I think this is 
caused by the general conditions of the mar-
ket. We think that the number of domestic 
visitors was too low. The visitors were mainly 
from Egypt. We showcased our grains storing 
systems all of which were of European origin. 
We received positive inputs from our visitors 
for the products we showcased; however, we 
think that this exhibition should have been 
much more efficient.”

“gelecek fuarda yer almayi dört gözle beklİyoruz.”
“We are looking forward to take part in the next fair”

“bu yilki fuar beklentİlerİmİzİn bİraz altinda İdİ”
“This year’s exhibition was a bit below our expectations”
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İDMA 2013 Fuarı’nda, bazı aksamlarında 
yenilikler yaptığı makinalarını sergileyen ve 
bu konuda ziyaretçilerden olumlu sonuçlar 
alan Sumak Metal Değirmen Genel Müdü-
rü Abdullah Yiğitsoy, İDMA 2013 Fuarı’yla 
ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi: “İDMA 
Fuarı’na ilk defa katıldık. Fuar’da ilk iki gün 
belli saatlerde artan yoğunluk daha sonraki 
günlerde maalesef azaldı. 

Standımızı,sektörle ilgili ziyaretçilerin ya-
nında; malzeme satıcıları, danışmanlık fir-
maları, lojistik firmaları vs. de ziyaret etti ve 
genel itibariyle ziyaretçilerimizden olumlu 
sonuçlar aldık.”

Abdullah Yiğitsoy from Sumak Metal 
Değirmen which exhibited the machines, 
on some components of which they imple-
mented innovations, in IDMA 2013 Fair and 
that obtained positive results from its visitors 
on this issue, expressed his thoughts about 
IDMA 2013:  “We attended to IDMA Fair for 
the very first time.  Unfortunately, the atten-
dant intensity that increased at specific times 
in the first two days, decreased during the 
following days.  Our stand was also visited by 
material sellers, consulting companies, logis-
tics companies, etc. besides visitors related 
with the sector, and we obtained positive re-
sults from our visitors in general.

“zİyaretçİlerİmİzden olumlu sonuçlar aldik”
“We obtained positive results from our visitors”

İDMA Fuarlarının artık değirmen sektörünün makine, silolama, laboratuar, yan sanayi, 
yedek parça gibi tüm sanayici, kullanıcı ve teknik eleman çevreleri tarafından bilinen 
bir fuar olduğunu kaydeden Tanış Değirmen yetkilisi Emre Tan Tanış, sözlerine şunları 
ekledi: “Öncelikle Parantez Fuarcılık sahiplerini ve ekibini kutluyorum. 
Fuara ABD, Kanada ve Uzakdoğu gibi ülkelerden ziyaretçi sayısı düşüktü ama diğer böl-
gelerden gelen ziyaretçi sayısı ve ilgisi güzeldi. Gelecek fuarların bu katılımcı ve ziyaretçi 
kitleleriyle daha da zengin olacağı kanısındayım.”

Emre Tan Tanış, the executive of Tanış Değirmen, who stated that IDMA Fairs are well known by all industrialists, users and technical 
personnel groups such as; machine, silage, laboratory, sub-industry, spare parts of milling sector, continued as follows:  “Initially, 
I’d like to congratulate the owners and staff of Parantez Fair Organization.  Participation from countries such as; U.S.A., Canada and 
Far East was low but the number and interest of the visitors that came from other regions were quite fine.  I consider the following 
fairs will be richer with this attendant and visitor crowds.

 “gelecek fuarlarin daha da zengİn olacaği kanisindayim”
“I consider the following fairs will be richer”

İDMA 2013 Fuarı’nda, geliştirdikleri mini 
hasat makinesinin ilk tanıtımını yaptıklarını 
söyleyen Tekpa Laboratuvar Sistemleri’den 
Mehmet Kaya, fuar hakkındaki görüşlerini 
şöyle dile getirdi: “İDMA 2013 Fuarı, firma-
mız adına gayet başarılı ve iyi geçti. Fuar, 
yeni ve kaliteli müşterilere ulaşmamıza ara-
cı oldu. İDMA’nın artık kendini ispat ettiği-
ni ve tanınırlığının iyi bir düzeye ulaştığını 
söyleyebiliriz. Giderek daha da çok gelişe-
ceği kanaatindeyiz.  Fuara gelen ziyaretçi-
lerin bölgesel dağılım da ilginçti. Öncelikle 

Mehmet Kaya, from Tekpa Laboratuvar Sis-
temleri, who said that in IDMA 2013 they 
carried out the first promotion of mini 
harvester, that they developed, stated his 
opinions about the fair as follows: “IDMA 
2013 Fair was quite successful and fine 
for our company.  The fair mediated us to 
reach new and quality clients.  We can say 
that IDMA has proved itself and its aware-
ness has reached a good level.  We con-
sider that it will gradually develop more.  
Regional distribution of the visitors, who 

“İdma’nin artik kendİnİ İspat ettİğİnİ söyleyebİlİrİz”
“We can say that IDMA has proved itself ”
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İDMA 2013 Fuarı’nın daha önceki İDMA Fu-
arlarından da iyi geçtiğini söyleyen Uğur 
Makine CEO’su Okçul Barlık, fuar hakkında-
ki düşüncelerini şu sözlerle aktardı: “İDMA 
2013 Fuarı’nda yurt dışından gelen ziyaret-
çi sayısı daha fazlaydı ve gelen ziyaretçile-
rin hepsi yatırım düşünen kişilerdi. Herkes, 
değirmeniyle veya una bağlı entegre tesi-
siyle ilgili belli planlar yaparak gelmişti. Do-
layısıyla fuarla birlikte yeni işlerimiz olaca-
ğını düşünüyorum. 
Değirmencilik sektöründe zaten başarılı 
olan Türkiye, Parantez Fuarcılık’ın düzenle-
diği İDMA Fuarları ile de başarısını, temel 
altyapısını, bilgi birikimini ve deneyimini 
daha iyi lanse etme fırsatını yakalıyor. Ya-
kaladığı başarıyla Parantez Fuarcılık bu 
sene hepimizin gözüne girmeyi başardı. Bu 
organizasyon artık belli bir çizgiye ve sevi-
yeye ulaştı. Dolayısıyla daha üst seviyelere 
çekmek için de fuarcılık şirketinin durmak-
sızın çalışması gerekiyor.
Bu fuarda sergilediğimiz ürünlerin başında, 
tasarımında bazı değişiklikler yaptığımız 
valsimiz geliyor. Bu valsimiz zaten kalite, 
sağlamlık ve uzun ömürlülük açısından 
kendini kanıtlamıştı, sadece biraz makyaj 
yaptık diyebiliriz. Cleanmax ismindeki yeni 
yüksek kapasiteli temizleme makinemiz de 
burada tanıttığımız bir diğer sistemdi. Bu 
makine tahıl depolarında ve un fabrikala-
rında, depolama yapmadan önce tahılın 
temizlenmesi amacıyla geliştirildi. Bu ko-
nuda Türkiye dışa bağımlıydı, yurt dışından 
makine ithal ediyordu ve biz bunun önünü 
kestik. Ayrıca yenilikler yapıp verimini art-
tırdığımız irmik sasörümüzü de ziyaretçi-
lerimize tanıttık. Sergilediğimiz ürünleri-
mizden dolayı müşterilerimizden olumlu 

Okçul Barlık, CEO of Uğur Makine, who 
said that IDMA 2013 was better, compared 
to the previous IDMA Fairs, expressed his 
opinions about the fair as follows:  “The 
number of foreign visitors in IDMA 2013 
was high and all of the visitors, who at-
tended, was investment-oriented. Every-
one came with specific plans on integrated 
facilities related with mill or flour. Thus, I 
think that we will have new job opportuni-
ties thanks to the fair. Turkey, already suc-
cessful in milling sector, gets the chance 
to launch its success, basic infrastructure, 
know-how and experience with the İDMA 
Fairs that Parantez Fair organizes. Parantez 
Fair has achieved to ingratiate us all this 
year with its success. This organization has 
now reached a specific line and level. Thus, 
the fair organization firm has to work con-
stantly to take itself to higher levels. 

The roller that we have made some inno-
vations in its desing comes first among the 
products we exhibited in this fair. This roller 
of ours has already proven itself in terms 
of quality, stiffness and long-life, we can 
say that we have only done some make-
up. Our high capacity cleaning machine 
named Cleanmax was another system we 
introduced here. This machine was devel-
oped with the aim of cleaning the cereal 
in the cereal warehouses and flour facto-
ries before storage. Turkey was foreign-
dependent in this matter, it was importing 
machinery from abroad and we blocked 
that. Also, we introduced our visitors our 
semolina purifier which we increased its ef-
ficiency by our renovations. We got positive 
greetings from out visitors for the products 

“herkes tesİsİyle İlgİlİ bellİ planlar yaparak gelmİştİ”
“Everyone came with specific plans on their facilities”

yakın coğrafyalara ulaşılmıştı. Uzak olması-
na rağmen Güney Amerika’dan ziyaretçile-
rin gelmesi sevindiriciydi. 
Fuarda sergilediğimiz ve ağırlıkla üretimini 
yaptığımız ürünler, un ve buğday laboratu-
var test cihazları. Mini hasat makinamızın 
tanıtımını da ilk kez bu fuarda yaptık ve 
ziyaretçilerden yeterince ilgi gördüğünü 
düşünüyoruz.” 

came to the fair, was interesting.  Initially, 
close regions were reached.  The fact that 
the visitors came from Southern America, 
despite being distant, was quite pleasing.  
The products that we exhibited in the fair 
and that we mostly produce were flour and 
wheat laboratory test devices.  We promot-
ed our mini harvester for the very first time 
in this fair and we think it attracted suffi-
cient attention from the visitors.”
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tebrikler aldık. Bu arada biz Uğur, Altınbi-
lek, Meko ve BBCA olarak dörtlü bir grup 
haline geldik. BBCA ortak kurduğumuz bir 
firma ve bildiğiniz gibi çelik silo imalatı yap-
maktadır. 
Çelik silomuzu da burada tanıttık ki çelik 
siloda çok iddialıyız. Bu konuda da müşte-
rilerimizden olumlu tepkiler aldık. Bu fuarın 
hazırlığını yapan ve emeği geçen herkese 
teşekkür ederiz.”

we exhibited. By the way, we became a 
group of four as Uğur, Altınbilek, Meko and  
BBCA. BBCA was a firm we founded as part-
ners and as you know it is producing steel 
silos. We also introduced our steel silo here 
as we are very assertive about it. We also 
got positive reactions form our customers 
in this subject. We thank everybody who 
prepared this fair and to those who con-
tributed.”

İDMA 2013 Fuarı’nın sektörel bir fuar olduğu halde mükemmel bir ziyaretçi akınıyla kar-
şılaştıklarını belirten Unormak Makine yetkilisi Mustafa Oral, “Bu seneki fuarda, bir önceki 
fuarın iki katı bir ziyaretçi akışı olduğunu düşünüyorum. Fuar bizim için güzel geçti. 
Yeni arz ve talepler oldu. Bunları değerlendireceğiz. Anlayacağınız fuar dönüşü yoğun 
bir iş trafiği olacak. Parantez Fuarcılık’ın düzenlemiş olduğu İDMA Fuarı’nın doğru yol-
da olduğunu düşünüyoruz. Gelecekte, değirmenciler dendiğinde, dünyada ilk olarak 
İstanbul’da yapılan bu fuarın akla gelmesini ve bu fuarı Parantez Fuarcılık’ın düzenle-
diğini herkesin bilmesini istiyoruz ve sizleri her zaman destekliyoruz. Fuara, genelde 
Türkiye’nin komşu ülkelerinden daha yoğun ziyaretçi geldi. Avrupalılar azınlıkta görünü-
yordu. Bir sonraki fuarda Avrupa’dan daha fazla ziyaretçi gelmesini ümit ediyoruz. Çünkü 
onlardan değirmencilik konusunda öğreneceğimiz daha birçok şey olduğunu düşünü-
yoruz. Azerbaycan’dan, Balkanlardan ve benzeri yerlerden gelen insanların bize teknik 
olarak fazla katkıları olmayacağı kanısındayım ancak tabi ki müşteriyi hiç bir zaman kali-
teli müşteri, kalitesiz müşteri diye de ayırmayız. Çünkü bizim için ticaret yapacak, potan-
siyel müşteri önemlidir. Buraya katılan tüm firmalar, satışa dönüşecek yeni müşteriler için 
buraya katılıyor ve umuyorum ki herkes için de bizimki gibi başarılı geçmiştir.
Biz bu fuarda bazı ayrıcalıklı makinelerimizi, yeni tasarım yaptığımız makinelerimizi ser-
giledik. Güzel eleştiriler aldık. İyi bir yolda olduğumuzu biliyoruz. Gelen kullanıcı insanla-
rın da bunu tasvip etmesi bizi memnun etti. Bu fuarı gerçekleştiren Parantez Fuarcılık’ın 
sahibine ve çalışanlarına çabalarından ve gayretlerinden dolayı teşekkür ederiz. İki sene 
sonraki fuarda tekrar görüşmeyi ümit ederiz.” dedi.

“bİr öncekİ fuarin İkİ kati bİr zİyaretçİ akişi”
“Twice the visitors of the previous exhibition”

Stating that they had an exceptional visitor rush even though IDMA 2013 was a sectoral exhibition Unormak Makine official 
Mustafa Oral, said “I think that this year’s exhibition had twice the visitors of the previous exhibition. The exhibition went well for 
us. We had new supplies and demands. We will make use of them. As you see, there will be a busy traffic when we get back from 
the exhibition. We believe that IDMA, organised by Parantez Fuarcılık, is on the right track. In the future, we would like this exhi-
bition held in Istanbul to come to mind first when milling is the issue and everyone to know that it was organised by Parantez 
Fuarcılık and we always support you. The exhibition had a visitor rush from the neighbouring countries of Turkey. The European 
visitors were not so many. We hope to receive more visitors from Europe in the next exhibition. Because we think that we still 
have lots to learn from them in terms of milling. I believe that people from Azarbeican, the Balkans and the similar locations 
will not have much of a technical contribution to us; however, we surely do not classify our customers as high or low quality 
customer. Because the potential customer who will trade for us is important. All the companies exhibiting here participate for 
new customers that will turn into actual sales and I hope that it has been successful for everyone as it was for us.
We showcased some of our distinctive machinery and newly designed machinery. We had some good comments. We know 
that we are on the right track. The approval of the visiting users also pleased us. We would like to thank the owner and the 
employees of Parantez Fuarcılık which held this fair for their efforts and  diligence. We hope to meet you again in the next ex-
hibition held two years later.”
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Zhejiang Bethlehem açısından İDMA 2013 
Fuarı’nın gerçekten başarılı geçtiğini belir-
ten Chunsheng LIN (CEO), fuarla ilgili dü-
şüncelerini şöyle dile getiriyor: “İDMA 2013 
Fuarı çok başarılıydı ve bunun için Parantez 
Fuarcılık ekibini tebrik ediyorum. Zhejiang 
Bethlehem olarak tanıtımlarımızdan son 
derece sevindirici sonuçlar aldık. Birçok zi-
yaretçi doğrudan satın alma yapmak istedi. 
Fuardan çok verimli sonuçlarla geri dön-
dük. Tekrar organizasyon firmasına, firma-
mızı tanıtma fırsatını bize sağladığı için çok 
teşekkür ederiz. Son olarak gelecek İDMA 
Fuarı’na katılmak için çok istekli olduğumu-
zu belirtmek isterim.”

Chunsheng LIN the CEO of Zhejiang Beth-
lehem Apparatus Co., Ltd. stated that IDMA 
2013 Fair was really prosperous for his com-
pany and expressed his thoughts as follows: 
“IDMA 2013 Fair was very successful, so I con-
gratulate Parantez Fair team for this success. 
As Zhejiang Bethlehem, our exhibits were 
very welcome; lots of visitors want to buy from 
us directly. We came back with many fruitful 
results from IDMA 2013 Fair. And we thank so 
much again to the organization company for 
providing us the opportunity to exhibit our 
company. Lastly, I would like to state that we 
are so eager to discuss our participation for 
the next IDMA as soon as possible.”

“fuardan çok verİmlİ sonuçlarla gerİ döndük”
“We came back with many fruitful results from the fair”

İDMA 2013 Fuarı’nın bu güne kadarki fuarların içinde en iyisi olduğunu söyleyen Yükseliş 
Group (Selis Makine) yetkilisi İsmail Kunduracı, fuar hakkında şunları dile getirdi: “Fuar 
firmamız açısından çok iyi geçti. Özellikle yurtdışından ciddi katılım bekliyorduk ve bu 
yüzden yurtdışından çeşitli ülkelerden temsilcilerimizi buraya getirdik. Bunun akabinde 
de fuara ciddi bir katılım oldu. Fuar bizim için çok iyi geçti ve sanırım diğer birçok firma 
için de aynısı olmuştur.  Fuara, çeşitli ülkelerden ciddi sayıda ziyaretçinin gelmesi bizi çok 
memnun etti. Gelen ziyaretçilerin kalitesi de oldukça iyiydi. Yani ziyaretçi açısından doğru 
tercihler, doğru seçimler yapıldığını gördük. Parantez Fuarcılık iyi bir şekilde çalışmış, iyi 
yerlere ulaşmış ve hedeflerini iyi tespit etmiş diyebiliriz.  Yükseliş ve Selis olarak sürekli 
yenilik peşinde olan bir firmayız. Vals makinemizde, elek makinemizde ve irmik sasörleri-
mizde bir takım yenilikler yapmıştık. Bu yenilikleri burada, yurt içinden ve yurt dışından 
gelen müşterilerimize sunabilme imkânı bulduk. Bunun için Parantez Fuarcılık’a teşekkür 
ederiz. Umarız Parantez Fuarcılık da güzel bir çalışma yaptığının ve emeğinin karşılığını 
aldığının farkındadır. Fuarın herkes için hayırlı uğurlu olmasını dilerim.”  

İsmail Kunduracı, the executive of Yükseliş Group (Selis Makine), who told that IDMA 2013 Fair was the best fair among those up to 
now, expressed the followings about the fair:  “The fair was pleasing for our company. We expected a significant attendance from 
abroad in particular, and that’s why we brought our representatives from several countries.  Subsequently; there was an important 
attendance to the fair.  The fair was quite fine for us and I think it was the same for many other companies.  
The fact that visitors in significant numbers came from different countries was quite pleasing for us.  The quality of the visitors who 
came was fairly fine.  Thus; we observed that right choises and preferences were made in terms of visitors.  We can say that Parantez 
Fair Organization worked well, reached a favourable status and determined its targets well.  
We are a company that constantly seeks for innovation, as Yükseliş and Selis.  We implemented several innovations on our roller 
machine, screening machine and semolina purifier.  We had the opportunity to present these innonvations to our domestic and 
foreign customers here.  We thank Parantez Fair Organization for this.  We hope that Parantez Fair Organization is aware of the fact 
that it carried out a successful work and received the return of its effors.  I wish the fair is beneficial for everyone.”  

“zİyaretçİ açisindan doğru tercİhler yapilmiş 
ve İyİ yerlere ulaşilmiş”

“Right choices were made in terms of the visitors, and favourable status was obtained”
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İşletmelerin kurulması ekonomik, teknik, finansal ve hukuki 
yönleri olan bir olaydır. Bu nedenle, başarılı bir işletme kur-
mak için bir dizi ana ilkeye uygun olarak kuruluş çalışmalarının 
başlatılıp yürütülmesi gerekir. Kuruluş aşamasındaki işletmeye 
proje veya yatırım projesi denmektedir.  Proje ile hangi ham-
maddeler kullanılarak, hangi üretim yöntemi uygulanarak, ne 
kadar ve hangi niteliklerde malların üretileceği belirlenir. İşlet-
menin kurulması için alınan işletme malzemesi, tüm tesisler, 
taşıt araç ve gereçleri birer yatırımdır. Bir yatırım kararı alabil-
mek için girişimci, kendisine en yatkın olan konulara ve yatırım 
yapmak istediği yere ilişkin ön fikirleri toplar.

Bu amaçla;
- Yatırım için gerekli olan hammadde durumuna
- Yatırım mallarının iç ve dış pazar durumuna
- Üretilecek malların maliyetine
- Malların fiyat esnekliğine
- Projenin büyüklüğüne ve yerine
- Gerekli kapasitelere
- Yatırım tutarına
- Yatırım finansmanına
ilişkin bilgileri edinir.
Kısaca vurgulanan bu tür çalışmalar fizibilite etüdü (yapılabi-
lirlik araştırması veya ön proje etüdü) olarak bilinir. Fizibilite 
etüdleri, yatırım için kesin bir proje hazırlamadan önce yapılan 
ekonomik, teknik ve finansal etüdlerdir. 

Bir yatırım kararı alabilmek için girişimci, ken-
disine en yatkın olan konulara ve yatırım yap-
mak istediği yere ilişkin ön fikirleri toplar.
To make a decision the entrepreneur collects 
self inclined preunderstandings about place 
where he or she wants to establish business. 

The establishment of business is an event which has economical, 
technical, financial and judicial aspects. Therefor for success in es-
tablishment of business you should begin and carry out establish-
ment studies in compliance with many fundamental principles. 
Business which is in establishment phase is called project or in-
vestment project.  Which raw materials and production methods 
are going to use, how many and in which specifications products 
are going to produce, all of them are determined with project. 
Materials, facilities, vehicles and equipments which are purchased 
for establishment of business are investments. To make a decision 
the entrepreneur collects self inclined preunderstandings about 
place where he or she wants to establish business. 

For this purpose he or she collects informations below.
- Status of raw materials which are required for investment 
- Status of domestic and foreign market of investment goods 
- Cost of goods which are going to produce 
- To price flexibility  of goods 
- To place and capacious of the project 
- To required capacities 
- To amount of investment 
- To finance of investment 
Such studies are refer to as feasibility analyse or prefeasibil-
ity analyse.  Feasibility analyses are economical, technical and 
financial  analyses which are done before final project for in-
vestment decision.

uN FABRİKASI YATIRIMI, 
YATIRIM FİzİBİLİTESİ vE YÖNETİMİ

THE INvESTMENT OF FLOuR MILL, 
INvESTMENT FEASIBILITY AND MANAGEMENT 

Gürsel ERBAP

Genel Müdür - General Manager
Doruk Marmara Un Sanayiciliği A.Ş.
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FİZİBİLİTE ETÜDLERİ 
EKONOMİK ETÜD: Genellikle pazar araştırması, talep tahmini, 
işletme kapasitesinin saptanması ve kuruluş yeri konularını 
kapsar. Ekonomik etüdde bu konular iyice araştırılır ve sonuç-
lar fizibilite etüdü raporuna alınır. 

TEKNİK ETÜD: Teknik etüdlerin yapılması sırasında aşağıdaki 
konulara dikkat edilir.
- Projenin teknik tanımı, tesislerin kurulacağı arazinin zemin 
etüdleri, ham ve yardımcı madde etüdleri 
- Üretim yöntemi, üretim yönteminin tanımlanması, o yönte-
min seçilme sebebi, patent konusu olup olmadığı
- Üretilecek malların, yan ürünlerin ve atıkların çeşitleri, çevre 
kirlenmesi yönünden atıkların fiziksel ve kimyasal nitelikleri ve 
atıkları değerlendirme olanakları
- İşletmede kullanılacak makine ve teçhizatın tercih neden-
leri, yurtiçinden ve yurtdışından alınma durumları, nitelikleri, 
ömürleri ve maliyetleri
- Tesislerin yerleşim planları
- Tesis binaları, su, elektrik, yakıt ihtiyaçları, tesisin iç ve dış yol 
bağlantılarının biçim ve özellikleri
- Montaj işlerinin nasıl ve kimin tarafından yapılacağı ve bu 
işlerin maliyeti
- Tesisin kurulum aşamalarını gösterir iş planı

FİNANSAL ETÜD: Yatırım tutarının hesaplanması, işletmenin 
gelir ve gider tahminleri, finansman etüdleri ve organizasyon 
finansal etüdün konularıdır.

YATIRIM TUTARININ HESAPLANMASI
Yatırım tutarının hesaplanmasında, bir işletmenin çalışır duruma 
gelinceye kadar yapılacak olan tüm harcamalar dikkate alınır. 
Yatırım tutarı genellikle aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır.
- Etüd ve proje giderleri
- Patent, know-how
- Arazi bedeli
- Arazinin düzenlenmesi
- İnşaat yatırımları
- Ulaştırma yatırımları
- Makine ve teçhizat
- Gümrükleme bedelleri
- Montaj giderleri
- Nakil araçları
- İşletme giderleri
- Beklenmeyen giderler
- Faizler ve çalışma sermayesi
Ancak her proje patent, know-how, yurtdışından makine ve 
teçhizat alımı gerektirmez. Yatırım tutarı; anlaşılacağı üzere 
sabit yatırım sermayesi ve çalışma sermayesinden oluşmak-
tadır.

İŞLETMENİN GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ
İşletmenin gelirlerinin ve giderlerinin ne olacağı ayrı ayrı he-
saplanır. Toplam işletme gelirlerinden işletme giderleri sapta-
narak çıkartılır. Vergi ve diğer kesintiler hesaba katılarak işlet-
menin net karı tahmin edilir.

FEASIBILITY ANALYSES
ECONOMICAL ANALYSE: It usually contains informations 
about marketing survey, demand forecasting, business capac-
ity and site of establisment. In the economical analyse these 
informations are investigated and resaults are taken to the 
feasibility analyse report. 

TECHNICAL ANALYSE: At technical analyses you should watch 
out to topics below. 
- To technical name of the project, to ground study where fa-
cilities are going to establish and to raw material and auxiliary 
product analyses 
- To production method, to identification of production meth-
od, to why this method is preferred and if there is any patent 
for this production method 
- To production goods, byproducts, waste products and to 
chemical or physical rcyecling of waste products 
- To why machineries and equipments will use in business are go-
ing to preffer, to status of  buying machineries and equipments 
from domestic or foreign market, to qualifications of machineries 
and equipments and to cost of machineries and equipments 
- To layout plan of facilities 
- To facility buildings, to water, to electricity, to fuel demand 
and to path connections and qualifications of the facility 
- To how and who is going to make assembly line works and 
to cost of these works.
- To job plan which shows the establishment phases of facility 

FINANCIAL ANALYSE: The calculation of the amount of in-
vestment, income and expense estimations, financing analyse 
and organization are topics of financial analyse. 

CALCULATION OF THE AMOUNT OF INVESTMENT 
When you calculate amount of investment, you should watch 
out  all expenses before make your facility functional. 
Amount of investment consists of topics below. 
- Analyse and project expenses 
- Patent, know-how
- Land and land arrangement  expenses 
- Building investments 
- Transportation investments 
- Machineries and equipments 
- Duty expenses 
- Assembly expenses 
- Vehicles 
- Management expenses 
- Unexpected expenses 
- Interests and working capital 
But every project musn’t require patent, know-how and buy-
ing machinery and equipment from foreign market. As it is 
seen amount of investment comprises of fixed capital and 
working capital. 

INCOME AND EXPENSE ESTIMATIONS OF BUSINESS
Incomes and expenses of the business are calculated sepa-
rately. Total expenses are removed from total incomes. 
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FİNANSMAN ETÜDÜ
Genellikle sermaye katkılarının işletmenin emrine hazır olması 
gereken tarihleri, iç veya dış finansman kaynaklarını ve miktar-
larını, kaynakların kullanım çizelgelerini ve işletmenin finansal 
yapısının sağlamlığını gösteren katsayıları kapsar.

ORGANİZASYON
Aşağıdaki sorulara yanıt bulmak için araştırma yapılır.
- Kurulması düşünülen işletmenin tipi ve genel yapısı
- İşletmenin yatırım aşamasındaki örgüt şeması ve kadroları
- Kurulum aşamasından işletme aşamasındaki organizasyona 
nasıl geçileceği
- Projeyle ilgili hukuki ve kurumsal sorunlar ve bunların nasıl 
çözüleceği, patentler ve lisanslar 
- Projeyle ilgili kamu kuruluşları tarafından yapılması gereken işler
- Teknik ve idari personelin sağlanması ve eğitilmesi
- Görüldüğü üzere, fizibilite etüdünün önemi ve gereği açık 
biçimde ortadadır.
- Proje çalışmaları yalnızca fizibilite etüdleri ile kalmamakta, şe-
kilde görülen proje aşamalarında diğer çalışmalar yapılmaktadır.

PROJE BAŞLANGICINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
GEREKEN FIRSATLAR VE TEHDİTLER
- Artan talep
- Hammaddenin ulaşılabilirliği
- İşgücünün düşük maliyetle kullanımı Belirlenmiş Pazar

TEHTİDLER
- Fiyat dalgalanmaları ve ekonomik belirsizlikler
- Yüksek rekabet
- Karışık mevzuat ortamı

YATIRIM (Un Fabrikası Yatırım Örneği) 
- Yatırımın lokasyonu 
- Nüfus dağılımı
- Tarım hayvancılık durumu
- Hammadde kaynağı
- Su kaynaklarına yakınlık
- Karayollarına, demiryollarına ve liman-
lara yakınlık
- Altyapı çalışmaları 
- Proje gerekçesi nedir?
- Üretilmesi planlanan ürünler nelerdir?
- Hedeflenen pazar nedir?
- Buğday üretimi ve talebi nedir?
- Hammadde çeşitleri nelerdir?
- İklim koşulları nedir?
-Yatırımın kapasitesi nedir?
- Depolama kapasitesi (Hammadde, 
üretim, paketleme, miks vb.)
-  Ön temizleme kapasitesi
-  Kırma kapasitesi
-  Temizleme kapasitesi
-   Paketleme kapasitesi
-  Depolama
-  Yükleme

Taxes and other deductions are considered and net profit 
is estimated.

FINANCING ANALYSE
It usually contains capital contributions which have to be ready 
at definite dates, internal or external financing sources and their 
amounts, instructions for use of this sources and the status of the 
cofficient which shows financial austerity of the business.

ORGANIZATION
Research is done for find answers to questions below. 
- Type and general structure of the business which is going to 
establish 
- The organizational chart and staffs of the business which is 
in investment phase 
- How is going to pass from installation phase to business phase 
- Judicial and institutional problems about business and how 
these are going to resolve, patents and licenses 
- Actions which are going to do by public organizations 
- Procure of the technical and official staffs and train of them 
- As it seen importance of the feasibility analyse sit on the 
fence clearly. 
- Project works don’t stay only with feasibility analyses, as it seen 
in the figure below  other works are done at other project phases

ASSESSMENT OF THE OPPORTUNITIES AND COER-
CIONS WHICH ARE GOING TO TAKE INTO ACCOUNT AT 
THE BEGINING OF THE PROJECT OPPORTUNITIES
- Increased demand 
- Accessibility of the raw material 
- Use of the labour force with low cost 

- Attractive target market 

THREATS
- Price fluctuations and economical pre-
cariouses 
- High price or non-price competitions 
Complex legislations environment

INVESTMENT (Flour Factory Invest-
ment Sample)
- Location of  investment 
- Distribution of population 
- Situation of  agriculture and livestock 
- Source of raw material 
- Be close to water sources 
- Be close to highways, railways and ports 
- Infrastructure works 
- What is the justification of project?
- Which products are going to produce?
- What is the target market?
- What is the crop and demand of the 
wheat ?

- What are the varieties of raw materials ?
- What are the climate conditions ?
- What is the capacity of the investment?
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İŞ ZAMAN PLANI
- Arazi temini ve inşaat hazırlıkları
- İnşaat
- Patent, teknik araştırmalar vb.
- Makine siparişi ve alımları
- Makinelerin montajı
- Yardımcı işletme donanımı
-  Tesisat
- Taşıt temini
- Hammadde ve yardımcı madde temini
- Personel temini
- Deneme üretimi
- Üretime geçiş 

MALİ ETÜD
SABİT YATIRIM GİDERLERİ
- Proje ve etüd giderleri
- Patent, lisans ve danışmanlık giderleri
- Arsa bedeli
- Arazi düzenlemesi ve inşaat giderleri
- Makine, yardımcı makine ve teçhizat giderleri (Laboratuvar 
cihazları, sosyal tesisler, idari bina vb.)
- Montaj ve sigorta giderleri
- Nakliye araçları ve idari araçlar
- Genel giderler (Demirbaşlar, eğitim, iletişim vb.)
- Dönem faizleri

İŞLETME SERMAYESİNİN HESAPLANMASI
- Hammadde stok miktarının ve tutarının hesaplanması
-  Yedek parça stok miktarının ve tutarının hesaplanması
- Bulundurulması gereken nakit miktarı

FİNANSMAN PLANI
- Sabit yatırım giderleri kaç yılda nasıl ödenecek
- Finansman ihtiyaçları ve kaynakları belirlenir

İŞLETME GİDERLERİNİN HESAPLANMASI
- Hammadde giderleri
- Yardımcı madde giderleri (Un katkısı, çuval, iplik, pest müca-
dele ilacı giderleri vb.)
- Personel giderleri
- Enerji ve yakıt giderleri
- Su giderleri
- Bakım ve onarım giderleri
- Amortismanlar
- Faizler ve genel giderler
- Çıkabilecek diğer harcamalar 

Storage capacity (raw materials, final products, packaged 
products, mix products etc.)
- Preliminary purification capacity     - Breaking capacity 
- Purification capacity                             - Packaging capacity 
- Warehousing                                           - Loading 

BUSNESS TIME SCHEDULE
- Land purchase and construction preparation 
- Construction 
- Patent, technical researches etc.
- Machinery order and purchase 
- Assembly of machinery 
- Auxiliary operation equipment 
- Installations 
- Vehicle order 
- Raw material and auxiliary product  order 
- Staff order 
- Test production 
- Production start 

FINANCIAL ANALYSE
FIXED INVESTMENT COSTS
- Project and analyse costs 
- Patent, license and consultancy costs 
- Land cost 
- Land arrangement and construction costs 
- Machinery, auxiliary machinery and equipment costs (Labo-
ratory equipment, day room, administrative building etc.)
- Assembly and insurance costs 
- Transportation and administrative vehicles 
- General costs (Office equipment, training, communication etc.) 
- Periodic interests 

CALCULATION OF BUSINESS CAPITAL
- Calculation of raw materials stock amount and cost 
- Calculation of replacement parts stock amount and cost 
- Calculation of effective 

FINANCIAL PLAN 
- In how many years and how fixed investment expenditures 
are going to liquidate 
- Assignation of financial needs and financing sources 

CALCULATION OF BUSINESS EXSPENSES
- Raw material costs 
- Auxiliary product costs (flour additive, bag, sewing thread, 
pest management costs etc.)
- Staff costs                         - Energy and fuel costs 
- Water costs                       - Maintenance and repair costs 
- Depreciation values       - Interests and general costs 
- Other costs 

BAŞABAŞ NOKTASININ HESAPLANMASI
Satış hasılatı olarak başa baş noktası;

CALCULATION OF BREAKEVEN POINT
- As sales revenue;
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Kore Savaşı’nın ardından fakir bir tarım ülkesi konumunda 
olan Güney Kore Cumhuriyeti, 1960’lardan itibaren uygulama-
ya koyduğu ihracat amaçlı kalkınma planları neticesinde bu-
gün dünyanın 13. büyük ekonomisi durumuna gelmiştir. 

Ekilebilir tarım alanlarının toplam alanın sadece yüzde 18’ini 
oluşturduğu Güney Kore’de, doğal kaynakların da yetersiz ol-
ması nedeniyle hem tarım ürünleri hem de hammadde ve ara 
mal ihtiyacının çok büyük bir kısmını yurt dışından ithal edil-
mektedir. Bununla birlikte, gerekli sanayi yatırımlarını yaparak 
sanayileşmiş bir ülke konumuna gelen Güney Kore, re-eksport 
stratejisinde uzmanlaşmış olup büyük ihracat ve ithalat potan-
siyeli olan bir ülkedir. Özellikle son yıllarda, gittikçe zenginle-
şen Güney Kore toplumunun tüketim ihtiyaçları da artmıştır. 

GÜNEY KORE EKONOMİSİ
Uluslararası ticarete büyük oranda bağlı olan Güney Kore’de 
GSYİH, bölgesel açıdan benzer ülkeler olan Tayvan ve Singa-
pur gibi ülkelerin aksine, 2001 yılında önemli keskin düşüşler 
yaşamamış, hatta yüzde 3,1 oranında büyümüştür. Ardından 
Çin’deki Kore mallarına talebin artmasına ve 2002 dünya fut-
bol şampiyonasının etkisiyle artan iç talebe bağlı olarak 2002 
yılında reel GSYİH büyüme oranı yüzde 7 olarak gerçekleşmiş-
tir. 2002 yılındaki yapay iç talep artışının düşmesi ile 2003 yı-
lında büyüme yavaşlamış ve yüzde 3,1 olarak gerçekleşmiştir. 

2004 yılında biraz hız kazanan büyüme, yine dış faktörlerin 
sürükleyici etkisi sayesinde yüzde 4,6 olarak gerçekleşmiştir. 
2005 yılında yüzde 4 olarak gerçekleşen reel büyüme, 2006 yı-
lında yüz 5,2 düzeyine çıkmıştır. 2007 ve 2008 yıllarında yüzde 
5,1 ve yüzde 2,2 düzeylerinde olan reel büyüme, küresel kri-
zin etkisiyle 2009 yılında ise yüzde 1,8 oranında küçülmüştür. 
Ancak 2010 yılından bu yana büyüme sürecinin devam ettiği 
belirtilmektedir.

Güney Kore, hükümet- özel sektör işbirliği, zaman zaman it-
halat ve para transfer kısıntıları gibi politikalar ile bugünkü 
ekonomik refahına kavuşmuştur. Hükümetler hammadde it-
halatını teşvik etmiş, ayrıca yurttaşlarını harcama yerine yatı-
rıma yönlendirmiştir. 2003-2007 yılları arasında ortalama yıllık 
%4 oranında büyüyen ekonomi, ekonomik krizde yüzde 2,2’lik 
bir büyüme gerçekleştirmiş, 2009 yılında yüzde 0,1 oranında 
büyümüştür. 2009’un son çeyreğinde tekrar büyüme trendine 

Becoming a poor agricultural country following the Korean 
War, Korean Republic has become the 13rd biggest economy 
of the world as a result of the development plans based on 
export applied starting from 1960s.

In South Korea where total cultivable agricultural lands is only 
18%, most of both agricultural products and raw materials 
and intermediate goods are exported from foreign countries 
because of the insufficiency of natural resources. On the other 
hand, South Korea that has become an industrialized country 
thanks to necessary industrial investments, specializes in re-
export strategy and has a big export and import potential. Es-
pecially in recent years, consumption needs of ever-enriching 
South Korean society have increased. 

SOUTH KOREA ECONOMY
In South Korea which is highly dependent on international 
trade, GDP didn’t face with a significant drop in 2001 unlike 
regionally similar countries such as Taiwan and Singapore and 
grew by 3.1%. Then, depending on the increase in demand for 
Korean goods in China and domestic demand that increased 
with the effect of 2002 World Football Champion, real GPD 
growth rate reached up to 7% in 2002. Together with the drop 
in artificial domestic demand in 2002, it slowed down in 2003 
and was recorded as 3.1%. Gaining a little bit speed in 2004, 
the growth rate reached up to 4.6% thanks to the effects of 
external factors. 

Recorded as 4% in 2005, the real growth rate increased to 5.2% 
in 2006. In 2007 and 2008, real growth was recorded as 5.1% 
and 2.2% respectively, and downsized to 1.8% because of the 
effects of global crisis. However it is stated that the growth 
process has been continuing since 2010.

South Korea has reached to its welfare level today with poli-
cies such as government-private sector cooperation, occa-
sionally importing activities and money transfer limitations. 
Governments supported raw material import and directed 
its citizens to investment instead of consumption. Economy 
showed an annual growth of 4% on average between 2003 
and 2007, recorded a growth of 2.2% during economic crisis 
and recorded a growth of 0.1% in 2009. Entering into a growth 
trend in the last quarter of 2009 the economy is assumed to 

Birçok tarımsal üründe ithalata bağımlı bir ülke konumunda olan Güney Kore’de unlu mamul 
tüketimi her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bu da ülkenin, birçok ülke için önemli bir 
buğday unu ihraç pazarı olarak değer kazanmasına yol açmıştır. Bugün ülkede 8 firmaya ait 11 
buğday işleme tesisi bulunmakta olup, buğdayın tamamına yakını ithal edilmektedir. Zaman 
zaman talebin işleme kapasitesini aşması nedeniyle un doğrudan da ithal edilebilmektedir.
Pastry consumption continues to increase day by day in South Korea that, in terms of many 
agricultural products, is still dependent on importing. This caused the country to gain value 
as a significant wheat flour export market for several countries. There is 11 grain processing 
plants of 8 companies in the country and almost all of the grain is imported. Occasionally, as 
the demand exceeds processing capacity, flour is directly imported.
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giren ekonominin, ihracat artışı, düşük faiz oranları ve uygun 
mali politikalarla tekrar büyümeye başladığı ve bu büyümenin 
günümüzde de devam ettiği tahmin edilmektedir.

GÜNEY KORE’DE TARIM 
Son 10 yılda toplam tarım alanının yüzde 1,2 oranında azal-
mış olduğu Güney Kore’de, tarım alanlarındaki azalmanın 
en önemli nedeni olarak alanların yeni yerleşim yerleri için 
kullanılması gösterilmektedir. Tarımsal üretim il bazında in-
celendiğinde, 2010 yılı itibariyle Jeonnam ilinin en yüksek 
tarım alanına (yaklaşık 307 bin ha) sahip olduğu görülmek-
te olup, bu ili sırasıyla Gyengbuk (276 bin ha) ve Chungnam 
(234 bin ha) izlenmektedir. Ülkedeki en önemli tarımsal 
ürünlerden biri pirinçtir. Pirincin dışındaki başlıca tarımsal 
ürünler, kimçi yapımında kullanılan lahana, turp, fasulye ile 
elma ve armuttur.

HUBUBAT ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Ülkedeki tarım sektörünün yapısı küçük aile şirketlerinden 
oluşmaktadır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra gerçekleştirilen top-
rak reformunun ilk günlerinde, ABD ve Kore otoriteleri ekono-
mik polarizasyon ve topraksızlığın önüne geçmek için toprak 
sahipliği ölçekleri üzerine oldukça katı kurallar yerleştirmişler-
dir. Tarım politikasının diğer sacayakları normal koşullarday-
ken pirinç ithalatı yasaklanmış ve ülkenin pirinç üretiminde 
kendi kendine yetecek düzeye ulaşması için pirinç üreticileri 
desteklenmiş, üreticilerden dünya fiyatlarının üzerinde alım 
yapılmış ve tüketiciler de pirinç tüketimine teşvik edilmiştir.

Güney Koreli üreticiler bu ortamda önemli aşama kaydedip 
üretkenliği artırmış olmakla birlikte gerçek fiyatlar üzerinden 
bir gelişme sağlanamamıştır. Gerçek rakamlara bakıldığında 
pirinç üretim miktarında 1999-2003 yılları arasında ortalama 
yüzde 0,2 oranında düşme olduğu gözlenmiştir. Bunda, çev-
reyle ilgili endişeler nedeniyle 1990’lı yıllardan itibaren suni 
gübre kullanımının azalması önemli oranda rol oynamıştır.

Son 10 yıla bakıldığında; bazı dönemlerde artışlar olmakla 
birlikte Güney Kore’nin pirinç üretiminin gerilemeye devam 
ettiği görülmektedir. ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi 
(USDA)’nin verilerine göre; 2001/02 sezonunda yaklaşık 5,5 
milyon ton olan G. Kore’nin pirinç üretimi, 2007/08 sezonunda 
4,6 milyon tona, 2011/12 sezonunda ise 4,2 milyon tona ka-
dar gerilemiştir. Pirinç üretimindeki gerilemenin 2012/13 se-
zonunda da devam edeceği ve üretimin 4 milyon tona kadar 
düşeceği tahmin edilmektedir. 

have started growing again thanks to the increase in export, 
low interest rates and convenient financial policies, and still 
continue growing.

AGRICULTURE IN SOUTH KOREA 
In South Korea where total cultivation area has decreased by 
1.2% in last 10 years, the most important reason of decrease 
is thought to be the usage of agricultural lands as residential 
areas. When agricultural production is analyzed based on cit-
ies, it is seen that Jeonnam has the biggest cultivated area 
(approx. 307,000 ha) starting from 2010 and it is followed by 
Gyengbuk (276,000 ha) and Chungnam (234,000 ha) respec-
tively. One of the most important agricultural products of the 
country is rice. Primary agricultural products other than rice 
are cabbage used in kimchi, turnip, bean, apple and pear.

PRODUCTION AND CONSUMPTION OF CEREALS
The structure of the agriculture industry in the country is made 
up of family corporations. In the first days of the land reform 
after World War II, USA and Korean authorities applied highly 
strict policies on land owning scales in order to struggle with 
economic polarization and landlessness. While other trivets of 
agricultural policy were under normal conditions, rice import 
was forbidden and rice producers were supported in order to 
ensure the self-sufficiency of the country in terms of rice pro-
duction, rice was purchased from local producers over world 
prices and consumers were encouraged to consume rice.

South Korean producers made a significant progress in this 
environment and increased their productivity; however a pro-
gress over real prices could not be provided. When we look at 
the real figures, we see that a decrease of 0.2% on average was 
faced in rice production amount between 1999-2003. This 
was mainly caused by the decrease in the usage of artificial 
fertilizers starting from 1990s because of the concerns regard-
ing environment.

When we look at the last 10 years, we see that there are in-
creases in some periods; however South Korea’s rice produc-
tion continues to regress. According to data of United States 
Department of Agriculture (USDA), South Korea’s rice produc-
tion decreased from 5.5 mil. ton in 2001/02 season to 4.6 mil. 
ton in 2007/08 season and to 4.2 mil. ton in 2011/12 season. 
Decrease in the rice production is assumed to continue in 
2012/13 season and production is expected to regress up to 
4 million ton. 
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Güney Kore, pirinç dışında buğday ve mısır konusunda da 
önemli bir tüketici konumundadır. Ülkede buğday üretimi 
olmamakla birlikte, tüketim 5 milyon tona kadar ulaşmıştır. 
USDA verilerine göre; 2001/02 sezonunda 3,8 milyon ton 
olan ülkenin buğday tüketimi, 2009/10 sezonunda 4,4 mil-
yon tona; 2011/12 sezonunda da 5 milyon tona ulaşmıştır. 
2012/13 sezonunda da buğday tüketiminin artmaya de-
vam ederek 5,5 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
Buğdaydakine benzer bir durum mısırda da söz konusudur. 
Mısır üretiminin hemen hemen hiç olmadığı ülkede, tüke-
tim 7-8 milyon ton arasında değişmektedir. USDA verilerine 
göre; 2001/02 sezonunda 8,7 milyon ton olan ülkenin mısır 
tüketimi zaman zaman ufak artış – düşüşler göstermekle 
birlikte genel itibariyle 8 milyon tonlar civarında seyret-
mektedir. 

DEĞİRMENCİLİK VE TAHIL İŞLEME SEKTÖRÜ
Üretim ve tüketim rakamlarından da anlaşılacağı gibi Güney 
Kore’de tüketim alışkanlığı pirinçte buğdaya doğru kaymakta-
dır. Un üretimi için gerekli buğdayın tamamına yakınını ithal 
eden Güney Kore’de, 11 fabrikası bulunan toplam 8 değirmen 
şirketinin olduğu tahmin edilmektedir. Bu fabrikaların toplam 
kapasitesi ise 3,1 milyon ton olarak ifade edilmektedir ancak 
fabrikaların gerçek kapasite kullanım miktarı 2,1 milyon ton 
civarındadır.

DIŞ TİCARET
Güney Kore’nin 2006 yılında 635,7 milyar dolar olan dış tica-
ret hacmi, 2010 yılında 886,7 milyar dolara kadar ulaşmıştır. 
Dış ticaret hacmindeki artışta, en büyük pay ihracata aittir 
ve 2006 yılında 331,8 milyar dolar olan ihracat, 2010 yılında 
464,3 milyar dolara ulaşmıştır. İthalat ise 2006 yılında 303,9 
milyar dolar iken 2010 yılında 422,4 milyar dolara kadar 
ulaşmıştır. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere 2010 yılında 
dış ticaret dengesi, 41,9 milyar dolar ihracat fazlasıyla ülke 
lehinedir.

South Korea is a significant consumer of wheat and corn 
other than rice. Wheat is not produced in the country; how-
ever consumption has reached up to 5 million ton. According 
to USDA data, wheat consumption of the country increased 
from 3.8 million ton in 2001/02 season to 4.4 million ton in 
2009/10 season and 5 million ton in 2011/12 season. It is as-
sumed that the wheat consumption will continue to decrease 
in 2012/13 season and reach up t0 5.5 million ton. A similar 
situation is faced in corn, too. In the country where there is 
almost no corn production, the consumption rate ranges from 
7 to 8 million ton. According to USA data, corn consumption 
of the country was 8.7 million ton in 2001/02 season and now 
it is around 8 million ton in general with smaller rises and de-
creases occasionally. 

MILLING AND GRAIN PROCESSING SECTOR
As can be understood from production and consumption 
rates, consumption habits of South Korea moves towards 
rice and wheat. In South Korea where almost whole of the 
wheat required for flour production is imported, it is as-
sumed that there are 8 milling companies with 11 plants 
in total. Total capacity of these plants is claimed to be 3.1 
million ton however the real capacity usage of the plants is 
around 2.1 million ton.

FOREIGN TRADE
Foreign trade volume of South Korea reached to 886.7 million 
Dollar in 2010 while it was 635.7 million Dollar in 2006. Export-
ing activities hold the biggest share concerning the increase 
in trade volume and the export rate reached up to 464.3 mil-
lion Dollar from 331.8 million Dollar in 2006. And import rate 
reached up to 422.4 million in 2010 while it was 303.9 million 
Dollar in 2006. As can be understood from the data, foreign 
trade balance in 2010 is favor of the country together with ex-
port surplus of 41.9 million Dollar.
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DIŞ TİCARETTE HUBUBATIN YERİ
Birçok tarımsal üründe ithalata bağımlı bir ülke konumunda 
olan Güney Kore, buğday ve mısırda da yüzde 100 oranında 
dışa bağımlı haldedir. Yılda ortalama 4 milyon ton buğday ve 8 
milyon ton mısır ithal eden ülke, bu ithalatın tamamına yakını-
nı kendi iç tüketimi için değerlendirmektedir. USDA verilerine 
göre; 2001/02 sezonunda 3,9 milyon ton olan Güney Kore’nin 
buğday tüketimi, 2010/11 sezonunda 4,7; 2011/12 sezonunda 
5,1 milyon tona ulaşmıştır. 2012/13 sezonunda da buğday itha-
latındaki artışın devam edeceği ve ithalat miktarının 5,5 milyon 
tonu bulacağı tahmin ediliyor. Ülke, buğday ithalatını ABD, Uk-
rayna, Avustralya, Kanada ve Rusya gibi ülkelerden yapmaktadır. 
Mısır ithalatında ise çok büyük değişiklikler olmamaktadır. USDA 
verilerine göre; 2001/02 sezonunda 8,6 milyon ton olan mısır 
ithalatı, 2007/08 sezonunda 9,3 milyon tona ulaşmış, ancak son-

PLACE OF CEREALS IN FOREIGN TRADE
Dependent on import in terms of several agricultural products, 
South Korea is 100% foreign-dependent in terms of wheat and 
corn. The country imports approximately 4 million tons of wheat 
and 8 million tons of corn annually and almost whole of this im-
port is for domestic consumption demands. According to USDA 
data, wheat consumption of South Korea increased from 3.9 mil-
lion ton in 2001/02 season to 4.7 million ton in 2010/11 season 
and 5.1 million ton in 2011/12 season. This increase in wheat 
import is expected to increase in 2012/13 season and import 
amount is assumed to reach up to 5.5 million ton. The country 
imports wheat from USA, Ukraine, Australia, Canada and Russia. 
There aren’t any big changes in corn import. According to USDA 
data, corn import reached to 9.3 million ton in 2007/08 season 
from 8.6 million ton in 2011/02 season; however in the follow-
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raki yıllarda yeniden düşerek 2011/12 sezonunda 7,6 milyon ton 
seviyelerine gerilemiştir. Mısır ithalatının 2012/13 sezonunda da 
7,5 milyon ton civarında olacağı tahmin edilmektedir. 

UN VE MAKARNA İHRAÇ POTANSİYELİ
Son yıllarda Güney Kore’de unlu mamul tüketimi artmaya de-
vam etmekte olup, buğday ununda Güney Kore birçok ülke 
için önemli bir ihraç pazarı olarak değer kazanmıştır. Yukarıda 
da belirttiğimiz gibi 8 firmaya ait 11 buğday işleme tesisi bu-
lunmakta olup, buğdayın tamamına yakını ithal edilmektedir. 
Buğdayın önemli bir kısmı ABD, Ukrayna, Avustralya, Kanada 
ve Rusya Federasyonu’ndan ithal edilmektedir. ABD’den it-
hal edilen buğday çeşidi yumuşak beyaz buğday olup, ağır-
lıklı olarak kek yapımında, kışlık kızıl buğday tüm ürünlerde, 
baharlık kızıl buğday ekmek yapımında kullanılmaktadır. 
Avustralya’dan ithal edilen un ise noodle ve atıştırmalık ürün-
lerin üretiminde tercih edilirken, Kanada’dan ithal edilen buğ-
day ekmekçilik ürünlerinde, Ukrayna kökenli buğday da tüm 
ürünlerde kullanılmaktadır. Bunun dışında zaman zaman talep 
işleme kapasitesini aşabilmekte ve un doğrudan da ithal edi-
lebilmektedir. Bu çerçevede Türkiye’nin buğday unu ihracatı 
önemli miktarda artış göstermiş olup, bu pazarın önümüzdeki 
dönemde gelişmesinin mümkün olacağı düşünülmektedir. 

Güney Kore’de makarna ise, batılı tüketim tarzının ülkede 
yaygın hale gelmeye başlamasıyla birlikte özellikle ev dı-
şında tüketilen bir gıda ürünü haline gelmiştir. 2009 yılında 
yaşanan ekonomik kriz ise, tüketicilerin harcamalarını daha 
dikkatli yapmasına ve buna bağlık olarak ekonomik açıdan 
uygunluğu nedeniyle makarnayı daha fazla tüketmesine 
yol açmıştır. Bunun sonucunda makarna perakende satışları 
2009 yılında önceki yıla oranla değer bazında yüzde 5 art-
mıştır.  Ekonomik daralmaya karşın, aynı sürede ülkede İtal-
yan yemekleri yapan restoran sayısı da artmış ve bu resto-
ranlar özellikle bayan tüketiciler ve gençlere yönelik menü 
çıkarmaya başlamışlardır.

Ülkede kuru makarna, tüketime konu olan en önemli ürün ko-
numunda olup, tüketici zevklerinin çeşitlenmesiyle önümüz-
deki dönemde taze makarna talebinde de artış olabileceği dü-
şünülmektedir. Makarna ithalatının artmasıyla daha çok firma 
ithalata başlamış olup, perakende pazarında satışa sunulan 
makarna çeşit sayısında artış meydana gelmiştir. Tüketicilerin 
daha hesaplı alışveriş yapma isteği sonucu süpermarketler 
daha hesaplı özel markalı ürünleri müşterilerine sunmaya, bu 
çerçevede spagettinin yanı sıra burgu ve penne çeşitleri de sü-
permarket raflarında yer almaya başlamıştır.
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ing years it decreased again and regressed to 7.6 million ton in 
2011/12 season. Corn import is expected to be around 7.5 mil-
lion ton in 2012/13 season. 

FLOUR AND PASTA EXPORT POTENTIAL
Past consumption of South Korea continues in recent years 
and it has gained worth as a significant export market for 
several countries in terms of wheat flour. As stated above 
there is 11 grain processing plants of 8 companies in the 
country and almost all of the grain is imported. Most of the 
wheat is imported from USA, Ukraine, Australia, Canada 
and Russian Federation. 

The wheat type imported from USA is white and soft and 
used mainly in cakes; winter einkorn is used for all prod-
ucts and spring einkorn is used in bread. While the flour 
imported from Australia is preferred for the production of 
noodles and snacks, wheat from Canada is used in bakery 
and Ukraine-based wheat is used in all products. Apart 
from that, demand occasionally exceeds processing capac-
ity and flour is directly imported. In this framework, wheat 
flour of Turkey has increased significantly and this market is 
expected to develop further in following periods. 

In South Korea, pasta has become a product consumed es-
pecially out of home together with the widespread adoption 
of western consumption style. The economic crisis in 2009 
caused consumers to spend more carefully and therefore 
made them consume pasta much more because of its avail-
ability in economic terms. As a result, pasta retail sales in-
creased by 5% when in 2009 when compared to the previous 
year. In spite of economic shrinkage, the number of restau-
rants serving Italian food increased in the same period and 
these restaurants started to offer menus addressing especially 
to women and young people. Dry pasta is an important con-
sumption product in the country and fresh pasta demand is 
expected to increase in the following period together with 
variations in consumers’ tastes. As a result of the increase in 
pasta import, more companies started to import pasta and 
the number of pasta variations offered in retailing market has 
increased.

As consumers want more economic shopping, supermarkets 
have started to offer more economic, special-branded prod-
ucts to their customers and in this framework, spiral pasta and 
penne have started to be offered on market shelves, as well 
as spaghetti.
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