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Dear Readers, 

Global grain and pulses processing sector came to-
gether in IDMA 2015 Exhibition which was held in Istan-
bul on 23-26 April 2015. This exhibition which has been 
waited excitedly by the sector members for a long time 
was realized vigorously by meeting the expectations as it 
did in the past. 

IDMA 2015 Exhibition, this year, proved again how well-
directed it is thanks to its 5 thousand 215 foreign, 4 thou-
sand 131 local Professional visitors – totally 9 thousand 
346 from 98 countries in the world- 253 local and foreign 
exhibitors. Those who are searching for new technolo-
gies to choose instead of those who are making market 
research are mostly the visitors of 253 companies that 
opened booths in 3 halls on 33 thousand square meters 
in total. Therefore, participants of the exhibition had many 
chance to make hot sales in IDMA 2015. 

Through the interviews that we made during the exhi-
bition and the comments taken from exhibitor compa-
nies after the exhibition, we have seen that IDMA 2015 
has become a center of global milling industry this year 
thanks to its exhibition area, product groups, quality visi-
tors and remarkable events. 

Parantez Fair Organization which takes its success 
and professionalism one step further in every exhibition 
made all the sector members accept that the interna-
tional identity of the exhibition has become a brand with 
IDMA 2015. 

In this issue of Miller Magazine, you can find the details 
about IDMA 2015 Exhibition which was held 6th times 
on 23-26 April 2015. Comments taken from IDMA 2015 
Exhibitors are also included in the content.

 
Besides, you can find the evaluation of Head of Moroc-

co National Federation of Milling Izem Abdullatif, about 
the exhibition and the details of Moroccan milling industry 
in the interview that we made with him. 

Hope to meet you in the next issue of our magazine…

Kind regards…

Değerli okurlar,

Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörleri, 23-26 Ni-
san 2015 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen İDMA 
2015 Fuarı’nda bir araya geldi. Uzun süredir sektör çev-
relerince heyecanla beklenen buluşma daha önceki yıl-
larda olduğu gibi bu yıl da beklentileri karşılayarak coşku 
içinde geçti.
İDMA 2015 Fuarı’na bu yıl 5215’i yabancı, 4131’i yer-
li olmak üzere dünyanın 98 ülkesinden gelen 9 bin 372 
profesyonel ziyaretçisi, 253 yerli ve yabancı katılımcı fir-
masıyla yüksek beklentilerin ne denli isabetli olduğunu 
bir kez daha kanıtlamış oldu. Toplam 33 bin metrekarelik 
alandan oluşan 3 salonda stant açan
253 firmaların ziyaretçi kitlesinin büyük bir bölümünü Pa-
zar araştırması yapan ziyaretçilerden ziyade, teknolojileri-
ni seçme ve yenileme sürecinde olan ziyaretçiler oluştur-
du. Bu nedenle İDMA 2015’te fuar katılımcıları çok sayıda 
sıcak satış yapma fırsatı yakaladı. 
.
Bu yıl hem fuar alanında yaptığımız röportajlarda hem de 
fuar sonrası katılımcı firmalardan aldığımız yorumlardan 
İDMA 2015’in gerek sergileme alanı ve ürün grupları ge-
rekse nitelikli ziyaretçileri ve ilgi çekici etkinlikleriyle dünya 
değirmencilik endüstrisinin merkezi haline geldiğini gör-
dük. 
Her fuarda başarısını ve profesyonelliğini bir adım öteye 
taşıyan Parantez Fuarcılık, özellikle İDMA 2015 organi-
zasyonuyla birlikte fuarın uluslararası kimliğinin artık bir 
marka haline geldiğini tüm sektör taraflarında kabul et-
tirdi. 
Değirmenci Dergisi’nin bu ayki sayısında 23-26 Nisan 
2015 tarihinde 6.’sı gerçekleştirilen İDMA 2015 Fuarı’na 
ilişkin tüm detayları bulabileceksiniz. İDMA 2015 katılım-
cılarından aldığımız fuar yorumları da dergimizin içeriğin-
de yer almaktadır. 
Bunun yanı sıra Fas Ulusal Değirmencilik Federasyonu 
Başkanı Izem Abdullatif ile yaptığımız röportajda Izem 
Abdullatif’in fuara ilişkin değerlendirmelerini ve Fas’ın de-
ğirmencilik sektörüne dair detayları bulabilirsiniz.

  Dergimizin bir sonraki sayısında buluşmak dileğiyle…

Saygılarımla

Center of Milling: IDMA… Değirmenciliğin merkezi 
İDMA…

EDITOR

EDİTÖR
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Dear Milling Industry Representatives, 

More or less, we left one more IDMA Exhibition behind. First 
of all, I would like to thank all the representative of exhibitor 
companies that carefully prepared for this exhibition for months 
and opened booths in IDMA 2015; valuable visitors and the 
representatives of non-governmental organizations who made 
thousands of kilometers from Africa, Asia, Middle East, Europe 
and America; in short I would like to thank to all industry partners 
who contribute to the promotion and organization of this exhibi-
tion, who share the IDMA excitement. 

As you know, we realized the first of IDMA Exhibition with 
66 Exhibitor Company 10 years ago, in 2005. As from the first 
IDMA Exhibition, like every fair organizer company, our dream 
has been to turn this exhibition into an internationally known and 
followed exhibition one day. 

In the period that we left behind, we offered all our energy 
and works to the milling industry in order to realize our dream. 
By this means, we managed to raise the level in every IDMA and 
we witnessed altogether that IDMA has become 4 times larger 
in 10 years. 

Our journey that started with a smaller area and nearly 66 ex-
hibitors continued with 148 local and 105 foreign, totally 253 ex-
hibitors which exhibiting their latest technologies in 33 thousand 
square meters and more than 9 thousand Professional visitors 
from 98 countries. Today, IDMA Exhibition is known and follo-
wed by the representatives of the industry all around the world. 
IDMA’S success in terms of exhibitors and visitors is a proof for 
that despite the negative economic and political environment in 
the world. For an organizer, reaching here in the 6th exhibition 
is quite remarkable. 

This success also motivates us to realize more. Therefore, in 
the future we will continue to develop and increase our work 
as we always do in order to keep and double this success that 
IDMA managed to reach. 

I would like to thank again to all industry partners for their 
contributions. 

Keep your eyes on us for the next IDMA. 

Kind regards…

Değerli Değirmencilik Sektörü Temsilcileri,

İyisiyle, kötüsüyle bir İDMA Fuarı’nı daha geride bıraktık. Ön-
celikle büyük bir özenle ayarlarca bu fuara hazırlanan ve İDMA 
2015’te stant açan tüm katılımcı firmalarımızın temsilcilerine; 
Afrika’dan Asya’ya, Orta Doğu’dan Avrupa ve Amerika’ya kadar 
dünyanın dört bir yanından İDMA için binlerce kilometre yol kat 
eden değerli ziyaretçilerimize ve sivil toplum kuruluşu temsilcile-
rine; kısacası bu fuarın tanıtımına ve düzenlenmesine katkı sağ-
layan, İDMA heyecanına ortak olan tüm sektör paydaşlarına en 
içten dileklerimle teşekkürlerimi sunuyorum.

Sizlerin de bildiği gibi İDMA Fuarı’nın ilkini 10 yıl önce, 2005’te 
66 katılımcı firmayla gerçekleştirilmiştik. İlk İDMA Fuarı’ndan iti-
baren, her fuar organizatörü gibi bizim de hayalimiz, düzenlediği-
miz fuarı günün birinde uluslararası alanda bilinen ve takip edilen 
bir fuara haline dönüştürmekti.

Geride bıraktığımız süreçte, hayalimizi gerçekleştirebilmek 
adına bütün enerjimizi ve çalışmalarımızı değirmencilik sektörüne 
yönelttik. Bu sayede, 2 yılda bir düzenlenen her İDMA’da, çıta-
mızı bir kat daha yükseltmeyi başardık ve 10 yıllık süreçte İDMA 
Fuarı’nın 4 kat büyümesine hep birlikte şahit olduk. 

Hemen hemen tamamı yerli 66 katılımcıyla, küçük bir alanda 
başlayan yolculuğumuz, 2015 yılında, 33 bin metrekarede son 
model teknolojilerini sergileyen 148’i yerli, 105’i yabancı 253 ka-
tılımcıyla; 98 ülkeden gelen 9 bini aşkın profesyonel ziyaretçiyle 
devam etti. Bugün İDMA Fuarı, artık dünyanın birçok noktasın-
da sektör temsilcileri tarafından biliniyor ve takip ediliyor. İDMA 
2015’in dünyadaki olumsuz ekonomik ve siyasi atmosfere rağ-
men gerek katılımcı gerekse ziyaretçi bazında yakaladığı başarı 
da bunun kanıtı. Bir organizatör için düzenlediği 6. fuarda bu 
noktaya ulaşabilmek gerçekten gurur verici. 

Bu başarı, aynı zamanda daha fazlasını yapmak adına da bizi 
motive ediyor. Dolayısıyla İDMA’nın kazandığı bu başarıyı sür-
dürmek ve katlamak için her zaman olduğu gibi bundan sonra 
da çalışmalarımızı geliştirerek ve arttırarak sürdürmeye devam 
edeceğiz. 

Tüm sektör paydaşlarına bir kez daha katkıları için teşekkür 
ediyorum.

Bir sonraki İDMA Fuarı için gözünüz bizde olsun.

Saygılarımla… 

MANY THANKS TO ALL INDUSTRY PARTNERS 
WHO SHARE IDMA EXCITEMENT 

İDMA heyecanına ortak olan tüm sektör 
paydaşlarına teşekkürler

LEADING ARTICLE

BAŞYAZIZübeyde KAVRAZ
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TUSAF’da Günhan  
ULUSOY dönemi

Günhan ULUSOY  
period in TUSAF
............................................

During the Extraordinary General Meeting of Turkish Flour Manufacturers Federation (TUSAF) held on 
2nd of May, Ulusoy Un Chairman of the Board Eren Günhan ULUSOY was elected as the new president.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun (TUSAF) 2 Mayıs’ta gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul 
Toplantısı'nda Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan ULUSOY, yeni başkan olarak seçildi.

The new president of Turkish Flour Manufacturers 
Federation (TUSAF) became Ulusoy Un Chairman of the 
Board Eren Günhan Ulusoy. During the Extraordinary 
General Meeting of TUSAF held in Ankara on May 2nd, 
2015, Eren Günhan Ulusoy was elected as the Chairman 
of the Board for 3 years, and he took over the position 
from Erhan Özmen, who is one of the founders of TUSAF 
and had been the president of TUSAF for 10 years.

During his speech in the General Meeting, TUSAF Chair-
man of the Board Günhan Ulusoy underlined that a tough 
period awaits the sector, which had been the leader of 
global flour market for the last 5 years, and said: "The 
success of Turkish flour industry in the world markets had 
made us the focus of sectoral authorities both as export-
ers and domestic suppliers. Preserving and improving our 
position requires serious effort and sectoral unification.". 

AN INNOVATIVE, PARTICIPATORY, 
CREATIVE PHILOSOPHY...
Ulusoy indicated that they will conduct studies regarding 

the flour sector with institutions such as the Turkish Grain 
Board (TGB), Ministry of Agriculture, Federation of Bakers, 
Grain Suppliers Association (HUBUDER), and made the fol-
lowing statements: "We will support the challenges of our 
industrialists and traders in coordination with our eight as-
sociations, which form the infrastructure of our federation. 
As TUSAF board, we will create our policies while taking the 
benefit of our stakeholders in all sectors into consideration.   
We will embrace our whole industry without distinction of ex-
porters, domestic traders and regions. In this respect, as de-

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun (TUSAF) yeni 
başkanı Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan 
Ulusoy oldu. 2 Mayıs 2015 tarihinde Ankara’da gerçek-
leştirilen TUSAF Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, 
3 yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Eren 
Günhan Ulusoy, görevi TUSAF’ın kurucuları arasında yer 
alan ve 10 yıldır da TUSAF başkanlığını yürüten Erhan 
Özmen’den devraldı.

Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada son 5 
yıldır dünya un pazarının lideri olan sektörün önünde 
zorlu bir sürecin olduğunun altını çizen TUSAF Yönetim 
Kurulu Başkanı Günhan Ulusoy, “Türk un sanayinin dün-
ya pazarlarında gösterdiği başarı, gerek ihracatçı gerek-
se iç pazar tedarikçileri olarak bizleri sektör otoritelerinin 
odağında tutuyor. Bulunduğumuz yeri korumak ve ge-
liştirmek ise ciddi bir emek ve sektörel birliktelik istiyor.” 
dedi. 

YENİLİKÇİ, KATILIMCI, YARATICI BİR FELSEFE…
Önümüzdeki süreçte un sektörü ile ilgili Toprak Mahsül-

leri Ofisi (TMO), Tarım Bakanlığı, Fırıncılar Federasyonu, 
Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) gibi kurum-
larla çalışmalar yürüteceklerini belirten Ulusoy, şu değer-
lendirmelerde bulundu: “Federasyonumuzun alt yapısını 
oluşturan sekiz tane derneğimiz ile koordineli olarak, sa-
nayicimizin ve tüccarımızın sorunlarına destek olacağız. 
TUSAF yönetim kurulu olarak politikalarımızı bütün sektör 
paydaşlarımızın yararını gözeterek oluşturacağız.  İhra-
catçı, iç piyasacı ve bölge ayrımı olmaksızın, bütün sa-
nayicimizi kucaklayacağız. Bu anlamda federasyonumu-
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clared in the regulation of our federation as well, we will follow 
a policy that is focusing on the future, not the past, but ben-
efiting from the experiences of the past as well, and adopt a 
philosophy, which is innovative, participatory, creative, gives 
importance to team work, and mitigates individual conflicts." 

TUSAF was founded in 2004 to perform studies for provid-
ing quality nutrition to Turkish public and preserving the rights 
of flour industry and sector shareholders, and it represents 
Turkish flour industry in national and international platforms. 
The opening ceremony of headquarters was held in Ankara 
by Minister of Agriculture Mehdi Eker on April 2nd, 2015, 
and the Vice Presidents of the new period will be Ali Rıza 
Menemenlioğlu and Selçuk Aydınalp. The new board under 
the Presidency of Günhan Ulusoy will also include Ata Altay, 
Bekir Tosun, Celalettin Yılmaz, A. Ergin Okandeniz, Hüseyin 
Mirioğlu, Kenan Aydıngüler, Mesut Okyay, Murad Bertan, 
Selçuk Aydınalp, Şeyhmus Duyan and Vecdi Kozlu. 

Who is Günhan Ulusoy?
Eren Günhan Ulusoy graduated from Boğaziçi University, 

Faculty of Economics and Administrative Sciences, Depart-
ment of Business on 2003, and completed his Master's De-
gree in the field of Agricultural Economy in Ondokuz Mayıs 
University on 2014. He took the position of General Man-
ager in Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş., for which he is a 
company partner of, between 2004-2010. Günhan Ulusoy 
continued his career as the Chief Executive Officer between 
2010-2015, and has been elected as the Chairman of the 
Board for three years in the general meeting held on March 
2015. Günhan Ulusoy had been a Board Member of Sam-
sun Serbest Bölgesi İşletici A.Ş (SASBAŞ) since 2008, and 
at the same time, he is continuing his duties of Black Sea 
Region Association of Flour Industry Chairman of the Board, 
Black Sea Grain, Pulses and Oilseeds Exporters' Associa-
tion Vice Chairman of the Board, and Samsun Commodity 
Exchange Vice Chairman of the Board. 

zun tüzüğünde de yazdığı üzere, geçmişe değil geleceğe 
odaklanan ama geçmişin tecrübelerinden yararlanan bir 
politika izleyecek, yenilikçi, katılımcı, yaratıcı ve ekip ça-
lışmasına önem veren, bireysel çatışmaları azaltan bir fel-
sefeyi benimseyeceğiz.” 

Türk halkının kaliteli beslenmesi yolunda çalışmalar 
yapmak, un sanayi ve sektör paydaşlarının haklarını koru-
mak üzere 2004 yılında kurulan TUSAF, Türk un sanayini 
ulusal ve uluslararası platformlarda temsil ediyor. Merkez 
ofis açılışını Tarım Bakanı Mehdi Eker’in 2 Nisan 2015 tari-
hinde Ankara’da yaptığı TUSAF’ın yeni dönemde Başkan 
Yardımcılığını ise Ali Rıza Menemenlioğlu ile Selçuk Aydı-
nalp yürütecek. Günhan Ulusoy Başkanlığındaki yeni yö-
netimde ayrıca Ata Altay, Bekir Tosun, Celalettin Yılmaz, 
A. Ergin Okandeniz, Hüseyin Mirioğlu, Kenan Aydıngüler, 
Mesut Okyay, Murad Bertan, Selçuk Aydınalp, Şeyhmus 
Duyan ve Vecdi Kozlu bulunuyor. 

Eren Günhan Ulusoy kimdir?
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İşletme Bölümü’nden 2003 yılında mezun olan Eren Gün-
han Ulusoy, 2014 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 
Tarım Ekonomisi dalında yüksek lisansını tamamladı. Şir-
ket ortağı olduğu Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de 
2004-2010 yılları arasında Genel Müdür olarak görev 
yaptı. 2010-2015 yıllarında görevine İcra Kurulu Başkanı 
olarak devam eden Günhan Ulusoy, Mart 2015’te ger-
çekleşen genel kurulda üç yıllığına Yönetim Kurulu Baş-
kanı olarak seçildi. 2008 yılından bu yana Samsun Ser-
best Bölgesi İşletici A.Ş (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi 
olan Günhan Ulusoy aynı zamanda, Karadeniz Bölgesi Un 
Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Karade-
niz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birliği 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Samsun Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de 
sürdürüyor. 



18 May • Mayıs 2015

NEWS • HABER

MILLER MAGAZINE

Sohar Port’da un değirmeni inşaatı başlıyor

Flour mill construction starts at Port of Sohar
...............................................................................................................

A new flour mill is under construction now at Sohar Port & Freezone. The new mill is expected to be 
completed within two years.

Sohar Port & Freezone’da yeni bir un değirmeninin yapımına başlandı. Değirmenin iki yıl içinde ta-
mamlanması bekleniyor.

Construction of the new flour mill at Sohar Port & 
Freezone has begun and should be complete within 
two years, Ali Habaj, CEO of Oman Flour Mills has an-
nounced. The new mill will be as large as the company’s 
current mill in Muttrah and will be a strategic asset to 
the company, says Habaj. "It's a good location because 
of the port," he said. "And it's very close to Dubai, so 
exports will be even easier." Oman Flour Mills signed a 

Oman Flour Mills CEO’su Ali Habaj, Sohar Port & 
Freezone’da yeni bir un değirmeni için çalışmaların baş-
ladığını ve değirmenin iki yılda tamamlanacağını duyurdu. 
Hajab, yeni değirmenin, firmanın Muttrah’daki değirmeni 
kadar büyük olacağını ve şirket için stratejik bir kazanç 
olacağını belirterek şunları söyledi: “Liman sebebiyle iyi bir 
lokasyonda ve Dubai’ye de yakın. Bu yüzden ihracat yap-
mak daha da kolay olacak.” 

CHS ve InVivo’dan yeni 
ortaklık: ICGrain

New partnership of CHS 
and InVivo: ICGrain
................................................................

Leading farmer-owned cooperative of USA, CHS and France-based cooperative InVivo Group announced 
the formation of their new partnership ICGrain to originate grain from Hungarian producers for export.

ABD’nin önde gelen çiftçi kooperatifi CHS ve Fransa merkezli kooperatif InVivo Group, Macar üretici-
lerden aldıkları tahılları ihracatta kullanmak amacıyla yeni ortaklıkları ICGrain’i kurduklarını açıkladılar.

CHS Inc., North America's leading farmer-owned coop-
erative and a global grain and foods company, and In-
Vivo Group, the leading agricultural cooperative group in 
France, announced the formation of ICGrain to originate 
grain from Hungarian producers for export to global food 
and feed companies.

Assets included in the agreement are the CHS inland 
silo at Oroshaza, Hungary, and the InVivo river terminal at 
Baja on the Danube River. ICGrain, which will be equally-
owned by CHS and InVivo Group, will manage its own 
hedging, logistics, quality assurance, and barge loading. 
ICGrain headquarters will be at Budapest, Hungary.

"Our new partnership with InVivo adds tremendous value 
to our member-owners and customers because it extends 
CHS grain origination, creates access to additional inland 
river ports and improves barge delivery to the CHS Silo-
trans facility at Constanta, Romania, and to other Northern 
European markets," says Roger Baker, CHS Europe, vice 
president and general manager, at Geneva, Switzerland.

Kuzey Amerika’nın önde gelen çiftçi kooperatifi ve küresel 
tahıl ve gıda firması CHS Inc. ile Fransa’nın önde gelen tarım 
kooperatifi InVivo Group, Macar üreticilerden aldıkları tahılları 
küresel gıda ve yem firmalarına ihraç etmek amacıyla yeni or-
taklıkları ICGrain’i kurduklarını açıkladılar. CHS’nin Macaristan’ın 
Oroshaza’da bulunan silosu ve InVivo Group’un Baja şehrinde, 
Tuna nehrinin üzerinde yer alan nehir terminali; anlaşmaya dahil 
olan mülkler arasında. CHS ve InVivo Group tarafından müşte-
rek şekilde yönetilecek olan ICGrain, kendi finansal koruması, 
lojistik ağı, kalite güvencesi ve yükleme alanına sahip olacak. 
ICGrain’in merkezi Macaristan’ın Budapeşte şehrinde olacak. 

CHS Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Genel Müdü-
rü Roger Baker konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: “InVi-
vo ile kurduğumuz yeni ortaklık bizim üye-ortaklarımıza ve 
müşterilerimize muazzam bir değer katıyor çünkü bu, tahıl 
kökenli CHS’yi geniş bir alana taşıyor; diğer nehir limanları-
na ulaşım sağlıyor ve Romanya’nın Köstence şehrinde bu-
lunan silo-transfer tesisinin diğer Kuzey Avrupa pazarlarına 
yaptığı duba sevkiyatını da geliştiriyor.”
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land lease agreement with Port of Sohar in January and 
in March port CEO Andre Toet told Maritime & Ports 
Middle East that development of the mill would begin 
“very soon”. The construction of a flour mill at the port’s 
free zone is part of Sohar’s effort to create a food trans-
shipment hub. 

According to Habaj, Oman is self-sufficient in flour and 
bread production and while it doesn't grow enough wheat 
to meet the domestic demand, imported stocks could be 
processed to make enough flour. Discussions are ongo-
ing with India and Brazil to import rice and soybean for 
processing. “There are lots of things we are now in the 
progress of studying, which will support food security in 
Oman,” he said.

Oman Flour Mills Ocak ayında Port of Sohar ile arazi ki-
ralama anlaşması imzalamıştı. Mart ayında ise Port CEO’su 
Andre Toet, Martime & Ports Middle East Dergisi’ne de-
ğirmen inşaatının “çok yakında” başlayacağını söylemişti. 
Limanın serbest bölgesinde inşaatına başlanacak olan un 
değirmeni, Sohar’ın gıda transfer merkezi yaratabilme ça-
basını yansıtıyor.

Habaj’a göre Umman, iç talebi karşılamaya yetecek mik-
tarda buğday üretmediği halde, ithal edilen stokların işlene-
rek un üretilmesi sebebiyle un ve ekmek üretiminde kendi 
kendine yetebilir durumda. Brezilya ve Hindistan’dan işlen-
mek üzere pirinç ve soya fasulyesi ithal edilmesi ise hala 
tartışılıyor. Habaj, “Umman’ın gıda güvenliğini desteklemek 
için üzerinde hala çalıştığımız çok şey var.” dedi. 

Sudan’ın büyük değirmenleri arasındaki anlaşmazlık sona erdi

Dispute with major mills ends in Sudan
................................................................................................................

Khartum Bakeries Union stated flour shortage reasoned by the technical problems of Sayga Flour 
Mills, which caused the state of Khartum reached an agreement to end the dispute between the ma-
jor mills that has been continuing for a while.

Sudan’da Hartum Fırıncılar Birliği’nin, Sayga Flour Mills’deki teknik problemlerinden ötürü un sı-
kıntısı yaşanacağını belirtmesinin ardından, Hartum eyaleti büyük değirmenler arasında bir süredir 
devam eden çekişmeyi sonlandırmak için bir anlaşma hazırladı.

The head of The Bakeries’ Union in Khartoum state, Badr 
al-Din al-Galad, acknowledged flour shortages, blaming 
technical problems caused by the suspension of the Say-
ga Flour mills, owned by prominent businessman Osama 
Daoud and covering 70% of Sudan’s consumption. These 
statements come at the heels of denials by other officials 
who accused agents and distributors of making up the 
crisis for their own benefit. 

The state of Khartoum prepared and 
reached an agreement ending a dis-
pute with major mills in the country after 
these major mills refused to accept lo-
cally produced wheat on the grounds 
that it is of poor quality. The deal will 
now allow mills to make production us-
ing 60% imported wheat and 40% lo-
cally produced wheat. 

Sudanese flour market is controlled 
by three major companies besides Sayga including Weta 
flour mills which is owned by Ibrahim Malik and the gov-
ernment-owned Seen flour mills. Sudan imports more than 
two million tons of wheat annually at a cost of $1.5 billion 
dollars. The government plans for achieving self-sufficiency 
has failed since 1993 while domestic consumption have in-
creased significantly. 

Sudan’da Hartum Fırıncılar Birliği Başkanı Badr al-Din 
al-Galad, un sıkıntısı yaşanacağı bilgisini verdi ve tanınmış 
iş adamı Osama Daoud’un sahibi olduğu ve Sudan’ın un 
tüketiminin yüzde 70’ini karşılayan Sayga Flour Mills’de 
geçici olarak durdurulan üretim nedeniyle ortaya çıkan tek-
nik arızayı bu durumun sebebi olarak gösterdi. Sudan’daki 
bu açıklamalar, temsilcileri ve dağıtımcıları kendi çıkarları 

için kriz yaratmakla suçlayan yetkililerin 
yaptığı itirazların hemen ardından geldi.  

Ülkedeki büyük değirmenlerin, kötü 
kalite olduğu için yerli buğdayı satın al-
mayı reddetmelerinin ardından, Hartum 
eyaleti bir anlaşma hazırlayarak büyük 
değirmenler arasındaki anlaşmazlığı 
sonlandırdı.  Anlaşmayla birlikte de-
ğirmenler artık yüzde 60 ithal buğday, 
yüzde 40 yerli üretim buğday kullanarak 
üretim yapabilecekler. 

Sudan un pazarı, Sayga’nın dışında İbrahim Malik’in sa-
hibi olduğu Weta Flour Mills ve devlete ait Seen Flour Mills 
de dahil olmak üzere üç büyük şirket tarafından kontrol al-
tında tutuluyor. Sudan yılda 1,5 milyon değerinde, 2 milyon 
tondan fazla buğday ithal ediyor. Yükselen iç talebin yanın-
da, hükümetin 1993 yılından beri uyguladığı kendi kendine 
yetebilme planları da başarılı olmuyor. 
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İmaş’tan kalite ve verimliliği 
artıran iki yeni ürün

Two new products from 
İmaş that increase 
quality and yield
................................................................

İmaş, which is the company of İttifak Holding in machinery sector that provides integrated services 
at every stage for manufacturing mill systems, exhibited its two newly released products within its 
stand in İDMA Fair.

Değirmen sistemleri üretiminde, her aşamada entegre hizmet veren İttifak Holding’in makine sektörün-
deki şirketi İmaş, İDMA Fuarı’ndaki standında, pazara sunduğu iki yeni ürününü tanıttı.

İmaş Makine, which established flour, semolina and 
corn flour mills all around the world since its foundation, 
has participated in İDMA - The 6th International Flour, 
Semolina, Rice, Corn, Wheat, Feed Milling Machines and 
Pulses, Pasta, Biscuit Technologies Fair held between 
April 23rd-26th, 2015. The stand of İmaş Makine built on 
an area of 518 m², which made a name in the sector with 
its R & D investments, drew great interest.

wo new products exhibited by İmaş Makine in İDMA Fair, 
the new generation roll (Multimilla) and the new generation 
square screen (Multiplexa), offer significant advantages re-
garding more efficient operation of flour and semolina plants, 
and provision of production suitable for requirements.

IT WILL INCREASE YIELD AND 
QUALITY STANDARDS 
İmaş Makine has presented the new generation 'Mul-

timilla' roll, which is the most important machine in the 
mill, to its customers in İDMA Fair.  The uniquely de-
signed product, which possesses high importance in the 
final product quality and will redefine the standards, of-
fers sanitation (preservation of hygiene), ease of mainte-
nance and ease of use to the investor.  

The second product exhibited by İmaş Makine in the fair 
was the new model Multiplexa Square Screen. In this ma-
chine having a modular system that can be transformed into 
an compartment screen model, stainless steel suitable for 
food contact and high-strength aluminum profiles were used.

Kurulduğu günden bu yana dünyanın dört bir yanın-
da un, irmik ve mısır unu fabrikaları kuran İmaş Makine, 
23-26 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenen İDMA - 
6.Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değir-
men Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri 
Fuarı’na katıldı. Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlarla sektörde sık-
ça adından söz ettiren İmaş Makine’nin, 518 m² alanda 
kurulan standı büyük ilgi gördü.

İmaş Makine’nin İDMA Fuarı’nda tanıttığı iki adet yeni 
ürünü olan yeni nesil vals (Multimilla) ve yeni nesil kare 
elek (Multipleksa), un ve irmik tesislerinin daha verimli ça-
lışması ile ihtiyaca uygun üretim sağlanması konusunda 
önemli avantajlar sunuyor.

VERİMLİLİK VE KALİTE STANDARTLARINI 
ARTIRACAK
İmaş Makine, değirmenlerdeki en önemli makine olan 

yeni nesil  ‘Multimilla’ valsini İDMA Fuarı’nda müşterile-
rinin beğenisine sundu.  Nihai ürün kalitesinde yüksek 
öneme sahip olan ve standartların yeniden belirlenmesini 
sağlayacak özgün tasarımlı ürün, yatırımcıya sanitasyon 
(hijyen koşullarının korunması), bakım kolaylığı ve kulla-
nım kolaylığı olanakları sunuyor.  

İmaş Makine’nin fuarda tanıttığı ikinci ürün ise, yeni 
model Multipleksa Kare Elek oldu. Kompartıman elek 
modeline dönüştürülebilen modüler sisteme sahip bu 
makinede, gıda temasına uygun paslanmaz sac ve yük-
sek mukavemetli alüminyum profiller kullanılmış.
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In addition to these products, İmaş exhibited a total of 
9 different machinery in the fair, and initiated the presenta-
tion of machines, in which wheat and other grains are clas-
sified according to their color and and thus the efficiency 
of cleaning is increased, to its customers by the strategic 
partnership made with Maxtex company of Thailand.

"WE PROVIDE ADDED VALUE TO THE SECTOR"
İmaş Makine General Manager Mustafa Özdemir em-

phasized that the R & D studies of İmaş Makine add value 
to the sector, and said: "As we are a global company that 
builds turnkey plants in 70 countries, we have to respond 
to the unique needs of every country and each market. For 
example, the flour qualities needed by the Mexican mar-
ket are quite different from the needs of Uzbekistan mar-
ket. We have the ability 
to quickly respond to the 
market's changing needs, 
thanks to the studies we 
perform on machinery and 
system design with our 
experienced and profes-
sional team.".  

Özdemir told that, they 
found the opportunity to 
share their unique solu-
tions developed for facili-
ties such as barley grits, 
barley flour, rye flour, oat 
flour, chickpea flour and 
whole wheat flour, which 
have become a require-
ment with the changing 
eating habits of our day, 
with the investors in the 
fair, and made the follow-
ing statements: "Another factor that we precisely focus 
on during our work, is to reduce the amount of energy 
used in the plant. It is possible to obtain significant gains 
by reducing the costs of used energy, which constitutes 
the largest expenditure after raw material costs in grind-
ing sector. Even a 5% energy saving provides a sustain-
able competitive advantage to a miller. That's why we give 
great importance to energy efficiency in each new product 
that we develop.". 

Mustafa Özdemir indicated that as İMAŞ, they are fo-
cused on three important headlines in their R & D studies 
and system designs, and added the following: "We offer to 
use this philosophy, which we define as 'Smart Milling', in 
line with interests of our customers by determining all op-
portunities that would maximize energy efficiency, system 
efficiency and longevity." 

Bu ürünlerin yanı sıra fuarda toplam 9 farklı makinesini 
sergileyen İmaş, Tayland’daki Maxtex firmasıyla yaptığı 
stratejik ortaklıkla da buğday ve diğer tahılları renklerine 
göre sınıflandıran ve dolayısıyla temizlemenin etkinliğini 
artıran makineleri de müşterilerinin beğenisine sunmaya 
başladı.

“SEKTÖRE KATMA DEĞER SAĞLIYORUZ”
İmaş Makine’nin AR-GE çalışmaları ile sektöre kat-

ma değer sağladığına dikkat çeken İmaş Makine Genel 
Müdürü Mustafa Özdemir; “70 ülkeye anahtar teslimi 
fabrikalar kuran global bir şirket olmamız sebebiyle, her 
ülke ve her pazarın kendine özgü ihtiyaçlarına cevap 
vermek durumundayız. Örneğin Meksika pazarının ihti-
yacı olan un özellikleri ile Özbekistan pazarının ihtiyaç-

ları birbirinden oldukça 
farklı. Makine ve sistem 
tasarımı konusunda de-
neyimli ve profesyonel 
ekibimizle yaptığımız ça-
lışmalar sayesinde paza-
rın değişken ihtiyaçlarına 
hızla cevap verme kabili-
yetine sahibiz.” dedi. 

Günümüzde değişen 
beslenme alışkanlıkları 
ile birlikte ihtiyaç haline 
gelen arpa irmiği, arpa 
unu, çavdar unu, yulaf 
unu, nohut unu ve tam 
buğday unu gibi tesisler 
için geliştirdikleri özgün 
çözümlerini fuarda yatı-
rımcılarla paylaşma fırsatı 
bulduklarını söyleyen Öz-
demir; “Çalışmalarımızda 

hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir diğer unsur ise 
tesislerde kullanılan enerji miktarını düşürmek. Öğütme 
sektöründe hammadde giderinden sonra en büyük gi-
deri teşkil eden enerjinin kullanım maliyetleri düşürülerek 
önemli kazanımlar elde etmek mümkün. Sadece %5’lik 
enerji tasarrufu bile bir değirmenciye sürdürülebilir re-
kabet gücü sağlıyor. O yüzden geliştirdiğimiz her yeni 
üründe enerji verimliliğine de çok büyük önem veriyo-
ruz.” diye konuştu. 

Mustafa Özdemir, İMAŞ olarak, AR-GE çalışmaları ve 
sistem tasarımlarında üç önemli başlığa odaklandıklarını 
belirtti ve şunları ekledi: “Enerji verimliliği, sistem etkin-
liği ve uzun ömürlülüğü maksimize edecek tüm fırsatları 
belirleyerek ‘Smart Milling’ olarak ifade ettiğimiz bu fel-
sefeyi müşterilerimizin çıkarları doğrultusunda kullanıma 
sunmaktayız.” 
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G20 Tarım Bakanları 
İstanbul’da biraraya geldi

G20 Ministers of  
Agriculture have  
gathered in Istanbul
................................................................

The G20 Ministers of Agriculture Meeting, which is hosted by Food, Agriculture and Livestock Min-
ister of Turkey Mehmet Mehdi EKER, was held between May 6th-8th, 2015 in Istanbul The Grand 
Tarabya Hotel.

G20 Tarım Bakanları Toplantısı, Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in 
ev sahipliğinde 06-08 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul The Grand Tarabya Hotel’de gerçekleştirildi.

The "G20 Ministers of Agriculture Meeting" organized 
about the agricultural history of Turkey, which is one of the 
most largely attended and most important international or-
ganizations, and hosted by the Minister of Food, Agriculture 
and Livestock Mehmet Mehdi EKER, was held between 
May 6th-8th, 2015 in Istanbul The Grand Tarabya Hotel.

The G20 members (Turkey, Argentina, Australia, Bra-
zil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, 
Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, 
South Korea, Britain, the US and the EU) represent 85% 
of the global economy, 70% of the global agricultural 
economy and two thirds of the global population.

The meeting organized by the efforts of the Ministry of 
Food, Agriculture and Livestock has a special place as it is 
held for the second time in G20 history. During the meet-
ing, the G20 members comprising a large portion of the 
global economy, Agricultural Ministers of the guest coun-
tries (Singapore, Sweden, Azerbaijan, Malaysia, Spain), 
along with Presidents and senior representatives of sever-
al international institutions active in this field (FAO, OECD, 
WTO, WB, IFPRI, WFP, IFAD, CIHEAM) gathered together.

"APPLICATION, COVERAGE AND 
INVESTMENT"
The opening speech of the meeting was made by the Min-

ister of Food, Agriculture and Livestock Mehdi Eker. During 
his speech, Eker reminded that he took over the Presidency 
of the G20 Period for Turkey from December 1st, 2014, in-
dicated that the priorities of the presidency period of Turkey 

Türkiye tarihinde tarım konusunda düzenlenen en ge-
niş katılımlı ve en önemli uluslararası organizasyonlardan 
biri olan “G20 Tarım Bakanları Toplantısı”, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in ev sahipliğin-
de, 06-08 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul The Grand 
Tarabya Hotel’de gerçekleştirdi.

G20 üyeleri (Türkiye, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Ka-
nada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtal-
ya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney 
Afrika, Güney Kore, İngiltere, ABD ve AB), dünya ekono-
misinin % 85’ini, küresel tarımsal ekonominin % 70’ini ve 
dünya nüfusunun ise üçte ikisini temsil ediyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın girişimleri ile 
düzenlenen toplantı, G20 tarihinde ikinci kez gerçekleş-
tirilmesi nedeniyle de özel bir öneme sahip. Toplantıda, 
küresel ekonominin büyük bölümünü oluşturan G20 üye-
lerinin yanı sıra davetli ülkelerin (Singapur, İsveç, Azerbay-
can, Malezya, İspanya) Tarım Bakanları ile bu alanda faa-
liyet gösteren birçok uluslararası kuruluşun (FAO, OECD, 
WTO, WB, IFPRI, WFP, IFAD, CIHEAM) Başkanı ve üst 
düzey temsilcileri bir araya geldi.

"UYGULAMA, KAPSAYICILIK VE YATIRIM"
Toplantının açılış konuşmasını Gıda, Tarım ve Hayvancı-

lık Bakanı Mehdi Eker yaptı. Konuşmasında 1 Aralık 2014 
tarihi itibariyle Türkiye'nin, G20 Dönem Başkanlığını dev-
raldığını anımsatan Eker, Türkiye'nin dönem başkanlığı 
önceliklerinin "Uygulama, Kapsayıcılık ve Yatırım" başlık-
ları altında toplanabileceğini belirterek, "Bütün dünya için 
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Orgin Agro, Afrika’da 
bakliyat fabrikası kuruyor

Orgin Agro 
is establishing a pulses 
factory in Africa
....................................................

Commodities investment adviser Orgin Agro now turned its attention to Africa after collaborating 
with its Nigerian partner. The company is planning to establish a pulses and oilseeds facility with 
its partners in Africa.

Emtia yatırım danışmanı Orgin Agro, Nijerli ortağıyla yaptığı işbirliğinin ardından şimdi de yönünü 
Afrika’ya çevirdi. Şirket, Afrika’da ortaklarıyla beraber bakliyat ve yağlı tohum tesisi kurmayı planlıyor.

can be grouped under headings of "Application Coverage 
and Investment", and said the following: "The implementa-
tion of our commitments to the whole world has great im-
portance for ensuring reliability and continuity of the G20.".

Minister Eker stated: "In case we implement our growth 
strategies that were accepted last year, we will enable an 
additional 2.1 percent growth for G20 economies until 
2018, and we will provide an additional resource of 2 tril-
lion dollars to the global economy. With coverage, we aim 
to facilitate inclusive growth in G20 countries, contribute 
to the prevention of inequalities, and improve the dialog 
between G20 and countries with low income as well. As 
'Investments' are one of the most important driving forces 
of global growth and employment, they are accepted as 
one of the main priorities of our period of presidency.

The Turkish company Orgin Agro, which is continuing its 
activities of commodities brokerage in Turkey, have started 
marketing to Europe from this year, following cooperation 
with Africa's biggest cashew crushing facility. Orgin Agro 
Chairman of the Board Alper Önel stated that the foreign 
partnership is completed in Nigeria, and said as of June, 
they will begin marketing the cashew nuts to Turkish mar-
kets. Önel told that they already have a sesame seeds and 
sesame oil factory within their structure, and recorded that 
they received strategic partnership offers from foreign com-
panies that they have been collaborating with for years. 
Önel indicated that they are performing feasibility studies 
regarding the subject, and said that they are currently hav-
ing marketing activities only, however they are considering 
to be a small partner of a pulses and oilseeds facility in an-
other African country with their partners in the future.

taahhütlerimizin uygulamaya geçirilmesi G20'nin güveni-
lirliğinin ve devamlılığının sağlanması bakımından büyük 
öneme sahiptir." dedi.

Bakan Eker, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl kabul edilen 
büyüme stratejilerimizi uygulamaya geçirdiğimiz takdirde 
G20 ekonomilerinin 2018 yılına kadar yüzde 2,1 oranında 
ilave büyümesini sağlayarak, dünya ekonomisine 2 trilyon 
dolar büyüklüğünde ilave bir kaynak sağlamış olacağız. 
Kapsayıcılık ile hem G20 ülkelerinde kapsayıcı büyümeyi 
tesis ederek eşitsizliklerin giderilmesine katkı sağlamayı 
hem de G20 ile düşük gelirli ülkeler arasındaki diyalogu 
kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz. Küresel büyümenin ve is-
tihdamın en önemli itici güçlerinden birisi olması nedeniy-
le 'Yatırımlar', dönem başkanlığımızın temel önceliklerin-
den birisi olarak kabul edilmiştir.

Türkiye'de emtia broker’lığı alanında faaliyetlerini sür-
düren Türk şirketi Orgin Agro, bu yıl itibariyle Afrika’nın 
en büyük kaju kırma tesisiyle gerçekleştirdiği işbirliğinin 
ardından Avrupa’ya pazarlama faaliyetlerine başladı. Ya-
bancı ortaklığın Nijerya'da tamamlandığı bilgisini veren 
Orgin Agro Yönetim Kurulu Başkanı Alper Önel, Haziran 
ayı itibariyle Türkiye piyasasına da kaju fıstığını pazarlama 
faaliyetlerine başlayacaklarını söyledi. Bünyelerinde hali 
hazırda susam ve tahin fabrikası da olduğunu söyleyen 
Önel, uzun yıllardır çalıştıkları yurtdışı firmalarından strate-
jik ortaklık teklifi aldıklarını kaydetti. Konuyla ilgili fizibilite 
çalışması yaptıklarını belirten Önel, şu anda sadece pa-
zarlama faaliyetlerinde bulunduklarını ancak önümüzdeki 
günlerde ortaklarıyla başka bir Afrika ülkesinde bakliyat 
ve yağlı tohum tesisine de küçük ortak olarak girmeyi dü-
şündüklerini söyledi.
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Uluslararası Bakliyat Birliğine Türk başkan

A Turkish president for Global Pulse Confederation
.......................................................................................................

Hüseyin ARSLAN, the Board Member and CEO of Arbel, which is one of Turkey's leading companies in 
the pulses sector, was elected as the president of Global Pulse Confederation (CICILS).

Türkiye bakliyat sektörünün öncü firmalarından Arbel’in Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Hüseyin ARS-
LAN, Uluslararası Bakliyat Birliği’nin (CICILS) başkanlığına seçildi.

Hüseyin Arslan, the Board Member and CEO of Arbel, 
which is one of Turkey's leading companies in the puls-
es sector, was elected as the president of Global Pulse 
Confederation (CICILS). 

Arslan, who is elected as the president for CICILS in 
the election made during the April meeting of the confed-
eration held in Las Vegas USA, emphasized that the goal 
of the confederation is performing studies to increase the 
production and consumption of pulses, the vital product, 
and mentioned about the works he wants to realize dur-
ing his presidential period. 

Arslan stated that they will collaborate with govern-
ments for the solution of possible sectoral problems in 
countries that are a member of the confederation, and 
recorded that they will conduct studies for necessary 
regulations and decisions to be taken to 
benefit the sector and consumer. 

Arslan underlined that the election of a 
Turkish president to CICILS will be benefi-
cial for Turkey's promotion along with the 
reputation of producers and companies, 
and added the following: "CICILS is gath-
ering 2 times annually with the participa-
tion of all members and the board of di-
rectors. The confederation has decided to 
hold the first general meeting of 2016 in 
Turkey. The fact that we will host thousands of people 
within the scope of the meeting, will contribute greatly to 
the tourism and promotion of our country". 

Global Pulse Confederation is considered as the most 
effective and large professional association of world puls-
es with 55 member countries. CICILS has a vast mem-
ber structure such as the Mediterranean Exporters Union 
(MEU), Canada, Australia, South Africa, Indian Pulses As-
sociations, China Chamber of Commerce and private com-
pany representatives, and it is the largest professional asso-
ciation, which gives direction to world pulses with a volume 
of 100 billion dollars. The confederation has member coun-
tries from different continents such as Canada, USA, Aus-
tralia, China, India, Mexico, England, France, Belgium and 
Spain, and it gives direction to world pulses with knowledge 
gained about production and consumption of pulses.

Uluslararası Bakliyat Birliği (Global Pulse Confederati-
on- CICILS) başkanlığına, Türkiye’nin önde gelen bakliyat 
markalarından Arbel’in Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su 
Hüseyin Arslan seçildi. 

ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleştirilen birliğin Ni-
san ayı toplantısında yapılan seçimde CICILS başkanlığa 
getirilen Arslan, birliğin amacının yaşamsal ürün olan bak-
liyatın üretim ve tüketimini arttırmaya yönelik çalışmalar 
yapmak olduğunu vurguladı ve başkanlık sürecinde ha-
yata geçirmek istediği çalışmalardan söz etti. 

Birliğe üye ülkelerde yaşanması muhtemel sektörel 
sorunların çözümü için hükümetlerle işbirliği yapacağını 
ifade eden Arslan, sektöre ve tüketiciye fayda sağlayacak 
düzenlemelerin yapılabilmesi ve gerekli kararların çıkabil-
mesi için çalışmalar yürüteceğini kaydetti. 

CICILS'e Türk bir 
başkanın seçilmesinin 
Türkiye'nin tanıtımına, 
üretici ve şirketlerinin bilir-
liğine katkı sunacağının al-
tını çizen Arslan, "CICILS, 
tüm üyelerin katılımıyla ve 
yönetim kurulunun katı-
lımıyla olmak üzere yılda 
2 defa toplanıyor. Birlik 
2016'daki ilk genel top-

lantının Türkiye'de gerçekleştirilmesini kararlaştırdı. Top-
lantı kapsamında binlerce kişiyi ağırlayacak olmamız, 
ülkemizin turizmine ve tanıtımına büyük katkı sunacak" 
şeklinde konuştu. 

Uluslararası Bakliyat Birliği, 55 ülkenin üye olduğu, 
dünya bakliyatının en etkin ve büyük meslek örgütü 
olarak nitelendiriliyor. Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), 
Kanada, Avustralya, Güney Afrika, Hindistan Bakliyat 
Birlikleri, Çin Ticaret Odası ve özel şirket temsilcileri gibi 
geniş bir üye yapısı bulunan CICILS, 100 milyar dolarlık 
hacmiyle dünya bakliyatına yön veren en büyük meslek 
örgütü özelliğine sahip. Kanada, ABD, Avustralya, Çin, 
Hindistan, Meksika, İngiltere, Fransa, Belçika ve İspanya 
gibi farklı kıtalardan ülkelerin üye olduğu birlik, bakliyat 
üretim ve tüketimine yönelik elde ettiği bilgilerle dünya 
bakliyatına yön veriyor.
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Rotex yüksek kapasiteli yeni 
bir eleği piyasaya sürdü

Rotex launches a new 
high capacity screener
................................................................

Rotex, one of the leader global providers of screening and separation equipment, displays its newest 
high capacity screener models with 40% more capacity than previous models in chemical engineer-
ing and process engineering fair in Germany on 15-19 June, 2015.

Dünyanın önde gelen eleme ve ayıklama ekipmanları sağlayıcısı Rotex, 15-19 Haziran 2015 tarihleri 
arasında Almanya’daki kimya mühendisliği ve proses mühendisliği fuarında eski modellerine göre 
yüzde 40 daha yüksek kapasite ile çalışan en yeni elek modellerini sergileyecek.

Rotex, an innovative pioneer in the technological de-
velopment of screening machines, will exhibit in a fair for 
the chemical engineering and process engineering sector 
held in Frankfurt Germany on 15-19 June 2015. In this 
show, Rotex will show the latest developments for its sev-
eral new models. High capacity Screener models that are 
capable of over 40% more capacity than 
previous models allowing for greater vol-
umes of throughput and positioning the 
range among the world’s largest capacity 
industrial screeners  will be offered to the 
taste of the visitors. One of the most im-
portant equipment to be exhibited is Apex 
Screener. Designed to increase process 
uptime, the Apex Screener incorporates 
user-friendly service features that enable 
quick and easy maintenance, cleaning, 
and inspection. The Apex uses Rotex’s 
unique Gyratory-Reciprocating Motion to provide maxi-
mum product recovery whilst an ergonomic design en-
hances these features to minimize downtime and reduce 
operator effort. The result is significant labor savings and 
improved plant operating efficiency. 

Amongst the experienced Rotex sales representatives 
that will be attending the event, Rotex application engi-
neers will also be onsite to discuss the benefits of the ma-
chines and answer any technical questions you may have. 

Elek makinelerinin teknolojik gelişiminde yenilikçi bir 
öncü olan Rotex, 15-19 Haziran 2015 tarihleri arasında 
Almanya’da düzenlenen kimya mühendisliği ve proses mü-
hendisliği fuarına katılacak. Rotex bu fuarda birkaç yeni mo-
delindeki en son yenilikleri sergileyecek. Rotex’in eski mo-
dellere göre yüzde 40 daha fazla kapasiteyle çalışan, daha 

yüksek iş hacmi sağlayan elek mo-
delleri ve endüstriyel eleklerde dün-
yanın en büyük kapasiteli cihazları 
arasında kabul edilen makineleri, 
fuarda ziyaretçilerin beğenisine su-
nulacak. Sergilenecek ürünlerden 
en önemlisi Apex Elek.  Proses sü-
resini uzatacak şekilde tasarlanan 
Apex Elek servisi kullanıcıya hızlı ve 
kolay bakım, temizleme ve muaye-
ne gibi kolaylıklar sunuyor. Apex, 
Rotex’in maksimum düzeyde ürün 

kazanımı sağlayan Gyratory-Reciprocating Motion cihazını 
kullanıyor. Cihazın ergonomik tasarımı aksama süresini en 
aza indirip, operatörün harcayacağı enerjiyi de azaltıyor; bu 
da önemli oranda iş tasarrufu ve geliştirilmiş tesis operasyon 
verimliliği sağlıyor. 

Fuara katılım gösterecek Rotex satış yetkililerinin yanı 
sıra, Rotex aplikasyon mühendisleri de makinelerin fay-
dalarını tartışmak ve teknik soruları cevaplamak için orada 
olacaklar.
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CHS Nebraska’daki depolama 
tesisini tamamladı

CHS completes storage 
facility in Nebraska
................................................................

USA based CHS marked the completion of a new grain shuttle loading and fertilizer storage facility 
in Nebraska, USA. The facility has a storage capacity of 1.25 million bushel.

ABD merkezli çiftçi kooperatifi CHS, ABD’nin Nebraska eyaletindeki yeni tahıl taşıma ve gübre 
depolama tesisinin yapımını tamamladı. Tesis 1.25 milyon bushellik depolama kapasitesine sahip.

CHS Inc., the nation’s leading global agribusiness owned 
by farmers, ranchers and cooperatives across the United 
States and Aurora Cooperative which is a multi-purpose ag-
ricultural cooperative have completed a 1.25 million bushel 
grain shuttle loading and fertilizer storage facility construct-
ed through a unique CHS capital investment program.

The two cooperatives marked the completion of the 
Superior East, LLC facility at the south-central Nebraska 
facility. Superior East, LLC has a storage capacity of 1.25 
million bushels and includes a 120-railcar enabling the fa-
cility to move corn, soybeans and hard red winter wheat 
to markets west and south, including Mexico. The location 
also includes a grain storage system, as well as 10,000 
tons of liquid fertilizer storage. The site includes ample 
room to expand both grain and fertilizer capacity.

Tarla işçileri, çiftçiler ve kooperatiflerin mülkiyetinde bu-
lunan ABD’nin önde gelen küresel tarım işletmesi ve koo-
peratifi CHS Inc. ve çok amaçlı bir tarım kooperatifi olan 
Aurora Cooperative, CHS’nin sermaye yatırım planıyla 
1.25 milyon bushellik (kile) tahıl taşıma ve gübre depolama 
tesisinin yapımını tamamladı. 

Söz konusu iki kooperatif, 1.25 milyon bushellik depo-
lama kapasitesine sahip olan ve Meksika da dahil olmak 
üzere, ülkenin batısına ve güneyine mısır, soya fasulyesi ve 
sert kışlık buğdayın demiryolu aracılığıyla taşımasına ola-
nak sağlayacak 120 vagonu barındıran Superior East LLC 
tesisinin açılışını, Nebraska’da gerçekleştirdi. Tesis alanı, 
10 bin tonluk sıvı gübre ve tahıl depolama kapasitesine sa-
hip. Tesiste, ilerleyen dönemlerde tahıl ve gübre depolama 
kapasitesini artırmak için geniş alanlar da bulunuyor.

Enugu Sunrise Flour Mills 20 yıl sonra tekrar hizmete açıldı

Enugu Sunrise Flour Mills turns back after 2 decades
........................................................................................................................................

Enugu Sunrise Flour Mills of Nigeria, which had been out of use for 20 years, has been revitalized by 
the Governor of Enugu State, Sullivan Chime.

20 yıldır üretim yapmayan Nijeryalı Enugu Sunrise Flour Mills, Enugu eyaleti Başkanı Sullivan Chime 
tarafından tekrar hizmete açıldı.

According to the news of Daily Post, Sullivan Chime, Gov-
ernor of Enugu State, commissioned the revitalized Enugu 
Sunrise Flour Mills. The plant, which last functioned during 
the administration of ex-Governor Okwesilieze Nwodo, had 
remained moribund for the past 20 years. The State Gov-
ernment had in 2013 signed an agreement with a Vietnam-

Daily Post’un haberine göre, Enugu eyaleti Başkanı Sul-
livan Chime, Enugu Sunrise Flour Mills’in yeniden hizmete 
açılmasına olanak sağladı. En son eski Başkan Okwesilie-
ze Nwodo döneminde faaliyet gösteren tesis, son 20 yıl-
dır üretim yapmıyordu. Eyalet hükümeti, kapalı durumdaki 
un değirmenini 30 yıllığına devralması için Vietnamlı şirket 
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Flour Mills of Nigeria yeni 
ürününü piyasaya sürdü

Flour Mills of Nigeria 
Introduces new product
................................................................

Flour Mills of Nigeria has introduced a new in-
stant cereal, which is rich in nutritional materials, 
recently into Nigerian market.

Flour Mills of Nigeria besin değeri açısından ol-
dukça zengin yeni bir kahvaltılık gevreği Nijerya 
pazarına sundu.

Flour Mills of Nigeria Plc (FMN), one of the leading in-
dustrial players in the food manufacturing sector said it 
recently introduced another product, Daily Delight, an in-
stant cereal into the Nigerian market. The company said 
the new product was introduced in line with its tradition of 
boosting the nutritional needs of Nigerian children.

Presenting the product, the Marketing Manager, Mrs. 
Ronke Osho, quoted in a statement this instant cereal is 
made from composite whole maize and soya beans flour, 
which according to her, is also is rich in energy, calcium 
and protein. She said the new product is also fortified with 
vitamin A and iron. The New Daily Delight is an addition to 
the range of products in the Golden Penny Food Basket 
from the stable of FMN Group, makers of Golden Penny 
Flour, Golden Penny Semovita, Golden Penny Noodles 
and Golden Penny Sugar. 

Gıda üretim sektörünün önde gelen endüstriyel oyuncu-
larından biri olan Flour Mills of Nigeria Plc. (FMN) 

yakın zamanda Daily Delight isimli yeni bir kahvaltılık 
gevreği Nijerya pazarına sunduğunu duyurdu. Firma yeni 
ürünün Nijeryalı çocukların besinsel ihtiyaçlarını karşılama 
geleneği çerçevesinde piyasaya sürüldüğünü açıkladı.

Ürünün sunumunu yapan Pazarlama Müdürü Ronke 
Osho, yaptığı açıklamada bu yeni kahvaltılık gevreğin mısır 
ve soya fasulyesi ununun bir birleşiminden yapıldığını söy-
ledi. Osho, bu birleşimin enerji, kalsiyum ve protein açısın-
dan oldukça zengin olduğu görüşünde. Yeni ürünün A vi-
tamini ve demirle zenginleştirildiğini de belirten Osho, Daily 
Delight’ın Golden Penny Semovita, Golden Penny Noodles 
ve Golden Penny Sugar gibi ürünlerin üreticisi FMN Gru-
bun piyasaya sürdüğü Golden Penny Food Basket serisi-
nin bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.

ese company, DAO-VTV International 
Trading Services and Investment Ltd 
to take over the moribund Flour Mill for 
a period of 30 years. 

The State Commissioner for Com-
merce and Industry Jude Akubuilo ex-
pressed hope that “We know that this 
will capture the market share in terms 
of flour, noodles and other products, 
not only in the Eastern Nigeria, but 
across the country and beyond.” The 
CEO of DAO-VTV International Trad-
ing Services and Investment Ltd, Phoenix Huynh, said, “We 
thank the Governor because he helped us a lot; we shall try 
to make our products of very high quality for the customers 
in Enugu and beyond”, adding “in the future, we shall go 
beyond flour and do noodles, cashew, others and we look 
forward for many investors”.

DAO-VTV International Trading Services 
and Investment Ltd. ile 2013 yılında bir 
antlaşma imzalamıştı.  

Hükümetin Ticaret ve Endüstri Tem-
silcisi Jude Akubuilo, konuyla ilgili ola-
rak şu sözleri dile getirdi: “Biliyoruz ki 
yalnızca Doğu Nijerya’da değil, ülkenin 
her bölgesindeki un, noodle ve diğer 
ürünlerin pazar payında yerimizi ala-
cağız.” DAO-VTV International Trading 
Services and Investment Ltd. CEO’su 
Phoenix Huynh de, “Bizim için yaptı-

ğı yardımlardan dolayı Enugu Bakan’ına çok teşekkür 
ediyoruz. Biz de Enugu ve diğer bölgelerdeki müşteriler 
için yüksek kalitede ürünler üreteceğiz” dedi ve ekledi: 
“Gelecekte un, noodle, maun ve diğer ürünlerin üretimi-
nin ötesine geçeceğiz; bunun için yatırımcıları bekliyor 
olacağız.”
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Whitewater Mill yılda 
600 ton un üretecek

Whitewater Mill to  
produce annually  
600 tons of flour 
.........................................

The new flour mill, Whitewater Mill was completed and it became operational through the partnership 
between two large flour industry companies in USA: Brighton Mills and Siemer Milling. The state of 
art mill is expected to produce 600 tons of flour every year.

ABD’li iki büyük un üreticisi Brighton Mills ve Siemer Milling’ın ortaklığıyla kurulan ve yapımı tamam-
lan Whitewater Mill hizmete açıldı. Son teknoloji değirmenin her yıl 600 ton un öğütmesi bekleniyor.

Rick Siemer, president of Siemer Milling, and partners 
at Nagel & Son stated their proud of their new Whitewa-
ter Mill in West Harrison. The $45 million Whitewater Mill 
is open and it became operational with 10 silos towering 
150 feet above the ground. The state of the art flour mill’s 
completion was celebrated during a ceremony attended 
by company executives, employees, and state and county 
officials. “It’s been a long year-and-a-half in the making, 
but we are really pleased that next week we expect to ac-
tually be generating some revenue at this plant,” said Rick 
Siemers, president of Siemer Milling.

The mill is a partnership between two large flour industry 
companies:  Nagel & Son – better known as Brighton Mills   
and Siemer Milling. Nagel & Son is based in Cincinnati and 
was founded in 1857. Siemer Milling, established in 1882, 
is headquartered in Teutopolis, Illinois. Whitewater Mill, with 
more than 30 employees, is family and employee owned.

Each day, Whitewater Mill will grind about 23,000 bush-
els of wheat, according to the company. In a year, about 7 
million bushels of wheat will be processed into 600 tons of 
flour each year. The flour will go into every day, household 
name foods such as Frito-Lay snacks, Hostess HoHo’s 
and Mini Muffins, McDonald’s breakfast biscuits, and Ped-
igree dog food – just to name a few. Siemers said the mill 
expects to draw wheat from farmers in southeast Indiana 
and west central Ohio. “We’ve got a lot of work to do with 
farmers to provide them a great market for wheat. They’re 
going to being growing a lot more wheat here in the fu-
ture,” Siemers said.

Siemer Milling’in Başkanı Rick Siemer ve ortağı Nagel 
&Son (Brighton Mills) Indiana eyaletinin West Harrison böl-
gesindeki Whitewater Mill ile gurur duyduklarını dile getirdi. 
45 milyon dolara mal olan değirmenin açılışı yapıldı ve değir-
men, yerden yüksekliği 45,7 metreyi bulan 10 silosuyla bir-
likte hizmete girdi. Son teknoloji değirmenin tamamlanması; 
yöneticilerin, çalışanların ve yerel yetkililerin katılımıyla ger-
çekleştirilen bir törenle kutlandı. Siemer Milling’in Başkanı 
Rick Siemer, konuyla ilgili şunları söyledi: “1,5 yıl süren uzun 
bir inşaat dönemiydi ancak biz gelecek hafta bu tesisten ka-
zanç sağlamaya başlayacağımız için çok memnunuz.” 

Değirmen, Brighton Mills olarak da bilinen Nagel & Son 
ve Siemer Milling gibi un endüstrisinin iki dev firmasının or-
tak girişimi. 1857’de kurulan Nagel &Son’ın merkezi Ohio 
eyaletine bağlı Cincinnati kentinde yer alıyor. Siemer Milling 
ise 1882 yılında kurudu ve merkezi Illinois eyaletinin Teuto-
polis kentinde bulunuyor. 30’dan fazla çalışanı olan Whi-
tewater Mill çalışanlarının da ortak olduğu bir aile şirketi. 

Firmanın yaptığı açıklamaya göre, Whitewater Mill her 
gün 23 bin bushel buğday öğütecek. Bir yıl içinde yaklaşık 
7 milyon bushel buğday işlenip 600 ton un üretilecek. Un 
değirmeni; Frito-Lay Snacks, Hostess HoHo’s, Mini Muffins, 
McDonald’ın kahvaltı bisküvileri ve Pedigree köpek mama-
sı gibi ürünler için her gün üretim gerçekleştirecek. Siemer, 
değirmenin Güneydoğu Indiana ve Orta-Batı Ohio’daki çift-
çilerin buğdaylarını da kullanmasını umduklarını da belirterek 
şunları söyledi: “Çiftçilerle çok çalışmamız olacak, onlara 
buğday için büyük bir pazar sağlamayı istiyoruz. Gelecekte 
burada daha çok buğday üretiyor olacaklar.”
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Pakistan unda 
zenginleştirmeyi zorunlu 
hale getiriyor

Pakistan to make 
wheat flour fortification  
mandatory
................................................................

Pakistan Flour Mills Association central chairman Asım 
Raza Ahmad said flour mills in Lahore province would start 
fortification of wheat flour in a couple of weeks. The exer-
cise would later be taken up in other provinces, he said at 
an international workshop arranged under the aegis of the 
Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN). Ahmad said 
the association had a central laboratory where flour mills 
could test their flour free of cost. He said the GAIN had 
helped the association strengthen its laboratory.

Additional Food Secretary Ahmad Mustajab Karamat 
said the Food Department was focusing on the fortification 
of wheat flour with iron and folic acid to address iron defi-
ciency anemia. Karamat praised the GAIN for arranging the 
training and equipment for the staff. He said the government 
had amended the relative food rules to make fortification of 
wheat flour mandatory. GAIN Project Manager Munawar 
Hussain said the alliance would continue supporting public 
and private sectors to ensure that the people of Pakistan 
had consumed minerals and vitamins in the right amount.

Pakistan Un Değirmenleri Derneği Başkanı Asım Raza 
Ahmad, Lahor kentindeki un değirmenlerinin birkaç hafta 
içinde buğday ununu zenginleştirme çalışmalarına baş-
layacağını söyledi. Daha İyi Beslenme İçin Küresel İttifak 
(GAIN) kuruluşunun düzenlediği uluslararası bir etkinlikte 
konuşan Ahmad, uygulamanın daha sonra diğer bölge-
lerde de gerçekleştirileceğini belirtti. Ahmad ayrıca dernek 
olarak un değirmenlerinin ürünlerini ücretsiz olarak test 
edebilecekleri bir merkez laboratuvara sahip olduklarını da 
ifade etti ve laboratuvarlarının güçlendirilmesi için GAIN’in 
derneklerine yardım ettiğini de ekledi. 

Ek Gıda Sekreteri Ahmad Mustajab Karamat, demir ek-
sikliğine bağlı kansızlıkla savaşmak için buğday ununun 
demir ve folik asit ile zenginleştirmesine odaklandıklarını 
söyledi. Karamat, düzenledikleri eğitimler ve çalışanları-
na sağladıkları ekipman için GAIN’ e teşekkürlerini sundu 
ve hükümetin buğday unu zenginleştirmesini zorunlu hale 
getirecek gıda yasasını Kabul ettiğini de sözlerine ekledi. 
GAIN Proje Yöneticisi Munawar Hussain, Pakistan halkının 
yeterli miktarda mineral aldığından emin oluncaya kadar 
yardımların hem kamu hem de özel sektörü desteklemeye 
devam edeceğini söyledi. 
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DEĞİRMENCİLİK SEKTÖRÜNÜN 
YATIRIMCILARI 

İSTANBUL’DA BULUŞTU

IDMA which is the only international technology exhibition of world grain and 
pulse processing sector opened its doors to the visitors coming from all over 
the world between 23-26 April 2015. During 4 days, 9346 local and foreign 
professionals from 98 countries followed the Exhibition which was held in 
Istanbul Expo Center.

Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörünün uluslararası nitelikteki tek tekno-
loji fuarı İDMA, 23-26 Nisan 2015 tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından 
gelen ziyaretçilerine kapılarını açtı. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarı, 
4 gün boyunca 98 ülkeden 9 bin 346 yerli ve yabancı profesyonel takip etti.

The 6th of IDMA - International Flour, Sem-
olina, Rice, Corn, Bulghur, Feed Milling Ma-
chinery and Pulse, Pasta, Biscuit Technolo-
gies Exhibition which is the biggest meeting 
platform of grain and pulses processing in-
dustry on international scale, was held with 
a high level of participation at Istanbul Expo 
Center between 23 and 26 April 2015. 

Erhan ÖZMEN, the President of Turkish 
Flour Industrialists’ Federation (TFIF), Rodion 
RYBCZYNSKI, the President of Ukrainian 
Flour Millers Association, Hitesh CHANDAK, 
the President of Roller Flour Millers Federa-
tion of India, Savina VLAHOVA, the Presi-
dent  of Union of Bulgarian Millers, Moham-
mad Hashim GHAZNIWAL, the President of 
Afghanistan Fortified Flour Mills Association, 

Dünya hububat ve bakliyat işleme sektö-
rünün en büyük buluşma platformu İDMA 
- Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, 
Yem Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makar-
na, Bisküvi Teknolojileri Fuarı’nın 6.’sı, 23-26 
Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul Fuar 
Merkezi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Fuarın 23 Nisan 2015 tarihinde gerçek-
leştirilen açılış törenine Türkiye Un Sanayi-
cileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Erhan 
ÖZMEN, Ukrayna Un Değirmenleri Derneği 
Başkanı Rodion RYBCZYNSKI, Hindistan 
Un Değirmenleri Federasyonu Başkanı Hi-
tesh Chandak, Bulgaristan Değirmenciler 
Birliği Başkanı Savina VLAHOVA, Afga-
nistan Un Değirmenleri Derneği Başkanı 
Muhammed Haşim Gaznival, Etiyopya De-

INVESTORS OF MILLING INDUSTRY 
CAME TOGETHER IN ISTANBUL 
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NUMBER OF VISITORS AND RATIOS
ZİYARETÇİ SAYISI VE ORANLARI

During 4 days, 9346 local and foreign professional visitors visited IDMA 2015 Fair. Despite the 
economic and political issues in the world, the number of IDMA visitors has increased. The visitor 
profile of IDMA 2015 Fair mostly consisted of the visitors who were on the process of choosing 
and renewing their technologies instead the visitors who make market search. Thus, the exhibitors 
of IDMA 2015 Fair had the chance to make more hot sales.

İDMA 2015 Fuarı’nı 4 gün boyunca 9 bin 346 yerli ve yabancı profesyonel takip etti. Dünyadaki 
olumsuz ekonomik ve siyasi atmosfere rağmen İDMA ziyaretçilerinin sayısı artış gösterdi. Bu 
yılki fuarda, ağırlıklı ziyaretçi kitlesini ise gelecekteki yatırımları için piyasa araştırması yapan 
firmalardan ziyade, teknolojilerini seçme ve yenileme aşamasında olan firmalar oluşturdu. Bu 
nedenle İDMA 2015 Fuarı, daha fazla sıcak satışa sahne oldu.

Abeba TESFAYE, the President of Ethiopian Millers Asso-
ciation, Gaye AMADOU, the President of Senegal National 
Federation of Bakers, Drazen MILOLOZA, the General Sec-
retary of Croatian Chamber of Economy, Igor LIPOVNIK, 
the General Secretary of Chamber of Agricultural and Food 
Companies Slovenia, Dalia RUSCIAUSKIENE, the General 

ğirmenciler Derneği Başkan Yardımcısı Abeba Tesfaye, 
Senegal Ulusal Fırıncılar Federasyonu Başkanı Gaye 
AMADOU, Hırvatistan Ekonomi ve Ticaret Odası Genel 
Sekreteri Drazen MILOLOZA, Slovenya Tarım ve Gıda 
Şirketleri Odası Genel Sekreteri Igor LIPOVNIK, Litvan-
ya Tahıl İşleyenler Derneği Genel Sekreteri Dalia RUS-
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Secretary of Lithuanian Grain Processors’ Association and 
Abdellatif IZEM, the President of Morocco National Fed-
eration of Milling attended the opening ceremony of the 
Exhibition held on 23 April 2015.  The presidents of the as-
sociations who came together in Istanbul for directing their 
investments gave speech during the opening ceremony of 
IDMA and emphasized the importance of IDMA Exhibition 
for themselves and the role of it in the sector.   

INVESTORS WERE AT IDMA 
FOR A FINAL DECISION
IDMA, held by Parantez Fair Organization in Istanbul ev-

ery two years, is the only international exhibition  where all 
the technologies needed in flour, rice, corn, bulghur, feed 
machinery and pulse, pasta, biscuit plants are exhibited all 
together and in operating order. Thus, all the sector profes-
sionals who have investment plans meet in Istanbul every 

CIAUSKIENE ve Fas Ulusal Değirmencilik Federasyonu 
Başkanı Abdullatif IZEM katıldı.  Yatırımlarına yön vermek 
için İstanbul’da bir araya gelen dernek başkanları, İDMA 
Fuarı’nın açılışında söz alarak İDMA Fuarı’nın kendileri için 
taşıdığı öneme ve sektördeki rolüne vurguda bulundular. 

YATIRIMCILAR SON KARAR İÇİN İDMA’DAYDI
Parantez Uluslararası Fuarcılık tarafından 2 yılda bir 

İstanbul’da gerçekleştirilen İDMA, un, irmik, pirinç, mısır, 
bulgur, yem değirmenleri ile bakliyat, makarna, bisküvi 
tesislerinde ihtiyaç duyulan tüm teknolojilerin bir arada 
ve çalışır vaziyette sergilendiği dünyadaki tek fuar. Bu 
yüzden de, yatırım planı olan tüm sektör profesyonelleri, 
teknoloji seçiminde son kararlarını vermek için 2 yılda bir 
İstanbul’da buluşuyor. 

Bu yıl 6.’sı düzenlenen fuar; Ortadoğu ülkelerinde ya-
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ALLOCATION OF VISITORS BY PRODUCT GROUPS
ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE ZİYARETÇİ DAĞILIMI

Regarding the density of visitors by product 
groups, it seems that flour, semolina and corn 
mills which are the main categories of the ex-
hibition show more interest to the fair. The 
share of flour, semolina and corn mills in all vi-
sitors is 54 percent. Rice mills and pulse pro-
cessing companies follow flour, semolina and 
corn mills. This group has a share of 20 per-
cent regarding the number of visitors. Visitors 
consisting of pasta producers, which showed 
an increase in number in the previous exhibi-
tion, increased a bit more in 2015 exhibition. 
Biscuit group has also showed an increase 
too. Biscuit producers, when compared to ot-
her product groups in previous years, showed 
a great interest at IDMA 2015. 

Ürün grupları bazında ziyaretçi yoğunluğu ince-
lendiğinde fuarın ana kategorisini oluşturan un, 
irmik ve mısır değirmenlerinin her zaman olduğu 
gibi fuara daha yoğun ilgi gösterdiği görülmek-
tedir. Un, irmik ve mısır değirmenlerinin tüm zi-
yaretçiler içerisindeki payı yüzde 54 seviyesinde. 
Un, irmik ve mısır değirmenlerini, pirinç değir-
menleri ve bakliyat işleyen firmalar takip ediyor. 
Bu grubun fuar ziyaretçileri arasındaki payı yüz-
de 20 seviyesinde. Bir önceki fuarda bir miktar 
artış gösteren makarna üreticilerinden oluşan zi-
yaretçi kitlesi, 2015 fuarında bir miktar daha artış 
gösterdi. Bir diğer artış bisküvi grubunda yaşan-
dı. Önceki yıllarda diğer ürün gruplarıyla kıyas-
landığında daha düşük miktarlarda kalan bisküvi 
üreticileri, İDMA 2015’e daha yoğun ilgi gösterdi.
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two years for making their final decision in choosing technol-
ogy. The Exhibition, the 6th one was held this year, man-
aged to increase the number of visitors despite the war in 
Middle Eastern countries, the crisis between Ukraine and 
Russia and also increasing parity of dollar on an interna-
tional scale.  However, this economic and political situa-
tion made a distinctive impact on visitors. At this year’s ex-
hibition, companies which already have investment plans 
and are on the process of choosing their technologies 

şanan savaş, Ukrayna-Rusya krizi ve uluslararası bazda 
doların önemli ölçüde artan paritesine rağmen, ziyaretçi 
sayısını arttırmayı başardı. Ancak dünyadaki bu ekonomik 
ve siyasi durum, ziyaretçi kitlesi üzerinde farklı bir etkiye 
yol açtı. Bu yılki fuarda, ağırlıklı ziyaretçi kitlesini, gelecek-
teki yatırımları için piyasa araştırması yapan firmalardan 
ziyade halihazırda yatırım planları bulunan ve teknolojileri-
ni seçme aşamasında olan firmalar oluşturdu. Bu yönüyle 
de İDMA 2015 Fuarı, daha fazla sıcak satışa sahne oldu.
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ALLOCATION OF FOREIGN VISITORS BY CONTINENTS
KITALAR BAZINDA YURTDIŞI ZİYARETÇİ DAĞILIMI

Kıtalar bazında yurtdışı ziyaretçi dağılımına ba-
kıldığında Asya kıtasının yüzde 38 ile ilk sırada 
yer aldığı görülmektedir. Asya kıtasını yüzde 
36 ile Avrupa, yüzde 22 ile Afrika, yüzde 3 ile 
Amerika ve yüzde 1 ile Avustralya kıtası takip 
etmektedir. Kıtalar bazında ziyaretçi dağılımının 
gösterildiği grafikte, Türkiye yer almamaktadır.

Regarding the visiting countries by conti-
nents, Asia seems to be the leader with a 
share of 38 percent. Europe with 36 percent, 
Africa with 22 percent, America with 3 per-
cent and Australia with 1 percent follow Asia. 
In the graph showing the allocation of foreign 
visitors by continents, Turkey is excluded. 
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predominated the visitor number instead of those which 
make a market research for their future investments.  In 
this aspect, IDMA 2015 Exhibition enabled more hot sales.

VISITORS FROM 98 COUNTRIES 
IDMA Exhibition which was opened on Thursday, 23 

April and continued 4 days hosted 4131 local and 5215 
foreign, totally 9346 local and foreign professionals of the 
sector from 98 countries this year. The professionals of 
the sector who found wide range of machinery, product 
and services under one roof in IDMA, had the opportunity 
of meeting with the companies that are among the world 
giants in cereals and pulses processing technologies and 
directed their investments while having also the chance 
of comparing and contrasting the companies developing 
the similar technologies, the technologies they develop 
and many other alternatives in every respect.

Including Middle East, Asia and Europe visited IDMA 
2015 predominantly. While Asia shares 38 percent of the 
foreign visitors in IDMA, Europe has 36 percent. Africa 
with 22 percent, America with 3 percent and Australian 
Continent with 1 percent follow these two continents. 

98 ÜLKEDEN ZİYARETÇİ KATILIMI
23 Nisan Perşembe günü açılan ve 4 gün süren İDMA 

Fuarı; bu yıl 98 ülkeden 4 bin 131’i yerli, 5 bin 215’i ya-
bancı olmak üzere toplam 9 bin 346 yerli ve yabancı sek-
tör profesyonelini ağırladı. Firmaları için ihtiyaç duydukları 
tüm makine, ürün ve hizmetleri, geniş bir yelpazede tek 
çatı altında İDMA’da bulan sektör profesyonelleri, fuar 
süresince bir yandan hububat ve bakliyat işleme tekno-
lojilerinde dünyanın lider firmalarıyla görüşme olanağı bu-
lurken bir yanda da benzer teknolojileri geliştiren firmaları, 
geliştirdikleri son teknolojileri ve diğer pek çok alternatifi 
her açıdan karşılaştırma ve kıyaslama fırsatını yakalayarak 
yatırımlarına yön verdi.

İDMA 2015 Fuarı’na en yoğun katılım Ortadoğu da da-
hil Asya ve Avrupa’dan gerçekleşti. Fuarı ziyaret eden ya-
bancı katılımcıların yüzde 38’ini Asya kıtası ülkeleri oluştu-
rurken yüzde 36’sını Avrupa kıtası oluşturdu. Bu iki kıtayı 
sırasıyla yüzde 22 ile Afrika, yüzde 3 ile Amerika ve yüzde 
1 ile Avustralya kıtası takip etti.

A’DAN Z’YE TÜM TEKNOLOJİLER İDMA’DA
İDMA 2015 Fuarı’na 148’i yerli, 105’i yabancı olmak 
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İRAN FIRST 20 COUNTRIES BY VISITOR DENSITY
ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU BAZINDA İLK 20 ÜLKE

The general economic and political situation 
in the world causes the visitor countries of 
IDMA Exhibitions to change. At IDMA 2015 
which is known to have been visited by 98 
countries, the number of visitors by countri-
es has also changed. Except Turkey, leading 
10 countries in this Exhibition in terms of the 
number of visitors are as follows: Iran, Bulga-
ria, Russia, Ukraine, Libya, Greece, Pakistan, 
Germany, Morocco and Egypt. 

Dünyadaki genel ekonomik ve siyasi du-
rum, İDMA Fuarlarına katılan ülkelerde ve 
ziyaretçi sayılarında değişime yol açıyor. 
98 ülkeden katılımın belirlendiği İDMA 2015 
Fuarı’nın ülke bazında ziyaretçi sayısında 
değişim söz konusu. Bu yılki fuarda Türkiye 
hariç ziyaretçi sayısı açısından öne çıkan ilk 
10 ülke şunlardan oluşuyor; İran, Bulgaris-
tan, Rusya, Ukrayna, Libya, Yunanistan, Pa-
kistan, Almanya, Fas ve Mısır. 
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ALL THE TECHNOLOGIES 
FROM A TO Z ARE IN IDMA 
148 local and 105 foreign, totally 253 companies ex-

hibited at IDMA 2015 Exhibition. While 50 foreign com-
panies directly participated in the exhibition, 55 of them 
took part with their representatives.

253 company with a booth in 3 halls comprising of an 
area of 33,000 sqm presented 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, loading, conveying and unload-
ing systems; laboratory devices; additives; packaging ma-
chines and materials; spare parts and sub-industry to the 
taste of the visitors. Having sounding out the global grain 
and pulses processing sector for 10 years, IDMA is aiming 
to increase both the number and diversity of its visitors by 
continuing to direct the sector in the upcoming period.

üzere 253 marka katılım gösterdi. Yabancı firmaların 50’si 
fuara doğrudan katılım gösterirken, 55 firma temsilcileri 
aracılığıyla fuarda yer aldı.

Toplam 33 bin metrekarelik alandan oluşan 3 salonda 
stant açan 253 firma; un, irmik, mısır, pirinç ve yem de-
ğirmenleri ile bakliyat temizleme, ambalajlama, makarna 
ve bisküvi tesislerinde kullanılan en son teknolojiler ile 
yem depolama siloları, dolum, taşıma ve tahliye sistem-
leri, laboratuvar cihazları, katkı maddeleri, ambalaj ma-
kineleri ve malzemeleri ile yedek parça ve yan sanayi 
ürünlerindeki en son yenilikleri ziyaretçilerin beğenisine 
sundu.

10 yıldır dünya hububat ve bakliyat işleme sektörünün 
nabzını tutan İDMA, önümüzdeki süreçte de sektöre yön 
vermeye devam ederek hem ziyaretçi sayısını hem de zi-
yaretçi kitlesindeki çeşitliliği arttırmayı hedefliyor.
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148 local and 105 foreign, totally 253 companies exhibited at IDMA 2015 Exhibition. While 50 
foreign companies directly participated in the exhibition, 55 of them took part with their repre-
sentatives. 253 company with a booth in 3 halls comprising of an area of 33,000 sqm presented 
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, loading, conve-
ying and unloading systems; laboratory devices; additives; packaging machines and materials; 
spare parts and sub-industry to the taste of the visitors. 

İDMA 2015 Fuarı’na 148’i yerli, 105’i yabancı olmak üzere 253 marka katılım gösterdi. Yabancı fir-
maların 50’si fuara doğrudan katılım gösterirken, 55 firma temsilcileri aracılığıyla fuarda yer aldı.
Toplam 33 bin metrekarelik alandan oluşan 3 salonda stant açan 253 firma; un, irmik, mısır, 
pirinç ve yem değirmenleri ile bakliyat temizleme, ambalajlama, makarna ve bisküvi tesislerinde 
kullanılan en son teknolojiler ile yem depolama siloları, dolum, taşıma ve tahliye sistemleri, la-
boratuvar cihazları, katkı maddeleri, ambalaj makineleri ve malzemeleri ile yedek parça ve yan 
sanayi ürünlerindeki en son yenilikleri ziyaretçilerin beğenisine sundu.
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İDMA 2015 Fuarı, katılımcıların düzenlediği etkinlikler açı-
sından da dikkat çekiciydi. Sektörün önde gelen marka-
ları, stantlarında düzenledikleri şovlar, çekilişler ve lans-
manlarla ziyaretçilerin dikkatini çekmeyi başardı.

IDMA 2015 Exhibition was remarkable regarding the 
events organized by the exhibitors. Leading brands of the 
industry drew the visitors’ attention through the shows, 
raffles and launchings that they organized. 

Mehmet AHMEHMET of Akmehmet Un won a semolina purifier 
through the raffle organized in the booth of Alapala Makine. Ope-
ration Manager of Krupyaniy Dvir LLC Flour mill Kazbek KHALI-
DOV and Istanbul Halk Ekmek A.Ş. Technical Engineer Serkan 
KAPUCUOĞLU have won an IPad. 

Alapala Makine’nin standında 
yapılan çekilişte Akmehmet 
Un’dan Mehmet AKMEH-
MET bir irmik sasörü kazan-
dı. Krupyaniy Dvir LLC. un 
fabrikası Operasyon Müdürü 
Kazbek KHALIDOV ve İstan-
bul Halk Ekmek A.Ş. Teknik 
Mühendisi Serkan KAPUCU-
OĞLU ise birer Ipad kazandı.

Aybakar A.Ş. standında gerçekleştirilen çekilişte 
bir kişi Ceres Inox II Gold Edition vals kazandı.

Bühler AG, özel stant konsepti ve şovlarıyla 4 gün 
boyunca ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. 

Thanks to its special booth concept and show, Buhler 
AG had been a popular place for visitors for 4 days. 

A guest won a Ceres Inox II Gold Edition Roller 
in a raffle organized at the booth of Aybakar A.Ş.

İDMA’NIN EN DİKKAT ÇEKİCİ ETKİNLİKLERİ

MOST REMARKABLE EVENTS IN IDMA 
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With Whirling Dervishes show and Turkish folk dances or-
ganized in its booth, Molino Machine has been the center 
of attention both for Turkish people and foreign visitors. 

Molino Makine, standında düzenlediği semazen gös-
terisi ve Türkiye’ye özgü halk oyunlarıyla Türklerin 

olduğu kadar ya-
bancı ziyaretçile-
rin de ilgi odağı 
oldu.

Selis Makine presented its revolutionary, new technology patented roller for the first time in IDMA. Participation 
of foreign and local visitors to the machine launching realized on the first day of the exhibition was quite high. 

Selis Makine, değirmencilikte çığır açacak patentli yeni teknoloji valsini ilk kez İDMA’da sergiledi. Fuarın ilk 
günü gerçekleştirilen makine lansmanına yerli ve yabancı ziyaretçilerde yoğun bir katılım oldu.

Tahıl Diyagram organized a se-
minar named “Vision of Milling 
Industry for 2023” on the third 

day of the exhibition. The 
seminar drew great interest. 

Tahıl Diyagram, fuarın 
üçüncü günü “Değirmen-
cilik Sektörünün 2023 Viz-
yonu” konulu bir seminer 
düzenledi. Seminere ilgi 
yoğundu.
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IDMA, held by Parantez Fair Organization in Istanbul 
every two year, is the only global exhibition where all the 
technologies needed in flour, semolina, rice, corn, bul-
ghur, feed mills and pulses, pasta, biscuit plants are ex-
hibited altogether and in working order. 

Totally 253 brands, of which 148 is local and 105 foreign, 
exhibited in the exhibition which was held for the sixth time 
this year. 253 companies opening booths at 3 halls in an area 
of 33 thousand square meters presented their latest tech-
nologies to the taste of visitors. While most of the companies 
which exhibited in IDMA 2015 were satisfied with the exhibi-
tion, there were some companies which could not have what 
they expected. We asked them some questions to learn their 
ideas after the exhibition. Although what we compiled with 

ELİF YÜKSEL is one of the food engineers working in Şevsan Un and at the same time she is an IDMA visitor. She 
shared her impression about the exhibition with us after the exhibition and said this: “The basic function of the exhibition 
is to present current and newly-developed equipment and to bring the producers together with the consumers. As a 
result, it is to promote, present, compare visually, exhibit and make hot sales. Exhibitions are the final spots bringing the 
technology that is developed with innovations and the users together on the path starting with tradition and ending with 
future. Parantez Fair Organization accomplished a great job in this aspect. Bringing the world’s leader brands together is 
amazing. Globally influential users in the industry and loyal millers of our country enabled the exhibition to reach its target 
thanks to their wide participation. Local milling industry is capable of competing with the world brands in terms of quality 
and technology. In IDMA 2015, this idea became clear in my mind. Parantez Fair Organization is the hero of IDMA 2015 
which is a perfect organization in every aspect. I congratulate them and I wish a continued success.”

“A perfect organization in every aspect”

Parantez Uluslararası Fuarcılık tarafından 2 yılda bir 
İstanbul’da gerçekleştirilen İDMA, un, irmik, pirinç, mısır, 
bulgur, yem değirmenleri ile bakliyat, makarna, bisküvi te-
sislerinde ihtiyaç duyulan tüm teknolojilerin bir arada ve 
çalışır vaziyette sergilendiği dünyadaki tek fuar.

Bu yıl 6.’sı düzenlenen fuara 148’i yerli, 105’i yabancı 
olmak üzere 253 marka katılım gösterdi. Toplam 33 bin 
metrekarelik alandan oluşan 3 salonda stant açan 253 
firma, en son teknolojilerini ziyaretçilerin beğenisine sun-
du. İDMA 2015’te yer alan firmaların önemli bir bölümü 
fuardan memnun ayrılırken bekledikleri sonuca ulaşama-
yan firmalar da vardı. Fuar sonrası katılımcıların izlenim-
lerini öğrenmek için kendilerine birkaç soru yönlendirdik. 
Bize gelen yanıtlardan derlediklerimiz, birbirinden farklı 

Elif YÜKSEL, Şevsan Un’da görev yapan gıda mühendislerinden biri ve aynı zamanda bir İDMA ziyaretçisi. Fuar son-
rası, fuarla ilgili izlenimlerini dergimizle paylaştı ve şunları dile getirdi: “Fuarın esas amacı mevcut olan ile yeni icat edilen 
buluşların tanıtılmasını ve üretici ile kullanıcının bir araya getirilmesini sağlamaktadır. Sonuçta da tanıtım, tanıştırma, 
görsel olarak kıyaslama, sergileme ve sıcak satış yapılmasını gerçekleştirmektir. Gelenekten geleceğe uzanan yolda 
yeniliklerle gelişen teknolojiyi kullanıcıyla buluşturan son noktadır fuarlar. Bu açıdan Parantez Fuarcılık olağanüstü bir 
başarıya imza atmıştır. Sektörde söz sahibi olan dünya markalarını bir araya getirmek müthiş bir şey. Dünya çapında 
sektörde söz sahibi olan kullanıcılar ile ülkemizin vefakar değirmencileri geniş bir katılımla fuarın amacına ulaşmasını 
sağlamışlardır. Yerli makine sanayimiz kalite ve teknolojik bakımından dünya markaları ile yarışır haldedir. İDMA 2015 
Fuarı’nda bu düşüncem netlik kazanmıştır. Her bakımdan kusursuz bir organizasyon olan İDMA 2015’in kahramanı 
kesinlikle Parantez Fuarcılık’tır. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

“Her bakımdan kusursuz bir organizasyon”

KATILIMCILARDAN 
İDMA 2015 NOTLARI

EXHIBITORS’ NOTES 
FOR IDMA 2015 
......................................................
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“Our opinion about IDMA 2015 is positive in general 
terms; it was useful for us. As it is a specialized fair it is vis-
ited by relevant people primarily. There is no useless crowd. 
Although the number of visitors is low 
they are highly relevant and by this 
means, we can pinpoint. Regarding 
the allocation of visitors by countries, 
it looks like attendance from North-
ern countries like Ukraine and Rus-
sia was less when compared to the 
past. I guess, however, this situation 
is caused by the crisis between Rus-
sia and Ukraine. On the other hand, 
attendance from countries like Iran 
and Iraq was high. The countries 
which couldn’t attend the previous exhibition were there 
also. I assume that the number of visitors is a result of the 
crisis between Russia and Ukraine, increase in dollar value 
and war conditions in Middle East as I mentioned. A lot of 
companies work on dollar as you know and high value of 
dollar had an impact on them. In fact, even an American 
company visiting the exhibition complained about the high 
value of dollar and the rest is history. Despite all of these, 
the exhibition went well. 

We exhibited our grain drying machines and sample han-
dling catheter. We presented our grain storage silos mostly 
via printed materials that we already prepared. We think that 
visitors from USA would be better in the next exhibition.”

“IDMA Exhibition was in line with our expectations. Visi-
tors’ profile was relevant with the addressed areas of the 
exhibition. I think, the number of visitors and allocation of 
countries, however, were not enough.  

During the exhibition, we mainly focused on fumigants 
used in disinfection to infestation in grain and pulses prod-

the answers points out to wide range of results, general opin-
ion about the exhibition reveals international success of IDMA 
Exhibition and the quality of visitor groups. 

“İDMA 2015 Fuarı’yla ilgili genel anlamda fikrimiz olum-
lu, bizim açımızdan faydalı oldu. Bir ihtisas fuarı olduğu için 
öncelikle sektörle ilgili kişiler tarafından ziyaret ediliyor. Boş 

kalabalık yok. Gelen ziyaretçi sayı-
ca az olmasına rağmen tamamen 
konuyla ilgililer ve bu sayede nokta 
atışı yapabiliyoruz. Ziyaretçilerin ülke-
sel bazdaki dağılımına baktığımızda 
Ukrayna, Rusya gibi kuzey ülkeler 
eskiye nazaran sanki daha az ka-
tılım vardı. Ancak bu durumun da 
Rusya-Ukrayna arasındaki krizden 
kaynaklandığını tahmin ediyorum. Di-
ğer taraftan İran, Irak gibi ülkelerden 
önemli katılım vardı. Bir önceki fuara 

gelmeyen ülkelerden katılım vardı. Ziyaretçi sayısının bah-
settiğim gibi Rusya-Ukrayna krizinden, dolar kurundaki ar-
tıştan ve Ortadoğu’daki savaş durumundan kaynaklandığını 
düşünüyorum. Buradaki birçok firma bildiğiniz gibi dolarla 
çalışıyor ve doların yüksek oluşu haliyle bu firmaları etkiledi. 
Hatta ziyaret amacıyla Amerika’dan gelen firma dahi doların 
kuvvetli olmasından şikayet ediyordu. Gerisini siz düşünün. 
Bütün bunlara rağmen fuar iyiydi.

Fuarda tahıl kurutma makinelerimizi ve numune alma son-
dası dediğimiz makinelerimizi sergiledik. Tahıl depolama silo-
larımızı ise daha çok hazırladığımız basılı materyaller üzerin-
den tanıttık. Bir sonraki fuarda Amerika kıtasından daha fazla 
katılım olmasının daha iyi olacağını düşünüyorum.”

“İDMA Fuar’ı firmamız açısından beklentiler doğrultusun-
da geçti. Ziyaretçi profili, genel olarak fuarın hitap ettiği ke-
simlerden oluşuyordu ancak ziyaretçi sayısı ve ülke dağılımı 
konusunda yeterli olmadığı düşüncesindeyim. 

Biz firma olarak fuarda daha çok hububat ve bakliyat gibi 
ürünlerinin böceklenmeye karşı ilaçlanmasında kullanılan 

sonuçlara işaret etse de genel kanı İDMA Fuarı’nın ulus-
lararası alandaki başarısını ve ziyaretçi kalitesini ortaya 
koyuyor.

“Ziyaretçi tamamen konuyla ilgi, bu sayede nokta atışı yapabiliyoruz”

“Beklentiler doğrultusunda geçti”

Ada Kurutma, Kadir ÇELİK

Agrifum Tarım ve Sanayi Ürünleri, Rıfat GÖZTAŞ

“Visitors are highly relevant, by this means we can pinpoint”

“In line with our expectations”
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“Yurtdışı ziyaretçi sayısı önceki yıla göre daha yüksekti”

Akyol Sanayi Malzemeleri, Yaşar AKYOL

“The number of foreign visitors were high in comparison to the 
previous year”

“I consider that the number of Turkish visitors were few. 
I hope there will be more visitors from Turkey in the next 
exhibition. The number of visitors coming from abroad was 
more when compared to the previ-
ous year. Unfortunately this time, 
visitors were like having a touristic 
trip though. For us, they were not like 
buyers so to speak. 

As Akyol Sanayi Malzemeleri, we 
manufacture and sell mill equipment. 
Regarding the work area, it is harder 
for us to make technological innova-
tions and attend the exhibition with 
these innovations. However, we be-
lieve that we presented the details 
about the measuring device to our guests visiting our booth 
during the exhibition. Finally, we wish Parantez Fair team 
success. We hope that the next exhibition would be better.”

“Türkiye genelinden gelen ziyaretçi sayısının az olduğu ka-
naatindeyim. Bir sonraki fuarda ülke içinden  daha fazla ziya-
retçi olacağını umuyorum. Yurtdışından gelen ziyaretçi sayısı 

ise önceki yıla göre daha yüksekti. 
Ancak maalesef gelen kişiler, daha 
çok turistlik gezi için gelmiş gibiydi. 
Bizim açımızdan piyasadaki tabiri ile 
pek alıcı değillerdi.

Biz Akyol Sanayi Malzemeleri ola-
rak değirmen malzemeleri imalatı ve 
satışı yapıyoruz. Çalıştığımız alan iti-
bariyle teknolojik yenilikler yapmamız 
ve bu yeniklerle fuarda yer alamız çok 
daha zor. Ancak fuar süresince stan-
dımıza gelen misafirlerimize özellikle 

ölçüm cihazlarıyla ilgili gerekenleri tanıttığımıza inanıyoruz. 
Son olarak tüm Parantez Fuarcılık ekibine başarılar dileriz. 
Bir sonraki fuarın daha da iyi olacağını umuyoruz.”

“We had a very positive experience about the Exhibi-
tion. It was very well organized and the signals have been 
very positive for the shape of the 
industry at this juncture. Based on 
the traffic we got in our booth, there 
was representation from European, 
Asian and African nationalities. 
Most of the visitors were high qual-
ity professionals with valid interest 
in our product areas. There was 
obviously significant representation 
from Turkish entities, which was ex-
pected due to the location but also 
due to the growth in the local market. We are looking 
forward to the next event!

“İDMA Fuarı’na dair izlenimimiz çok olumlu. İyi or-
ganize olunmuştu ve bu bağlamda sektörün geleceği-

ne ilişkin işaretler çok olumluydu. 
Standımızdaki yoğunluğa bakacak 
olursak Avrupalı, Asyalı, Afrikalı 
ziyaretçilerin olduğunu söyleye-
biliriz. Ziyaretçilerin çoğu nitelikli 
sektör profesyonelleriydi ve ürün-
lerimize olan ilgileri büyüktü. Türk 
firmalarından da çok ilgi vardı. Fu-
arın lokasyonu açısından Türklerin 
ilgisi tahmin edilebilir bir şeydi ama 
aynı zamanda bu yerel pazarın bü-

yüdüğüne de işaret ediyor. Bir sonraki fuarı dört gözle 
bekliyoruz.”

“Bir sonraki fuarı dört gözle bekliyoruz”

AgroSpeCom Ltd., Sotiris BANTAS  

“We look forward to the next exhition”

ucts. Our product is more innovative, easy to use and it 
leaves no waste in comparison the ordinary fumigants. It 
sounded interesting for visitors.”

bir fümigantın üzerinde yoğunlaştık. Ürünümüz normal fu-
migantlara göre daha yenilikçi, kullanımı kolay ve atık bırak-
mayan bir ürün. Ziyaretçilerimiz için ilginç ve değişik geldi.”
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“IDMA went well as we expected. We were together with 
the doyens of the industry. We both gathered with the old 
guests and had chance to meet our new guests. Represen-
tation from Algeria and Iran was intense. We had guests from 
Sudan. Surprisingly, we saw visitors from Far East, Vietnam 
and Thailand for the first time. We are pleased with that be-
cause we have many works in Far East. Far East companies, 
however, do not prefer to come here due to the distance. 
It was very nice to see them in Turkey. This shows that the 
promotion works of Parantez Fair Organization has reached 
very far places. Besides, there were visitors from Kazakhstan, 
from Russia, as usual and from Egypt. In fact, we had chance 
to meet visitors from many countries. Among them, there 
were people who we already met and also new people… 

We took a new machine for this exhibition as in the old 
one. We had already added grain drying systems to our 
product range. This year, we exhib-
ited our product here which was al-
ready added to handling systems we 
used in silos and which works more 
effectively. In addition, we have a new 
radical change: we have changed the 
raw material we use. We presented it 
also. We had very well, positive feed-
back. As the rest is project-based it 
will spread over the time. I think feed-
back will be good too. The exhibition 
went well, in line with our expectations.  

However, I believe that general economic and political 
situation in the world had a huge impact on visitor groups. 
Today, Middle East is highly complicated. A war between 
Russia and Ukraine is very close. Also economic crisis has 
seriously affected these countries. People need to ponder 
before making any investment. They are afraid. Life, how-
ever, continues; business continues. Thus, visitors are here 
despite these facts. 

For instance, today we had learnt that Iranian market has 
improved some more. We also learned that applied politics 
have changed and this was reflected on their economy and 
trade. This is promising for us; a nice development because 
we worked together very well in the past but due to political 
reasons, our business had come to an ending point. Now 
it starts again. We hope that life gets back to normal in the 
other countries as soon as possible and everyone can start 
to focus on their own work. It is better to deal with business 
than war, I guess.” 

“We were satisfied both with customers and with visitors. 

“İDMA bu yıl beklediğimiz gibi güzel geçti. Sektörün dua-
yenleriyle bir aradaydık. Hem eski misafirlerimizi bir arada gör-
dük hem de yeni misafirlerimizle tanışma fırsatı bulduk. Ceza-
yir ve İran’dan yoğun ziyaretçi vardı. Sudan’dan misafirlerimiz 
oldu. Çok ilginçtir ki ilk defa Uzakdoğu’dan, Vietnam’dan 
ve Tayland’dan gelen ziyaretçilere tanık oldum. Bu hoşuma 
gitti çünkü bizim Uzakdoğu’da da bir hayli çalışmamız olu-
yor ancak mesafe nedeniyle Uzakdoğu firmaları bu taraflara 
gelmeyi pek tercih etmiyorlar. Onları Türkiye’de görmek gayet 
güzeldi. Bu da Parantez Fuarcılık’ın tanıtımının oldukça uzak 
yerlere kadar ulaşmış olduğunu gösteriyor. Bunun yanında 
Kazakistan’dan gelen vardı. Her zamanki gibi Rusya’dan var-
dı. Mısır’dan vardı. Doğrusu birçok ülkeden ziyaretçiyle tanış-
ma fırsatımız oldu. Bunların içerisinde az önce de değindiğim 
gibi daha önceden tanıştığımız insanlar da vardı, yeni tanıştı-
ğımız insanlar da... 

Biz, geçen fuar olduğu gibi bu fu-
ara da yeni bir makine getirdik. Ürün 
yelpazemize daha önce tahıl kurutma 
sistemlerini eklemiştik. Bu sene silo-
larda kullandığımız boşaltıcı sistemlere 
eklenen daha etkili ve efektif çalışan 
ürünümüzü burada sergiledik. Ayrıca 
yeni gerçekleştirdiğimiz köklü bir deği-
şikliğimiz var. Kullandığımız hammad-
demiz değişti. Onun tanıtımını yaptık. 
Gayet güzel, olumlu sonuçlar aldık. 

Bundan sonrası proje bazlı çalışmalardan oluştuğu için zamana 
yayılacak. Geri dönüşlerin de güzel bir şekilde sonuçlanacağını 
düşünüyorum. Oldukça güzel geçti, beklentilerimizi karşıladı.

Ancak dünyadaki genel ekonomik ve siyasi durumun zi-
yaretçi kitlesi üzerinde büyük bir etki yarattığına inanıyorum. 
Bugün Ortadoğu kaynıyor. Rusya ve Ukrayna arasında ne-
redeyse savaş çıkacak. Ekonomik kriz de bu ülkeleri ciddi 
anlamda etkilemiş durumda. İnsanlar yatırım yapmadan önce 
ciddi anlamda düşünme ihtiyacı hissediyorlar. Korkuyorlar. 
Buna rağmen hayat devam ediyor, işletmeler devam ediyor, 
bu yüzden de yaşananlara rağmen ziyaretçiler burada. 

Örneğin bugün İran pazarının biraz daha düzeldiğine dair 
bilgiler aldık. Uygulanan politikaların değiştiği, bunların da 
ekonomilerine, ticaretlerine yansıdığını öğrendik. Bu da bizim 
için umut verici, güzel bir gelişme. Çünkü geçmişte çok gü-
zel işler yaptık ama siyasi sebeplerden dolayı işlerimiz durma 
noktasına gelmişti. Şimdi tekrardan açılıyor. Umuyoruz ki di-
ğer ülkelerde de hayat bir an önce normale döner ve herkes 
işiyle ilgilenmeye başlayabilir. Savaşla uğraşmak yerine tica-
retle uğraşmak bence çok daha iyi.”

“Parantez Fuarcılık’ın tanıtımı oldukça uzak yerlere kadar ulaşmış”

Altuntaş Havalandırma, Salih GÜLSOY

“Promotion works of Parantez Fair has reached very far places”
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Every visitor coming to our booth 
knew what they looked for. They 
didn’t come to tour the exhibition; 
they came with ideas in their minds. 
This was the most prominent part of 
the exhibition for us. We presented 
our innovations at our booth. We 
told about the improvements that we 

“Biz, müşteri açısından da, standımı-
za gelenler açısından da memnunduk. 
Standımıza gelen her ziyaretçi ne için 
geldiğini biliyor. Fuar gezmeye gelme-
miş, ne istediğini bile bile gelmiş. Fua-
rın ziyaretçilerinde en dikkatimizi çeken 
nokta buydu. Standımızda, yenilikle-
rimiz vardı. Sergilediğimiz makineler 

“I are positively impressed by the ex-
hibition. My first idea was “do not come 
here” for a simple reason that in three 
weeks from now on there will be another 
exhibition in Milano. So we have a lot of 
things to manage before this exhibition. 
These two exhibitions should not be held 
in too close dates to each other. Despite 
this, I came and I am really satisfied with 
the exhibition. I met so many people from 
Bangladesh, Taiwan, and Egypt. There 
are visitors from Azerbaijan and Mongolia. Actually many visi-
tors from many countries; It was really unexpected for me.

I knew already that this is not an exhibition for the Turkish. 
The Turkish know Anselmo already. So I do not need this 
booth to reach them and it would be a waste of time for me 
if it was an exhibition for Turkish. But I feel certain again that 
this is not an exhibition for Turkey. This is the exhibition for 
all the countries that have now commercial relationship with 
Turkey and there are so many in the world. Of the visitors, 
95 percent were foreign, 5 percent were Turkish. 

Now the people in Middle East, the ex-Soviet Union 
countries, and also Far East countries are looking to Tur-
key as reference country. So Turkey is an interesting place 
where they can find correct product with a correct price 
and where they can also enter without serious visa prob-
lem. Some of the visitors visited IDMA will not visit the 
exhibition in Milano for visa reason because to enter into 
Schengen area or the Europe is extremely difficult. So I 
will repeat this exhibition in the future with a bigger booth 
maybe, in more central position. So I’m very happy.”

“Fuardan iyi anlamda çok et-
kilendim. İlk başta fikrim bu fuara 
gelmemekti çünkü üç hafta sonra 
Milano’da başka bir fuar var ve 
bu fuardan önce halletmemiz ge-
reken çok iş var. Bu iki fuarın bu 
kadar yakın tarihlerde olmaması 
gerekirdi. Buna rağmen geldim ve 
fuardan çok memnunum. Bang-
ladeş, Tayvan ve Mısır’dan çok 
insanla tanıştım. Azerbaycan ve 

Moğolistan’dan gelen vardı. Aslında birçok ülkeden ziyaretçi 
vardı. Bu, benim için çok şaşırtıcıydı. 

Bu fuarın sadece Türkiye’ye yönelik olmadığını biliyor-
dum. Zaten Türkler Anselmo’yu biliyor, onlara ulaşmak 
için bu standa ihtiyacım yoktu ve Türkiye fuarı olması 
benim için zaman kaybı olurdu. Ancak bu fuarın Türk-
ler için yapılmadığına biz kez daha emin oldum. Bu fuar 
Türkiye ile ticari ilişkileri olan tüm ülkeler için yapılıyor ve 
bu ülkelerin sayısı çok fazla. Ziyaretçilerin yüzde 95’inin 
yabancı, yüzde 5’inin Türk olduğunu söyleyebilirim. 

Artık Orta Doğu, eski Sovyet ülkeleri ve aynı zamanda 
Uzak Doğu ülkeleri Türkiye’yi referans ülke olarak görüyor. 
Türkiye doğru ürünü, doğru fiyatlarla bulabilecekleri ilginç 
bir ülke. Aynı zamanda ciddi vize problemi olmadan da 
gelebiliyorlar. İDMA’yı ziyaret eden bazı ziyaretçiler vize 
problemi nedeniyle Milano’daki fuarı ziyaret etmeyecek 
çünkü Schengen bölgesine ya da Avrupa’ya girmek aşırı 
derecede zor. Gelecekte bu fuara tekrar katılacağım. Bel-
ki de daha büyük bir stant ve daha merkezi bir noktada. 
Yani çok mutluyum.”

“Ziyaretçilerin yüzde 95’i yabancı, yüzde 5’i Türk”

“Gelen her ziyaretçi ne için geldiğini biliyor”

Anselmo Spa., Biagio SALA

Aybakar A.Ş., Hatice AYBAKAR

“Of the visitors, 95 percent were foreign, 5 percent were Turkish”

“Every visitor knew what they wanted”
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“As a company, we attach importance to attending all 
the exhibitions. IDMA is an organization providing us a 
meeting platform with the right customers. We offer filling 
machines with high capacity and high weigh sensitivity to 
flour industry. Our machines also enable final consumers 
to have 100 percent hygienic food products by closing 
the bags’ mouth. We exhibited these products during 
the exhibition. All the visitors were sector professionals 
and industry-related. This is important. We had chance 
to meet foreign or local visitors at our booth.”

“We observed a weakness 
in terms of visitor attendance. 
I consider that this is caused 
by both high value of dollar, in-
cidents in the places close to 
Turkey and crisis in the world. 
Considering these reasons, I 
think visitor attendance is good 
though. Mostly buyers visit the 
exhibition. It went well for us. As 
it is known, we produce many 
machines and it is not possible to exhibit all of them to-
gether. Thus we focused on cleaning machines that is 
dominantly our production area this year. We tried to 
present these during the exhibition.” 

“IDMA Exhibition is a pinpoint exhibition because visi-
tors’ profile consists of people who are related and have full 
knowledge of the industry. Organizing the exhibition every 

“Firma olarak tüm fuar katılımlarımızı önemsiyoruz. İDMA 
da bize doğru müşteriler ile buluşma alanı sağlayan bir et-
kinlik. Biz un sektörüne yüksek kapasitelerde ve yüksek 
gramaj hassasiyeti ile dolum yapan makineler sunmakta-
yız. Makinelerimiz ayrıca ambalajların ağızlarını kapatarak 
gıda ürünlerinin yüzde 100 hijyenik şartlar altında son tüke-
ticiyle buluşmasını sağlamaktadır. Fuarda da bu ürünlerimi-
zin tanıtımını gerçekleştirdik. Tüm ziyaretçiler profesyonel 
ve sektörden gelen kişilerdi. Bu önemli. Standımızda yurtiçi 
ve yurtdışından ziyaretçi ağırlama şansımız oldu.”

“Fuarda ziyaretçi katılımı yönünde 
bir zayıflık hissettik. Bunun da hem 
doların yüksekliği hem Türkiye’ye ya-
kın coğrafyalardaki olaylar hem de 
dünyadaki kriz nedeniyle yaşandığını 
düşünüyorum. Bu nedenleri göz önün-
de bulundurduğumuzda katılımın iyi 
olduğu kanaatindeyim. Fuarı genelde 
alıcılar ziyaret ediyor. Bizim açımız-
dan iyi geçti. Bildiğiniz gibi üretimini 
gerçekleştirdiğimiz çok sayıda makine 

var ve ancak bunların hepsini burada sergilemek müm-
kün olmuyor. O yüzden bu yıl ağırlıklı üretim alanımız olan 
temizleme makineleri üzerinde durduk. Fuarda da onları 
tanıtmaya gayret ettik.”

“İDMA Fuarı, tamamen nokta atışı bir fuar çünkü ziya-
retçi profili tamamen sektörün içinden ve konuya hâkim 
insanlardan oluşuyor. Bence 2 yılda bir düzenlenmesi, 

“Tüm ziyaretçiler profesyonel ve sektördendi”

“Fuarı genelde alıcılar ziyaret ediyor”

“Ziyaretçilerin kalitesi üst düzeydeydi”

Behn + Bates Maschinenfabrik Gmbh Co. KG, Gabriele BUSS

Değirmen Makine, Selçuk ATASEVEN

Doğuş Makine, Nihat GENÇOĞUZ

“All the visitors were professionals and industry-related”

“Mostly buyers visit the exhibition”

“Visitor quality were very high”

made on the machines we exhibited. We exhibited all the 
new technologies here. It was a good exhibition.”

üzerinde yaptığımız yeni geliştirmelerimizi anlattık. Yaptığımız 
bütün yeni teknolojileri burada sergiledik. İyi bir fuardı.”
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two years leads a long-waited situation both for exhibitors 
and visitors, I guess. I think IDMA 2015 was overshadowed 
by IDMA 2013 though. The economic and political situation 
both in our country and in the world caused the exhibition 
pale in comparison with the previous exhibition, although 
the exhibitors were very well-prepared. Both foreign and 
domestic visitors were low in number. However, they were 
in high quality. Our company got prepared in around 20 
months for the exhibition and it was 
a favorable exhibition for us. 

As Doğuş Makine, during the ex-
hibition, we focused on craft bags 
that we see as future bags. Be-
sides, we exhibited our own work: 
bag closer sewing machines. We 
broke the ground in bag closer 
sewing machine with our newly-
started automatic bag robot. We 
took credits with our new technol-
ogies by foreign visitors in particular. Even the factories 
producing the products that we import praised for our 
expertise in this area. 

IDMA Exhibition contributed us a lot.  I hope it is the 
same for everyone.”

hem katılımcı hem de ziyaretçi açısından özlenesi bir du-
rum ortaya çıkarmaktadır. Ancak İDMA 2015’in 2013'ü 
arattığı kanaatindeyim. Katılımcılar son derece iyi hazır-
lanmış olsalar da gerek ülkemizdeki gerekse dünyadaki 
ekonomik ve siyasi durumlar, fuarın bir önceki fuardan 
sönük geçmesine neden oldu. Ziyaretçi sayısı hem yurt-
dışından hem de yurtiçinden azdı ancak gelen ziyaretçi-
lerin kalitesi üst düzeydeydi. Firmamız fuara 20 ay gibi bir 

sürede hazırlandı ve bizim açımızdan 
çok olumlu bir fuar oldu.

Biz Doğuş Makina olarak fuarda 
geleceğin ambalajı olarak gördüğü-
müz kraft torbalar üzerinde yoğun-
laştık. Ayrıca asıl işimiz olan çuval 
ağzı dikiş makinelerimizi sergiledik. 
Yeni başlamış olduğumuz otomatik 
çuval robotu ile beraber çuval ağzı 
dikiş makinelerinde bir çığır açtık. 
Özellikle yurt dışından gelen misafir-

lerimizden yeni teknolojiler için çok övgü aldık, hatta ithal 
ettiğimiz ürünleri üreten fabrikalar dahi bu konudaki uz-
manlığımıza şapka çıkardılar. 

İDMA Fuarı bize çok şey kattı. Umarım herkes için 
böyledir.”

“The exhibition went well for us. Visitor interests were high 
as we sell sub-materials. Especially we had a great interest 
from foreign customers. Regarding the visitors traffic, Iran, 
Egypt, Kazakhstan, Russia and Ukraine were dominant. 
There were visitors from Pakistan; from many other coun-
tries. These countries, however, were dominant. 

Although IDMA was held sixth times this year, expecta-
tions about the exhibition were really high. The exhibition 
was good although there wasn’t as much visitors as ex-
pected. Of course, increase in value of dollar, crisis be-
tween Russia and Ukraine, war conditions in Middle East 
countries affected the visitor groups. 

That kind of crises may affect mill-
ing industry, machinery manufactur-
ers in particular, but it doesn’t affect 
us. Because we produce rolls for flour, 
biscuit, feed mills oil and chocolate in-
dustry. Factories continue to work. So 
interest for our business was higher 
than machinery producers. 

We focused on our new products 
in the exhibition this year. We made 

“Fuar bizim için iyi geçti. Yedek parça satışımız nede-
niyle ilgi fazlaydı. Özellikle yabancı müşterilerden yoğun 
ilgi gördük. Ziyaretçi yoğunluğunda İran, Mısır, Kazakis-
tan, Rusya ve Ukrayna öne çıkan ülkelerdi. Pakistan’dan 
ziyaretçiler vardı. Diğer birçok ülkeden vardı ancak ağılığı 
bu ülkeler oluşturuyordu. 

İDMA’nın bu yıl altıncısı düzenlenmesine rağmen, fuara 
yönelik beklenti çok daha yüksekti. Tabi beklenen kadar 
ziyaretçi yoğunluğu olmasa da iyiydi. Rusya-Ukrayna kri-
zi, doların yükselişi, Ortadoğu ülkelerindeki savaş duru-
mu fuarın ziyaretçi kitlesini elbette etkiledi. Bu gibi krizler 

değirmencilik sektöründe özellikle 
makinecileri etkiler ama bizi etki-
lemiyor. Çünkü biz un, bisküvi, 
yem fabrikalarının, yağ ve çikola-
ta sektörünün silindirlerini üreten 
bir firmayız. Fabrikalar çalışmaya 
devam ediyor ve bu yüzden bizim 
işimize ilgi makinecilere göre faz-
laydı. 

Bu yıl fuarda, yeni ürünlerimiz 
üzerinde durduk. Ürettiğimiz si-

“İDMA’nın 6.’ sı düzenlenmesine rağmen beklenti çok yüksekti”

Entil Endüstri, Yakup YURT

“Although IDMA was held sixth times, expectations were really high”
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“IDMA offers high quality tailored 
to Milling, grain handling and stor-
age equipment. It was good in 
general terms. Visitors were mostly 
from Turkey but at the same time 
there were visitors from Iran, Egypt, 
Bulgaria, Israel and Romania. We 
exhibited our grain cooling equip-
ment during the exhibition; there 
was a great interest.”

“İDMA Fuarı’nın her yıl gözlenebilir bir gelişim gösterdiğini 
görüyoruz. İDMA 2015 Fuarı da önceki yıllara göre daha 
kapsamlı, daha sistemli ve uluslararası bir fuar niteliğinde orga-
nize olmuştu. Katılımcılar ve ziyaretçiler 
açısından verimli geçtiği kanısındayım. 
2013’e kıyasla İDMA 2015 Fuarı 
yurtdışı ve yurtiçi ziyaretçileri açısından 
daha yoğun ve verimli geçti. Fuara 
gelen ziyaretçilerin neredeyse tamamı 
sektörle yakından ilgiliydi.

Biz Genç Değirmen olarak İDMA 
2015'te full otomatik buğday 
öğütme makinemiz olan Croco-
dile markalı valsimizi, Quantuminox 
paslanmaz kare elek makinemizi, 
yeni ürünümüz olan ve dört işlemi bir arada gerçekleştiren 
kombinatör makinamızı sergiledik. Fourclean adını 
verdiğimiz kombinatör makinamız, eleme işlemi ile çöp, 
aynı dizedeki büyük taşları, yani tahıl ve çekirdekten daha 

changes and innovations on chemical alloys of the rolls 
that we produce. By this means, we produced more du-
rable, quality, suitable to food rolls with higher efficiency 
and capacity and better at breaking and milling. Visitors 
had chance to see these features on the rolls we exhib-
ited. We presented these innovations to them; we made 
sales to some extent. We are satisfied with the exhibition. 
We look forward for the next one.” 

“İDMA Fuarı, değirmencilik, tahıl 
işleme ve depolama sektöründe yük-
sek kalite sunan bir fuar. Bizim için 
genel olarak iyiydi. Ziyaretçi yoğun-
luğumuz çoğunlukla Türkiye’dendi 
ama aynı zamanda Irak, Mısır, Bul-
garistan, İsrail ve Romanya’dan da 
ziyaretçiler vardı. Fuar süresince tahıl 
soğutma ekipmanlarımızı sergiledik 
ve büyük ilgi gördük.”

“We see that IDMA Exhibition improves every year vi-
sibly. IDMA 2015 Exhibition was organized in a more ex-
tensive, more systematic and international when compa-

red to previous years. I think it went 
well for exhibitors and visitors. When 
compared to 2013, IDMA 2015 was 
more intensive and efficient in terms 
of foreign or domestic visitors. Ne-
arly all of the visitors coming to the 
exhibition were closely related with 
the industry. 

As Genç Değirmen, we exhibi-
ted Crocodile Roller Mill which is a 
fully automatic wheat milling machi-
ne, Quantuminox Stainless Square 

Plansifter, our new combinatory machine making four 
operations at the same time. Our combinatory machine 
named Fourclean can separate waste, same level large 
pieces, all the foreign matters and broken pieces larger 

lindirlerin kimyasal alaşımları üzerinde çalışarak değişik-
likler ve yenilikler yaptık. Böylece daha dayanıklı, kaliteli 
ve gıdaya daha uygun, randıman ve kapasiteyi yükseltici, 
daha iyi kırma ve öğütme yapacak silindirler ürettik. Ziya-
retçilerimiz fuarda sergilediğimiz silindirler üzerinde bun-
ları görme imkanı buldu. Onlara bu yeniliklerimizi tanıttık, 
belirli bir oranda satışlarımızı yaptık. Fuardan memnunuz. 
Tekrarını bekliyoruz.”

“Yüksek kalite sunan bir fuar”

“Daha kapsamlı, daha sistemli ve uluslararası bir fuar…”

Frigortech Gmbh, Marcel BERENDSEN

Genç Değirmen, Kerim SELEK

“An exhibition offering high quality”

“A more extensive, more systematic and international exhibition…”
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 “For this exhibition, we took our new machines or the 
machines we made improvements on as in the previous 
exhibition because it is always useful to bring new ones 
to the exhibition. However, I think that the previous ex-
hibitions were better-organized. The number of visitors 
was low in comparison to the previous exhibition and 
there was hardly anyone to buy machines. We saw the 
same people who I saw in the previous exhibition. By this 
means, it didn’t meet our expecta-
tions. The number of visitors was 
much higher 2 years ago and a new 
company like us had more chance 
to promote itself. Maybe I thought 
so as the place of our booth, but I 
saw that friends around also agree 
upon this. I expected much more 
visitors from countries like Russia, 
Ukraine and African countries that 
we make good sales. There were 
much more visitors from Brazil, Argentina and South 
American countries in the previous exhibition. I didn’t see 
many of them in this exhibition. 

“This is our first time here in IDMA, as Golfetto Sangati. 
Mainly, I would say that this exhibition is very interesting 
in terms of quality level of the exhibiters.  There are a lot 
of good companies presenting here so this draws a lot 
of visitors. Regarding numbers, we didn’t have so many 
visitors but we had at least many good contacts. So this 
is positive for us and this is a good way to start working 
here in Turkey. 

The most interesting visits are from Bulgarian and Tur-
key, and considering abroad visits, they were from Rus-

büyük olan tüm yabancı maddeleri ve de kırık taneleri 
ayırabilmektedir. Sergilenen ürünlerimiz yoğun ilgi gördü.

Bir sonraki İDMA Fuarı’nda ilginin daha çok artacağını, 
sistematik olarak gelişmiş teknolojilerin sunulacağı 
kapsamlı bir uluslararası fuar olma yolunda emin adımlarla 
ilerleneceğini düşünüyorum.”

“Bu fuara, daha önceki fuarda olduğu gibi yeni ma-
kinelerimizi veya üzerinde yeni revizeler yapmış oldu-
ğumuz makinelerimizi getirdik. Çünkü fuara her şeyin 
yenisini getirmekte fayda var. Ancak bundan önceki 
fuarların daha iyi organize olduğunu düşünüyorum. Zi-
yaretçi sayısı önceki fuara göre azdı ve özellikle makine 
alacak kimse yoktu. Bundan önceki fuarda gördüğüm 
insanların aynılarını gördüm. Bu yüzden beklentilerimi-

ze karşılık vermedi. 2 yıl önce ya-
pılan fuarda ziyaretçi sayısının çok 
daha fazlaydı ve bizim gibi yeni bir 
firmanın kendi duyurma şansı daha 
çoktu. Belki standımızın yeri yan-
lış olduğu için böyle düşünüyorum 
anca etrafımdaki dostlarımın da 
aynı fikirde olduğunu gördüm. Sa-
tışlarımızın iyi olduğu Rusya, Ukray-
na ve Afrika ülkelerinden daha çok 
ziyaretçi bekliyordum. Bir önceki 

fuarda Brezilya ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerin-
den çok fazla ziyaretçi vardı. Bu fuarda onları çok fazla 
göremedim.”

: “Golfetto Sangati olarak İDMA Fuarı’na ilk katılışımız. 
Genel olarak söyleyebileceğim, bu fuarın katılımcı kalitesi 
açısından çok ilginç bir fuar olduğudur. Burada stant açan 
çok sayıda kaliteli firma var ve bu ziyaretçileri çekiyor. Sa-
yısal açıdan çok ziyaretçimiz olmadı ama en azından çok 
sayıda iyi bağlantı yakaladık. Yani bu bizim için olumlu bir 
durum ve Türkiye’de bulunmak için iyi bir başlangıç oldu. 
En ilgi çekici ziyaretleri Yunanistan ve Türkiye’den aldık. 
Yurtdışından stadımıza gelenleri düşünecek olursak; Rus-
ya, Ukrayna, bazı Avrupa ülkeleri ve Fransızların ön plan-

than grain and kernels. Exhibited products got a lot of 
interest. 

I think that the next IDMA Exhibition will gain more in-
terest, that it will be an extensive and international exhi-
bition presenting developed technologies systematically.

“Önceki fuarın daha iyi organize olduğunu düşünüyorum”

“Türkiye’de bulunmak için iyi bir başlangıç”

Genel Değirmen Makine, Mehmet Nuri ÖZŞAHİN

Golfetto Sangati, Michele DARDERI

“I think the previous exhibition was better-organized”

“A good beginning to be in Turkey”
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“Millers in the world continue to make production 
however they are searching for new investment areas 
as well as their ongoing business. As they produce flour, 
investments for manufacture of products like wafer and 
biscuit seem interesting to this companies. The reason 
to attend IDMA Exhibition for us as a biscuit producer 
is to reach to these companies, foreign companies in 
particular. In another word, we aimed at meeting for-
eign millers in search for new investments. The number 
of foreign visitors in this exhibition was high. Frankly, 
we want to meet and spare time for serious customers 
who are really interested in this business, thinking about 
investments instead of having large crowds. We, also, 
found it in IDMA. Many mill owners coming from abroad 
got information from us for their new investments. We 
tried this for the first time; it was useful and we reached 

sia, Ukraine and some parts of Europe, French people.
A lot of companies here exhibit roller mills. Almost ev-

erybody has a roller mill and we decided to take this spe-
cial roller mill because it is a specific model. It is called 
half flour mill because it is not complete. It is smaller just 
with two rolls and it is needed for some specific process-
ing in the factory or for its base which is not so big. So it 
is very compact. People were highly interested. Another 
new machine we exhibited is specifically designed for 
corn milling. So it is an important machine because of 
the performers and of the quality of the finished product. 
IDMA is the first exhibition where we are exhibiting this 
machine.

And the third one: it is a plansifter. We took it because it 
is one of the most important machines. And it represents 
our steps in terms of the technology. It is very simple. Its 
strength is to be simple, light and very modular. So it can 
be added to several single modules like that generals to 
create bigger machine if needed a good processer.

Exhibitors of IDMA is consists of mainly Turkish com-
panies. Moreover, there are many big competing compa-
nies in Turkey. However, there are also Italian, European 
or some Chinese companies too exhibiting. So that’s the 
reason why I think that we thought it is very important to 
be here; to present technology, to present solutions. I 
think it is very important to be here. So I guess we will be 
present in the next IDMA.” 

“Dünyadaki değirmenciler üretimlerini zaten devam et-
tiriyorlar ancak devam eden işlerinin yanında yeni yatırım 
alanları da arıyorlar. Un ürettikleri için de gofret, bisküvi gibi 
ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar, bu firmalara daha 
cazip geliyor. Bir bisküvici olarak bizim İDMA Fuarı’na ka-
tılmamızdaki neden de bu tarz firmalara, özellikle de ya-
bancı firmalara ulaşmaktı. Yani yeni yatırım alanları arayan 
yabancı değirmencilerle bir araya gelmeyi hedefliyorduk. 
Bu fuarda da yabancı ziyaretçi açısından bir yoğunluk 
vardı. Açıkçası biz fuarlarda çok yoğun kalabalıktan ziya-
de bu işle ilgilenen, yatırım düşünen ciddi müşterilerle bir 
araya gelmek, onlara zaman ayırmak istiyoruz. Bunu da 
İDMA’da bulduk. Yurtdışından gelen birçok değirmen sa-
hibi, yeni yatırımları için bizden de bilgi aldı. İlk kez böyle 
bir şey denedik, faydalı oldu ve hedefimize ulaştık. Bura-
daki görüşmelerimizin sonuca bağlanması 3-4 ay arasını 

da olduğunu söyleyebilirim. 
Buradaki birçok firma valsli değirmen sergiliyor. Nere-

deyse herkesin bir valsli değirmeni var ve bu yüzden biz 
de sergilemek için çok özel bir model olan valsli değirme-
nimizi getirmeye karar verdik. Makinemize yarım un değir-
meni de denilebilir çünkü tam boyutunda değil. Sadece 
iki valsi var ve küçük. Fabrikalarda, özel prosesler için ter-
cih edilebilir veya az yer kaplayan tabanı sebebiyle ihtiyaç 
duyulabilir. Son derece kompakt bir makine. İnsanların 
ilgisi de yüksekti. Sergilediğimiz bir diğer yeni makinemiz, 
özellikle mısır değirmenleri için tasarlandı. Performans ve 
nihai ürün kalitesi açısından önemli avantajlar sağlayan 
bir makine ve ilk kez İDMA’da sergiliyoruz. Üçüncü maki-
nemiz ise bir elek. Bunu getirdik çünkü en önemli maki-
nelerimizden birisi. Bizim teknolojideki adımlarımızı temsil 
ediyor. Çok pratik bir makine; gücü de aslında pratik, hafif 
ve modüler olmasında saklı. Daha iyi bir prosese ihtiyaç 
duyuluyorsa, daha büyük bir makine elde etmek için ek-
lemeler de yapılabiliyor.

İDMA Fuarı’nın katılımcıları, büyük oranda Türk firmala-
rından oluşuyor. Üstelik Türkiye’de bizim için çok büyük 
rakip firmalar var. Ancak buna rağmen İtalyan, Avrupalı 
veya Çinli firmalar da katılmıştı. Sanırım bu yüzden tek-
nolojimizi sunmak, çözümlerimizi göstermek için burada 
bulunmaya çok önem verdik. Bence bu fuarda bulun-
mak bizim için son derece ilgi çekiciydi. Bir sonraki İDMA 
Fuarı’na da katılacağımızı düşünüyorum.”

“Yeni yatırım alanları arayan değirmencileri hedefliyorduk, hedefimize ulaştık”

Göçmen Makina, Mustafa GÖÇMEN

“We targeted millers searching new investment areas; we reached 
our target” 
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our target. Finalizing the negotiations here can spread 
to 3-4 months however we have good contacts to meet 
for details after the exhibition. We will continue to follow 
this industry in the following period. 

As Göçmen Makine, we produce wafer and chocolate 
lines, install turn-key plants. However, we didn’t have chance 
to exhibit any machine during the exhibition because includ-
ing chocolate covering; a wafer line consists of 12-13 ma-
chines. These are all synchronic machines. For instance, one 
machine is around 30 tons. As a result, because both the 
weight of the machines and problems about transportation, 
and also the fact that we work with orders, we couldn’t ex-
hibit any machine. There is no meaning to exhibit a single ma-
chine in this area. So we presented our products as videos, 
visual materials and printed materials. This is our first time in 
IDMA. We hope we can attend the exhibition with a bigger 
booth and machinery presentation. 

bulabilir ancak fuardan sonra ayrıntılarını konuşacağımız 
ciddi görüşmelerimiz var. Bundan sonraki süreçte de bu 
sektörü takip etmeye devam edeceğiz.

Göçmen Makina olarak gofret ve çikolata hatları üretiyoruz, 
anahtar teslimi fabrika kuruyoruz ancak fuarda makine sergile-
me şansımız olmadı. Çünkü çikolata kaplama dahil bir gofret 
hattı yaklaşık 12-13 makineden oluşuyor. Bu makinelerin hepsi 
birbirine senkron makineler. Örneğin ana makinemiz yaklaşık 
30 ton civarında. Dolayısıyla hem makinelerin ağır olması hem 
nakliyedeki sorunlar hem de siparişe göre çalışmamız nedeniy-
le burada makine sergileyemedik. Bizim alanımızda bir maki-
nenin tek başına sergilenmesinin de bir anlamı yok. Bu yüzden 
ürünlerimizi videolar, görsel ve basılı materyallerle tanıttık. Tabi 
bu İDMA’ya ilk katılışımız, umuyoruz ki bir sonraki fuara daha 
büyük bir stant ve makine sergisiyle katılabiliriz.”

“IDMA 2015 was good for us. We are a company working 
problem-oriented. So the quality of visitors was much more 
important for us than the number of them. Friends and cus-
tomer who has a requirement or problem and who knows 
our works visited our booth. Seeing them again and listen-
ing their problems directly was efficient for our relations. As 
a company, we were satisfied with the exhibition. Regarding 
the number of visitors, there was nearly 30 percent reduc-
tion or less interest when compared to the previous years 
as far as I observed. Due to virtual platform, improvement 
of social media, people have chance to see and examine at 
home. Maybe this affects the exhibitions. I think the upcom-
ing general election had an impact on domestic visitors. 
These less numbers, of course, does not mean that it is not 
efficient. As a result, I saw people who are in need of heat at 

“İDMA 2015 bizim açımızdan güzeldi. Sorun odaklı ça-
lışan bir firmayız. Bu yüzden ziyaretçi sayısından ziyade 
ziyaretçilerin niteliği bizim için daha önemliydi. İhtiyacı ya 
da sorunu olan ve bizim bu işi yaptığımızı bilen dost ve 
müşterilerimiz standımızı ziyaret etti. Onları tekrar görmüş 
olmak, sorunlarını direk dinlemek ikili iş ilişkilerimiz açısın-
dan gayet verimli oldu. Biz firma olarak fuardan memnun 
kaldık. Ziyaretçi sayısında, gözlemlediğim kadarıyla önceki 
yıllara kıyasla yüzde 30 civarında sanki bir azalma ya da ilgi 
azlığı söz konusuydu. Sanal ortamın ya da sosyal medya 
ağlarının daha gelişmiş olması nedeniyle insanlar oturduğu 
yerden birçok şeyi görme ve inceleme şansına sahip. Belki 
bu da fuarları etkiliyordur. Yurtiçi ziyaretçide de önümüzde-
ki seçimin etkilerinin olduğunu tahmin ediyorum. Tabi bu 
sayı azlığı verimli olmadığı anlamına da gelmiyor. Sonuçta 

“İDMA 2015 bizim açımızdan güzeldi”

Hakan Boya, Mehmet KARA

“IDMA 2015 was good for us”
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I think IDMA Exhibition is the only one in global milling 
area. I would like to thank the whole team organizing, op-
erationalizing this organization and enabling that everything 
went well. The exhibition went well for us. 

Regarding the visitors, I think that the number of Eu-
ropean visitors is not enough as in previous ones. We 
cannot draw Europeans to this exhibition. Visitors from 
Russia, Turkic republics, Iran, Iraq, African countries and 
some Balkan countries were dominant. There were very 
few visitors from Far East and almost no one from Austra-
lia, New Zealand, South America and USA. 

As ITG, we exhibited our new generation heat control 
systems during the exhibition. This created a high interest 
among visitors. Along with this, there were many visitors in-
terested in our grain cooling device and automation prefer-
ences and we got many questions about them. Through the 
exhibition, we found out that customers are now in search 
of automation in terms of grain cooling as in many areas.”

the exhibition and this was sufficient for us. 
We, as a company, make thermal insulation with floor and 

Wall covering and so we are the team leaving a factory the 
latest. After our work, the factory became operational. Nor-
mally, owners of factories want to start production immedi-
ately. This situation mostly limits our working time. We re-
duced our working period which lasts 1 week regardless of 
the area’s square meter to 1 day with the newly-developed 
technology except substructure.  We can complete the ep-
oxy floor covering of a 500 m2 new plant with substructure 
in 2 hours and make it ready for foot and vehicle traffic. This 
also provides an easy and quick solution to the companies 
which cannot stop the production, suffer damage and have 
hygiene problem. This was one of the points that we focus 
on at the exhibition. Besides, we exhibited fire retardant, 
metal protection covering and our services about sound, 
heat and water isolation.”

“İDMA Fuarı’nın değirmencilik alanında dünyadaki tek 
fuar olduğunu düşünüyorum. Bu organizasyonu düşü-
nen, eyleme geçiren ve her şeyin iyi geçmesini sağlayan 
tüm ekibe teşekkürlerimi iletiyorum. Bizim açımızdan fuar 
çok iyi geçti.

Ziyaretçi açısından değerlendirdiğimizde, daha önce de 
olduğu gibi Avrupalı ziyaretçinin yeterli olmadığı kanaatin-
deyim. Avrupalıyı bu fuara çok çekemiyoruz. Rusya, Türk 
Cumhuriyetler, İran, Irak, Afrika ülkeleri ve biraz Balkan 
ülkeleri ağırlıklı bir ziyaretçi kitlesi vardı. Çok az sayıda 
Uzakdoğu’dan ziyaretçi vardı. Avustralya, Yeni Zelanda, 
Güney Amerika ve ABD’den ise hiç ziyaretçi yok gibiydi.

Biz ITG olarak bu yılki fuara yeni nesil ısı kontrol sistemleri-
mizle katıldık. Bu da ziyaretçilerimizde büyük ilgiye neden oldu. 
Bununla birlikte tahıl soğutma cihazımız ve otomasyon seçe-
nekleriyle ilgilenen çok ve bu konuda pek çok soru aldık. Fuarla 
birlikte her alanda olduğu gibi tahıl ısı kontrolünde de müşteri-
lerin artık otomasyon arayışı içerisine girmiş olduğunu gördük.”

ısı ihtiyacı olanların fuarda olduğunu gördüm ve bu da bi-
zim için yeterliydi. 

Biz firma olarak, zemin ve duvar kaplaması ile ısı yalıtımı 
yapıyoruz ve bu yüzden bir fabrikadan en son çıkan ekibiz. 
Bizim uygulamamızdan sonra fabrika üretime geçer. Fabri-
ka sahipleri haklı olarak kurulumu tamamlayıp bir an önce 
üretime geçmek istiyor. Bu durum da en çok bizim çalış-
ma zamanımızı kısıtlıyor. Kaç metrekare olursa olsun nor-
malde 1 hafta olan işlem süremizi, yeni gelişen teknoloji ile 
alt yapı hariç 1 güne indirdik. Alt yapısı hazır yeni bir tesisin 
500 m2’lik epoksi zemin kaplamasını 2 saat içerisinde ta-
mamlayıp yaya ve araç trafiğine açabiliyoruz. Bu da üretimi 
durduramayan ancak hasar gören ve hijyen sorunu yasayan 
işletmelere kolay ve hızlı çözüm sunuyor. Fuarda da üze-
rinde durduğumuz konulardan biri bu uygulamaydı. Bunun 
yanında yangın geciktirici, metal koruma kaplama ile ses, ısı 
ve su yalıtımlarıyla ilgili hizmetlerimizi tanıttık.”

“Bizim açımızdan fuar çok iyi geçti”

“Büyük bir fuar ve katılığımız için çok mutluyuz”

Infotech Group, Ferhan CAN

Italpack Srl, Brenton LEO

“The exhibition went well for us”

“A big exhibition; we are happy to attend”

“İDMA is a very important exhibition. It is located as a 
crossroad for Middle East, Europe and Africa.  It’s our first 

“İDMA çok önemli bir fuar. Lokasyon olarak Orta 
Doğu, Avrupa ve Afrika arasında bir noktada duruyor. 
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time here in Istanbul as an exhibitor 
in this exhibition; we have seen an 
enormous growth and very profound 
interest. This is a big exhibition and 
we are happy to attend. we have 
been very happy with a selection of 
a variety of the visitors which have 
come from many parts of North Afri-
ca including Morocco, Algeria, Libya, 
Egypt from Middle East, even from 
Sudan and Kenya.  Of course there 
were very much interest from Turkey and not to mention 
also the unexpected visitors from difficult areas Syria, Iraq 
and Iran…

Unfortunately we did not bring a machine to this event. 
However 35-year-old Italpack have a range of packaging 
machines for which we are well-known in the world. It has 
1000 selections and sells 85 different countries worldwide. 
Every machine we produce has different speeds for a differ-
ent requirement and every machine is flexible and easy to 
use. Although we couldn’t find any chance to exhibit them 
here we are got great interest. It was a successful organiza-
tion for Italpack and we look forward to the next exhibition.”

İstanbul’da bu fuarda katılımcı ola-
rak ilk kez bulunuyoruz ve büyük bir 
gelişme, yoğun bir ilgi gördük. Çok 
büyük bir fuar ve katılığımız için çok 
mutluyuz. Çok geniş bir ziyaret-
çi profili olması bizi memnun etti. 
Fas, Cezayir, Libya, Mısır da da-
hil olmak üzere Kuzey Afrika’dan, 
Orta Doğu’dan, hatta bunların yanı 
sıra Sudan’dan ve Kenya’dan bile 
çok sayıda ziyaretçi vardı. Elbette 

Türkiye’den de çok büyük ilgi gördük. Suriye, Irak ve İran 
gibi umulmadık ülkelerden gelen ziyaretçilerden bahset-
miyorum bile... 

Ne yazık ki bu fuara makine getiremedik. Oysa bugün 
35 yaşında olan Italpack’in tüm dünyada bilinen çok sa-
yıda paketleme makinesi var. 1000 seleksiyona sahip ve 
dünyada 85 farklı ülkeye satış yapıyor. Üretimini yaptığı-
mız her makinemiz farklı ihtiyaçlar için farklı hızlarda çalı-
şıyor ve kullanıcılara esnekliğin yanı sıra kullanım kolaylığı 
da sağlıyor. Burada sergileme imkanı bulamasak da çok 
ilgi gördük. Italpack için başarılı bir organizasyondu ve bir 
sonraki fuarı dört gözle bekliyoruz.”

“Fuardaki bilinçli ziyaretçi sayısının arttığını gözlemledik"

İmaş Makine, Mustafa ÖZDEMİR

“We observed that the number of conscious visitors 
at the exhibition increased” 

“The first two days of the exhibition was busy, the other 
days were a bit calm however I am satisfied with the ex-
hibition in general terms. Disputes especially in the coun-
tries like Libya, Egypt, Iraq and Syria that Turkey works 
with affected the number of visitors also. A war continues 
already in Syria and Iraq. Libya gets worse too. I expect-
ed more visitors from Africa however I didn’t find what I 
expected. On the other hands, there were much more 
visitors from Russia and around than I expected. We had 
visitors at our booth from Russia, Ukraine, Kazakhstan, 
Algeria, Libya, Egypt and African countries. Besides, we 
had Italian customers and we had 
positive meetings with them too.

We put forward our new semolina 
purifier, roller, sifter and high-capacity 
grain separator, weigh bagging scale 
with 4 heads and efficiency bagging 
scale. Also we exhibited our sorter 
machine that we took from Taiwan. 
Finally, we entered into feed industry 
with Viteral brand. Now we produce 
feed machines fort his industry. 

“Fuarın ilk iki günü yoğundu, diğer günler biraz daha 
sönüktü ancak genel hatlarıyla fuardan memnunum. 
Özellikle Türkiye’nin çalıştığı ülkeler olan Libya, Mısır, Irak 
ve Suriye’deki karışıklıklar ziyaretçi sayısını da etkiledi. Za-
ten Suriye ve Irak’ta savaş devam ediyor. Libya daha da 
kötüye gidiyor. Afrika’dan biraz daha fazla ziyaretçi bek-
liyordum ancak çok beklediğim gibi olmadı. Buna karşılık 
Rusya ve civar ülkelerden beklediğimden daha fazla bir 
ziyaretçi vardı. Standımıza Rusya, Ukrayna, Kazakistan, 
Cezayir, Libya, Mısır ve Afrika ülkelerinden ziyaretçiler gel-
di. Bunların dışında İtalyan müşterilerimiz vardı ve onlarla 

da olumlu görüşmeler yaptık.
Biz İmaş olarak bu fuarda, yeni 

nesil makinelerden irmik sasörü-
müzü, vals, elek ve büyük kapa-
siteli çöp sasörümüzü, 4 kafalı 
torbalama kantarımızı ve randıman 
kantarımızı öne çıkardık. Ayrıca 
Tayvan’dan bayiliğini aldığımız sor-
ter makinemizi sergiledik. Son ola-
rak Viteral markasıyla yem sektö-
rüne girdik, artık bu sektöre yönelik 
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So we gathered the demands for feed machines. We 
observed that systems got more interest than machines. 
Especially roller and sifter were admired. We are already 
assertive about semolina separator; we claim that we pro-
duce the best. There were serious demands for feed ma-
chines. As the time goes, we observed that the number 
of conscious visitors at the exhibition increased. There is 
a visitor group knowing what they want, coming to buy.”

yem makineleri üretimi de gerçekleştiriyoruz. Bu yüzden 
fuarda, yem makineleriyle ilgili talepleri de topladık. Fu-
arda makinelerden daha çok sistemlere talep olduğun 
gördük. Özellikle vals ve elek beğeni kazandı. İrmik sasö-
ründe zaten iddialıyız, en iyisini ürettiğimizi iddia ediyoruz. 
Yem makinelerinde de ciddi talepler var. Gün geçtikçe fu-
ardaki bilinçli ziyaretçi sayısının arttığını gözlemledik. Ne 
istediğini bilen, alım yapmaya gelen bir müşteri kitlesi var.”

“Sektörümüzde bu kadar kaliteli, üst düzey başka bir fuar yok”

“Önceki fuardan daha fazla ziyaretçi var”

Molino Makina, Salim ALAYBEYİ

Multigrain Tarım Ürünleri, Turgay YETİŞ

“There isn’t any other exhibition as quality, high level as this one 
in our industry”

“More visitors than the previous exhibition has”

“The axis of milling industry is now 
parallel to Turkey. It was Europe in the 
past. In the last 5 years it changed to 
Turkey. By 2015, I can say that the 
axis is parallel to Turkey. As a per-
son who travelled around the world 
and attended many exhibitions, I 
can tell that there is any other exhi-
bition which is so quality, high level, 
and with high level of participation in 
terms of the number of visitors, inter-
est, and attention and customer quality. Initially we didn’t 
take this exhibition seriously and we didn’t attend the first 
exhibition. However, this is a brand now. Participation is se-
riously high and not everyone can find a place. So I would 
like to thank all the friends contributing this.” (Source: Yurt-
vizyon, TGRT)

“I think this is a successful exhibition. There is more 
equipment here than there is in the 
previous exhibition. As you know, 
we have mostly rice machines; silos 
and full-scale drying machines. We 
got best drying machines certificate 
of Europe and now we make pro-
duction for it in Turkey. It works with 
bio fuel. At the same time, we sell 
systems made in Taiwan and work-
ing with biofuel, giving no harm to 

“Değirmenciliğin dünyadaki ekse-
ni Türkiye’ye kaymış vaziyette. Eski-
den Avrupa’ydı, son 5 senede de bu 
eksen Türkiye’ye kaydı. Ama 2015 
itibariyle artık eksenin Türkiye ol-
duğunu söyleyebilirim. Dünyanı her 
tarafını gezmiş, birçok fuarda yer al-
mış bir insan olarak; katılan ziyaretçi 
sayısı, ilgi, alaka, müşteri kalitesi ba-
zında bizim sektörümüzde bu kadar 
kaliteli, bu kadar üst düzey, yoğun 

katılımın olduğu başka bir fuar olmadığını belirtmeliyim. 
İlk yıllar bu fuarı ciddiye almamış ve ilk iki fuara da ka-
tılmamıştık. Ama artık burası bir marka oldu, ciddi katı-
lımcı var ve herkes de yer bulamıyor. Bu yüzden fuarda 
emeği geçen tüm arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum.”  
(Kaynak: Yurtvizyon, TGRT)

“Bence başarılı bir fuar. Daha önceki fuarlara göre daha 
çok ekipman var. Bizde de bildiği-
niz gibi ağırlıkla pirinç makineleri 
var. Silolar ve geniş çaplı kurutma 
sistemleri var. Avrupa’nın en iyi ku-
rutma makinesinin lisansını aldık ve 
artık Türkiye’de üretimini yapıyoruz. 
Biyo-yakıtla çalışan bir sistem. Aynı 
zamanda yine biyo-yakıtla çalışan, 
çevreyi hiç kirletmeyen Tayvan malı 
kurutma sistemlerinin satışını ya-
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“Burası çok iyi bir uluslararası fuar”

Ocrim Spa, G. Paolo ONGINI

“This is a good international exhibition”

“This is the third addition that we 
participate to this exhibition. We 
are an Italian company and we are 
manufacturing all the equipment 
there in Italy. We have no workshop 
in any other part of the world and 
here we are engineering and con-
structing company for milling indus-
try like flour mills, semolina mills and 
maize mills. Also we have other two 
big Italian companies like Paglierani 
for packaging industry and like Axor Ocrim for pasta pro-
duction. So it was important for us to participate. 

We know very well that the position of Istanbul is a 
particular position. As it is a door between the Europe 
and all the other country, we receive people coming 
from everywhere. There is not much visitors from Turkey 
but we received many people from Thailand and India.  
We received people coming from Iran, Egypt, Africa, 
East Europe, Greece, Romania, Kazakhstan and Latin 
America like Argentina. It is more important as an inter-
national exhibition instead of a Turkish exhibition for us. 
It is a very good international exhibition. We have met 
many people that we knew before; we also met poten-
tial customers.

As I told you, this is the third time that we are here. I 

environment. These two are among the products that we 
presented during the exhibition. 

Some people think that there were fewer visitors in the 
exhibition when compared to the previous years. However 
this is not true, I guess. The reason why the exhibition 
didn’t seem crowded is that it is held on a larger area. 
There were more visitors than the previous exhibition. Vis-
iting companies were also very serious. Many people from 
Greece, Bulgaria, Ukraine, Libya and Afghanistan visited 
our booth during the exhibition. Nearly there was no coun-
try missing. However, we didn’t get visitors from Russia.  

I think economic and political problems around the 
world affected the visitor groups. For instance, visitors 
from Libya surprised me because there is still an ongo-
ing dispute there. Domestic market of Turkey is also not 
good. I assume that neighboring countries showed less 
participation as they have inappropriate foreign currency 
positions. But I cannot know to what extent this affected 
the visitor groups.”

“İDMA Fuarı’na üçüncü katılışı-
mız. Biz İtalyan bir firmayız ve tüm 
ekipmanlarımızı İtalya’da üretiyoruz. 
Dünyanın başka bir yerinde fabrika-
mız yok. Un, irmik, mısır, vb. değir-
menlere yönelik üretim yapıyor ve 
mühendislik çözümler sunuyoruz. 
Aynı zamanda iki büyük İtalyan fir-
masına daha sahibiz; ambalajlama 
için Paglierani ve makarna teknolo-
jileri için Axor Ocrim. Yani bu bizim 

endüstrimiz ve bu fuar böyle bir endüstri için hazırlanmış. 
Bu yüzde katılmak bizim için önemliydi.

Tabi İstanbul’un özel konumunun da farkındayız. Bu-
rası Avrupa ve diğer ülkeler arasında bir geçiş noktası. 
Bu yüzden her yerden çok sayıda insan ağırlama şansı-
mız oldu. Türkiye’den çok ziyaretçi yoktu ama Tayland ve 
Hindistan’dan ziyaretçiler geldi. İran, Mısır, Afrika ve Doğu 
Avrupa ülkeleri, Yunanistan, Romanya, Kazakistan ve Ar-
jantin gibi Latin Amerika ülkelerinden gelen ziyaretçilerimiz 
oldu. Bizim için Türkiye fuarı olmasındansa uluslararası bir 
fuar olması daha önemliydi. Burası da çok iyi bir uluslara-
rası fuar. Bu sayede birçok ülkeden hem daha önceden 
tanıdıklarımızla karşılaştık hem de çok sayıda potansiyel 
müşteriyle tanıştık. 

Daha önce belirttiğim gibi bu, üçüncü katılışımız. 2 yıl 

pıyoruz. Bunların ikisi de fuarda tanıttığımız yeni ürünler 
arasında yer alıyor.

Bazı insanlar fuarda önceki yıllara göre daha az sayı-
da ziyaretçi olduğunu düşünüyor ancak bence bu doğ-
ru değil, daha öncekiler gibi kalabalık gözükmemesinin 
tek nedeni alanın büyük olması. Bence önceki fuardan 
daha fazla ziyaretçi var. Gelenler de son derece ciddi fir-
malar. Standımıza Yunanistan, Bulgaristan, Ukrayna ve 
Libya’dan Afganistan’a kadar pek çok ülkeden ziyaretçi 
geldi. Neredeyse gelmeyen ülke yoktu ancak Rusya’dan 
standımızı ziyaret eden olmadı. 

Dünyadaki genel ekonomik ve siyasi sıkıntıların ziyaretçi 
kitlesine yansıdığını düşünüyorum. Örneğin Libya’dan ge-
len ziyaretçiler beni şaşırttı çünkü oralarda ciddi anlamda 
hala karışıklıklar devam ediyor. Türkiye’nin iç piyasası da 
çok kötü. Çevre ülkelerin de döviz pozisyonlarının kötü 
olmasından dolayı fuara daha az katılım gösterdiklerini 
tahmin ediyorum. Ancak bunun yüzde kaç oranında fuarı 
etkilediğini bilemem.”
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“İDMA bir kez daha ne kadar önemli bir fuar olduğunu kanıtladı”

Ortaş Değirmen, Samet TAŞKIN

“IDMA proved its importance once again”

“IDMA Exhibition proved its importance with its rich 
visitor portfolio once again. We had a favorable exhibi-
tion in general. We had chance to exhibit our newly-
designed products and we were happy for the interest 
we got. There were two newly-
designed products providing 
both efficiency and added-value 
aesthetically in particular; these 
products drew attention and were 
admired. 

I think that the disputes in Mid-
dle East removed the possibility 
for the exhibition to be more ac-
tive. I can say, however, the ex-
hibition brought us new target 
markets. 

As OR-TAŞ Değirmen, we would like to serve for a 
more peaceful world and we always try to keep our re-
lations with customers in respect and tolerance. In this 
exhibition too, we moved accordingly. We will continue to 
do our best to keep our values that we gained via quality 
and bilateral relations.”

was here 2 years ago and 4 years ago; I found that this 
exhibition has grown a lot and I am sure that in the near 
future it will become one of the most famous and impor-
tant exhibitions in the world. And of course, the organiza-
tion has been perfect as usual. This time this exhibition 
was held in a larger area. Even though this area is very 
big I saw that there is a completely full of with local and 
foreign company. I’m sure that next time more people 
will participate. It was good for us. We couldn’t have a 
chance to take our machines here as we have another 
exhibition in Milano three weeks later. I hope we can 
present our machines in the next exhibition.” 

“İDMA Fuarı, bir kez daha zengin ziyaretçi portföyüyle 
ne kadar önemli bir fuar olduğunu kanıtladı. Genel anlam-
da faydalı bir fuar geçirdik. Yeni tasarım ürünlerimizi ser-
gileme fırsatı bulduk ve gördüğümüz ilgi karşısında çok 

mutlu olduk. Özellikle hem verim hem 
de estetik olarak katma değer sağla-
yan 2 yeni tasarım ürünümüz vardı ve 
bunlar fuarda oldukça dikkat çekti ve 
beğenildi.

Ortadoğu’daki karışıklığın fuarın 
daha hareketli geçme ihtimalini orta-
dan kaldırdığını düşünüyorum. Ancak 
yine de bu fuarın bize yeni hedef pa-
zarlar kazandırdığını söyleyebilirim.

Biz OR-TAŞ Değirmen olarak daha 
barışçıl bir dünyaya hizmet etmek is-

tiyoruz ve her zaman müşteri ve meslektaş ilişkilerimizi 
saygı ve hoşgörü çerçevesinde yürütmeye gayret ediyo-
ruz. Bu fuarda da bu çizgimizle hareket ettik. Kalite ve ikili 
ilişkilerimizin bize kazandırdığı değerleri korumak adına 
elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz.”

önce de, 4 yıl önce de buradaydım. Bu fuarın oldukça 
büyüme kaydettiğini görüyorum. Eminim yakın gelecekte 
dünyanın en önemli ve bilinen fuarlarından biri olacak. El-
bette organizasyon da her zamanki gibi mükemmeldi. Ol-
dukça büyük bir alanda yapıldı. Bu kadar büyük bir alanda 
yapılmasına rağmen yerli ve yabancı firmaların tamamen 
ziyaretçilerle dolduğuna şahit oldum. Eminim bir dahakine 
daha da çok insan bu fuara gelecektir. 

Bizim için gayet iyi geçti. Ancak bu fuardan 3 hafta sonra 
İtalya’da başka bir fuar olması nedeniyle bu sene İDMA’ya 
makine getirme şansımız olmadı. Umarım bir sonraki fuar-
da makine de sergileyebiliriz.” 

“Seviyenin biraz daha yükseldiğini gördüm”

Özenir Değirmen Makinaları, Bahrem ODABAŞI

“The level is higher as I observed”

“The exhibition was really good. Visitor participation was 
not high but the quality level was higher as I observed. 
Regarding the visitors’ allocation by countries, we see that 

“Fuar gayet güzeldi. Ziyaretçi katılımı biraz düşüktü ancak 
seviyenin biraz daha yükseldiğini gördüm. Ülkeler bazın-
da ziyaretçi dağılımına baktığımızda İran’dan katılımın yük-
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“Kesinlikle üst düzey bir organizasyondu”

Paketsan Ambalaj, Mustafa ERCOŞKUN

“Absolutely, it was a high level organization”

“First of all, as Paketsan Ambalaj, we evaluated the 
exhibitor and visitor potential in the previous years with 
our team before we decide to exhibit in IDMA 2015. 
We didn’t want to miss this opportunity when we real-
ized that the visitor profile of the exhibition is totally in 
line with the customer groups that we targeted. On the 
exhibitor list, Paketsan Ambalaj was the only exhibitor 
producing paper packing for the visitors who want to 
meet flour, semolina, rice, corn, and bulghur, feed mill 
machine manufacturers at IDMA Exhibition.  As a result, 
we had a great interest especially from the representa-
tives of flour factories abroad. Generally, it was a high 
quality organization in terms of visuality, formality, qual-
ity and efficiency.  

We noted contact information of every guest visiting 
our booth for future marketing works. Analyses that we 
made through this information, 65 percent of our visitors 
are from abroad.

Foreign visitors are dominantly from Iran, Egypt, Lib-
ya, Kazakhstan and Kenya. The number of visitors in-
creased intensely from the first day to the last day of 
the exhibition. As the visitors of our booth are generally 
flour, semolina or coffee producers, it was in line with 
the target customers and this shows the quality of visi-
tors are suitable for us. 

As Paketsan Ambalaj, we presented that our 
production technology and quality are capable of 
competing with the leading countries by exhibiting 

“Öncelikle Paketsan Ambalaj olarak İDMA 2015 Fuarı’na 
katılma kararı almadan önce ekibimiz ile birlikte geçmiş yıl-
lardaki fuar katılımcı ve ziyaretçi potansiyelini değerlendirdik. 
Değerlendirmelerimiz sonucu fuar ziyaretçi kitlesinin hitap 
ettiğimiz müşteri kitlesi ile birebir örtüştüğünü görünce bu 
fırsatı kaçırmak istemedik. İDMA Fuarı’nda un, irmik, pirinç, 
mısır, bulgur, yem değirmen makine üreticileri ile görüşmek 
isteyen birçok ziyaretçiler için Paketsan Ambalaj standı katı-
lımcı listesinde yer alan tek kağıt ambalaj üretimi yapan ka-
tılımcıydı. Tek olmamız sebebiyle özellikle yurtdışındaki un 
fabrikalarının temsillerinden büyük ilgi gördük. Genel anlam-
da değerlendirecek olursak, görselliği, ciddiyeti, kalitesi ve 
verimliliği ile kesinlikle üst düzey bir organizasyondu. 

Standımızı ziyaret eden her müşterinin iletişim bilgileri-
ni, fuar sonrası pazarlama çalışmaları için kayıt ettik. Bu 
bilgiler doğrultusunda yaptığımız analizler standımızı ziya-
ret eden ziyaretçilerin yüzde 65’inin yurtdışından geldiği 
görülmektedir. Yurtdışı müşterimiz ülke bazında ağırlıklı 
olarak İran, Mısır, Libya, Kazakistan ve Kenya olarak ayrıl-
maktadır. Ziyaretçi sayısı, fuarın ilk gününden son gününe 
kadar yoğun bir artışla devam etti. Stant ziyaretçilerimiz 
genelde un, irmik veya kahve üreticileri olduğu için hitap 
etmekte olduğumuz müşteri kitlesi ile birebir uyuşmaktay-
dı ve bu da ziyaretçi kalitesinin bizim için birebir uyumlu 
olduğunu göstermektedir. 

Paketsan Ambalaj olarak fuarda, üretimini yaptığımız 
firmaların ambalajlarını sergileyerek,  üretim teknolojimi-
zin ve kalitemizin dünyanın önde gelen ülkeleri ile rekabet 

participation from Iran is high. There 
were visitors from Kazakhstan and 
Uzbekistan. Participation from Azer-
baijan was low. There were visitors 
from Brazil and Argentina in the previ-
ous exhibition but we couldn’t see any 
in this exhibition. Local visitors’ partici-
pation was lower than we expected. 
Of course, the large area may have 
caused this observation. Visitors may not have toured all 
the booths if they came just for a day. 

We didn’t exhibit a brand new machine in the exhibition. 
We exhibited mostly our machines that we made innova-
tions and improvements on. Now we have new solution; 
a single machine that is multifunction. But we will present 
it in the next exhibition. I am happy in general terms and 
I hope feedbacks will also be good after the exhibition.” 

sek olduğunu gördük. Kazakistan ve 
Özbekistan’dan ziyaretçi vardı. Azerbay-
can yine düşüktü. Bir önceki fuarda Bre-
zilya ve Arjantin’den gelenler vardı ancak 
bu fuarda onları göremedik. Yurtiçinden 
beklediğimizden daha düşük yoğunlukta 
ziyaretçi vardı. Tabi alanın büyük olması 
da bizde bu gözleme neden olmuş ola-
bilir. Ziyaretçi bir günlüğüne gelmişse bü-

tün stantları dolaşamamış da olabilirler.
Fuarda tamamen yeni olan bir makine sergilemedik, 

daha çok üzerinde çeşitli yenilikler, revizeler yaptığımız ma-
kinelerimizi sergiledik. Şuanda üzerinde çalıştığımız, birkaç 
makinenin yaptığı işi tek makinede yapacak yeni çözümle-
rimiz var ancak bunları bir sonraki fuarda sergileyebilece-
ğiz. Genel itibariyle mutluyum, fuardan sonraki dönüşlerin 
de iyi olacağını umuyorum.”
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“Çok sayıda bağlantı yakaladık”

RIELA Karl-Heinz Knoop e.K., i.A. Milena ZIELKE

“We had many contacts”

the packaging of the companies that we produce. 
İnterests and comments of the visitors coming to our 
booth proved this. 

Our highest expectation is to extend our booth at 
IDMA and make a better presentation to our visitors. 
We would like to thank Parantez Group family who pro-
vided full support with its professional team before, af-
ter or during the exhibition.”

edebilecek düzeyde olduğunu ziyaretçilerimize sunduk. 
Standımızı ziyaret eden firmaların ilgi ve yorumu teknolo-
jimizi ve kalitemizi doğrular nitelikteydi. Paketsan Ambalaj 
olarak bir sonraki İDMA’da standımızı genişleterek, ziya-
retçilerimize daha iyi sunum yapabilmek en büyük beklen-
timiz. Fuar öncesi, sonrası ve fuar boyunca profesyonel 
kadrosuyla desteklerini esirgemeyen tüm Parantez Group 
ailesine teşekkür ediyoruz.”

“This was our first experience at the 
IDMA. We had many interesting con-
tacts. Visitors are from different na-
tionalities. Many of them are not oc-
casional but conscious. Our visitors 
focused on the products we produce 
and knew what they need.”

“Bu yıl İDMA Fuarı’ndaki ilk tecrü-
bemizdi. Çok sayıda bağlantı yakala-
dık. Farklı ülkelerden ziyaretçiler vardı. 
Ziyaretçilerin gezmek için gelmemişti, 
birçoğu bilinçliydi. Standımızı ziyaret 
edenler ürünlerimize odaklanmışlardı ve 
neye ihtiyaçları olduğunu biliyorlardı.”

“Görüşmeler verimli ve sonuç odaklıydı”

Sağbil Makina, Mehmet SOYDAN

“Meetings were efficient and result-oriented”

“IDMA 2015 was closely followed 
by many local and foreign people as 
we expected. It was efficient both for 
exhibitor and for visitors this year too 
as in previous years.  There were many 
visitors from Balkans, Middle East and 
Eastern Europe. Visitors from Turkic 
republics and Russian-speaking coun-
tries were less. Visiting people, however, were owners 
of the companies producing and serving in this industry. 
As a result, meetings were efficient and result-oriented. 
We are especially proud of this far-reaching and quality 
exhibition held in our country. 

At this year’s exhibition, we exhibited a more modern 
and upgraded version of our SAM FPM 125 fully automatic 
flour packaging line that we have been producing for 15 
years and that we continuously improve with R&D studies. 

Our system working as a line fills 1-2-5 kg paper pack-
ages by taking flour from silos and shrinks it. Flour pro-
ducers can make 1 kg packages with nearly 2 tons of 
flour with 1 operator and 1 worker thanks to the system 

“İDMA 2015 umduğumuz şekilde yerel 
ve uluslararası birçok farklı kişi tarafından 
yakından takip edildi. Gerek katılımcılar 
gerekse ziyaretçiler açısından her yıl oldu-
ğu gibi bu yıl da verimli geçti. Balkanlar, 
Orta Doğu ve Doğu Avrupa’dan çok sayı-
da ziyaretçi bulunmaktaydı. Türki Cumhu-
riyetler ve Rusça konuşan ülkelerden ziya-

ret biraz daha azdı. Ancak ziyarette bulunan kişiler sektörle 
ilgili, sektörde imalat yapan veya bu sektörde hizmet veren 
firma sahipleriydi. Dolayısıyla, görüşmeler verimli ve sonuç 
odaklıydı. Ülkemizde bu yönde geniş kapsamlı ve kaliteli bir 
fuarın yapılması bizlere ayrıca gurur veriyor.

Biz bu yıl fuarda yaklaşık 15 yıldır yapmakta olduğumuz 
ve devamlı Ar-Ge çalışmaları ile geliştirdiğimiz SAM FPM 
125 tam otomatik un paketleme hattımızın daha modern 
ve yenilenmiş bir modelini sergiledik. Hat şeklinde çalışan 
sistemimiz, silodan unu alarak 1-2-5 kilo şeklinde kağıt 
ambalaja dolumunu ve şirinklemesini gerçekleştiriyor. Ta-
mamen el değmeden ilerleyen sistemde, 1 operatör ve 
1 işçi ile un üreticileri saatte 1 kiloluk kağıt ambalajlarda 
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“Fuar süresince birçok müşteriyle beraber olma fırsatı yakaladık”

Selis Makine, Temel HARMANKAYA

“We had a chance to meet many customers during the exhibition”

“Our impression about the exhibition is very good. We 
had chance to meet a lot of customers and gathered with 
our agencies during the exhibition. For the first time, we 
presented our roller that patented during IDMA Exhibi-
tion. We launched our new roller with our friends and visi-
tors in the industry on the first day of the exhibition. We 
believe that our new machine will be a revolution. We had 
patented this technology in Turkey 6 years ago. We have 
made tests in various mills in 4-5 years and as a result 
of these tests we carried our machines to the targeted 
place improving them. At this point, we patented it in Eu-
rope as well as Turkey. 

This solution offers a significant solution about balls and 
efficiency. In liso balls used in milling, expansion is observed 
due to heating in beds. This expansion problem has been 
tried to overcome with graded or cambered grinding. How-
ever these operations cannot remove the problem because 
there are different products in differ-
ent passages. Different products also 
cause different heating levels. Even if 
you regulate this, there can be different 
heating levels in the beds due to abra-
sion. Cambered grinding is needed for 
this. However not every company has 
cambered grinding function and also 
it has a high cost. Namely, it was a 
serious problem. We also tried to find 
a solution for this problem and we believe that we found 
that solution through the new technology we developed. 
We use flat stoned balls in our new machines and we solve 
the space problem happened when the balls are expanded 
by locating the balls angled and keeping the grinding gap 
fixed. By this means, we prevent both energy consumption, 
the damage in equipment and balls’ abrasion caused by 
excessive pressing and also efficiency loss. Efficiency loss 
is a very important situation for larger mills with a capacity 
of 600 tons or 1000 tons. For our new technology, we got 
positive feedback from millers and machinery manufactur-
ers in our industry. 

Evaluating the visitor groups coming to our booth, we 
can say that we received many visitors from Ukraine, 

Fuarla ilgili genel izlenimlerimizi gayet olumlu. Fuar süre-
since hem birçok müşteriyle beraber olma fırsatı yakaladık 
hem de acentelerimizle bir araya geldik. Patentini aldığımız 
yeni valsimizi ilk kez İDMA’da sergileme ve tanıtma imka-
nı bulduk. Fuarın ilk günü de bu yeni valsimizin lansmanı-
nı, sektördeki dostlarımız ve ziyaretçilerimizle birlikte yaptık. 
Yeni makinemizin sektörde devrim yaratacak bir teknolojiye 
sahip olduğuna inanıyoruz. Geliştirdiğimiz bu teknolojinin 
Türkiye patentini 6 sene önce almıştık. 4-5 yıldır da çeşitli de-
ğirmenlerde denemeler yaptık ve bu denemelerin ardından 
yaptığımız iyileştirmelerle makinemizi hedeflediğimiz noktaya 
ulaştırmayı başardık. Bu noktadan sonra Türkiye’deki paten-
tin yanı sıra Avrupa patentini de aldık. 

Değirmencilikte kullanılan liso topların ucunda, yataklarda 
oluşan ısıdan dolayı genleşme yaşanır. Bu genleşme sorunu 
yıllardır kademeli ya da bombeli taşlama yöntemiyle çözülmeye 
çalışılıyor. Ancak bu uygulama da tam olarak sorunu ortadan 

kaldırmıyor çünkü her pasajda farklı ürün-
ler olabiliyor. Farklı ürünler de farklı ısılara 
nedenlere olabiliyor. Bunu ayarlasanız 
dahi belli bir süre sonra aşınmadan dola-
yı yataklarda ısı farklılığı ortaya çıkabiliyor. 
Bunun için bombeli taşlama yapmanız 
gerekiyor ancak hem her ülkede bombeli 
taşlama bulunmuyor hem de çok maliyetli 
bir uygulama. Yani değirmencilerin sorun 
yaşadığı ciddi bir konuydu bu. Biz de bu 

soruna çözüm bulma arayışına girdik ve geliştirdiğimiz yeni tek-
nolojiyle çözümü bulduğumuza inanıyoruz. Yeni makinemizde 
düz taşlanmış toplar kullanıyoruz ve toplar genleştiğinde mey-
dana gelen orta boşluk sorununu da topları açılı konumlandırıp 
öğütme aralığını sabit tutarak çözüyoruz. Böylece hem enerji 
sarfiyatını düşürüyoruz hem fazla sıkmadan dolayı ekipman-
larda oluşan zararları ve topların çabuk aşınmasını önlüyoruz 
hem de randıman kaybını engelliyoruz. 600 ton, 1000 ton gibi 
yüksek kapasiteli büyük değirmenler için randıman kaybı son 
derece hayati, önemli bir konu. Yeni teknolojimiz için gerek de-
ğirmencilerden gerekse sektörümüzdeki makine imalatçıların-
dan çok olumlu tepkiler aldık.

Genel olarak standımıza gelen ziyaretçi kitlesini değer-
lendirecek olursak; Ukrayna’dan, İran’dan, Hindistan’dan, 

running untouched by human hands. Our line was exam-
ined closely and admired by our current customers and 
future customers. Sales during and after the exhibition 
reflect this admiration also.”

yaklaşık 2 ton un paketleyebiliyorlar. Var olan müşterile-
rimiz ve potansiyel müşterilerimiz tarafından hattımız dik-
katle incelendi ve beğenildi. Fuar süresince ve fuar son-
rası satışlar da bir nevi bu beğeniyi tasdikler nitelikteydi.”
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“Neredeyse dünyanın her ülkesinden ziyaretçi vardı”

Seyhan Ambalaj, Arif SEYHAN

“There were visitors from almost every part of the world”

“IDMA Exhibition has great importance for exhibitors 
and visitors. 2015 Exhibition went very well for us too. 
There were visitors from almost every part of the world. 
This also shows its size and well-made advertisement. 
This year, we exhibited automatic packing system as an 
innovation and feedback of the visitors were highly posi-
tive. It would be sufficient for us if the next IDMA is the 
same.”

Iran, India and Pakistan. Participation from Europe and 
North Africa, Egypt, Morocco and Algeria in particular 
was high. We received some visitors from Latin America 
like Mexico and Brazil. We also received a few visitors 
from South Africa. Visitors from Far East and Central Asia 
were low in number. And we haven’t received any visitors 
from Canada and USA.”

“İDMA Fuarı katılımcılar ve ziyaretçiler açısından çok bü-
yük bir öneme sahip. 2015 fuarı da bizim açımızdan çok iyi 
geçti. Neredeyse dünyanın her ülkesinden ziyaretçi vardı. 
Bu da fuarın ne denli büyük olduğunu ve tanıtımının iyi ya-
pıldığını gösteriyor. Biz bu yıl yeni teknoloji olarak otomatik 
kolileme sistemini sergiledik ve ziyaretçilerin düşünceleri 
çok olumluydu. Bir sonraki İDMA Fuarı’nın da aynı şekilde 
olması bizim yeterli olacaktır.”

Pakistan’dan çok sayıda ziyaretçimiz olduğunu söyleye-
bilirim. Avrupa’dan ve Kuzey Afrika ülkelerinden yoğunluk 
vardı, özellikle de Mısır, Fas ve Cezayir’den... Meksika ve 
Brezilya gibi bazı Latin Amerika ülkelerinden gelen ziyaret-
çilerimiz oldu. Güney Afrika’dan gelen birkaç ziyaretçimiz 
oldu. Uzakdoğu ve Orta Asya’dan gelen ziyaretçi sayısı 
daha azdı. Amerika ve Kanada’dan ise ziyaretçimiz olmadı.”

“Kaliteli ve maksimum seviyede ziyaretçi vardı”

Shri Vishvakarma Industries - R.S CHOYAL

“Maximum and quality participation”

“IDMA 2015 is a prestigious exhibition. IDMA 2015 Exhibi-
tion was massive with large gathering and high participation 
from various countries in comparison with IDMA 2013. Busi-
ness scope is good in comparison to the past experience. 
Exhibition Area, number of Stalls and gathering was remark-
able. It was beneficial in every aspect when compared the 
last time. Diversities of many countries made a good pres-
ence and new innovative ideas and thoughts shared with dif-
ferent people. There was maximum and quality participation 
around the world.“CHOYAL” is a world renowned brand in 
flour milling technology. We are the manufacturer and export-
ers of stone mills. Our unique and new products are highly 
appreciated not only by visitors’ but also from participants.”

“İDMA, prestijli bir fuar. Bu yılki fuar, 2013 yılındakine kı-
yasla daha büyüktü ve daha farklı ülkelerden daha çok ka-
tılım vardı. Önceki fuara göre iş kapsamı daha genişti. Fuar 
alanı, stant sayısı ve katılım çok büyüktü. Bir öncekine göre 
her açıdan daha faydalıydı. Ülkelerin çeşitliliği iyi bir izlenim 
bıraktı. Böylece farklı insanlarla yeni fikirler paylaşmamız 
mümkün oldu. Dünya genelinden kaliteli ve maksimum se-
viyede ziyaretçi katılımı vardı.

“Choyal” olarak un değirmenciliği teknolojisinde bi-
linen bir firmayız. Taş değirmenlerin üretiyor ve ihraç 
ediyoruz. Fuarda sergilediğimiz yeni ürünlerimiz sadece 
ziyaretçilerin değil, katılımcıların da beğenisini kazandı.”

“Hedeflediğimiz ziyaretçi kitlesine ulaştığımız için memnunuz”

SMC Pnömatik A.Ş., Burak ÖRENEL

“We are happy to reach the visitors that we targeted”

“As SMC Pnömatik A.Ş., This is our first time in IDMA 
Exhibition. We are pleased to reach the targeted visitor 

“SMC Pnömatik A.Ş. olarak İDMA Fuarı’na ilk kez ka-
tılıyoruz. Hedeflediğimiz ziyaretçi kitlesine ulaştığımız için 
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“İDMA’nın gerçekten uluslararası bir fuar olduğunu düşündük”

Stern Ingredients, Cenk ENGİN & Mühlenchemie, Thomas HANKE

“We thought that IDMA is absolutely an international exhibition”

groups. IDMA Exhibition was significant as it enabled us 
an opportunity to meet machinery manufacturers and 
users in the industry. By this means, all the machinery 
manufacturers and final users participating or visiting the 
exhibition had chance to learn about the new products 
developed for the industry by SMC and see them operat-
ing. 

Our company SMC is widely known and preferred 
brand which operates in 82 countries and is a world 
leader for pneumatics. As a result of the intensive R&D 
works that we made with expert engineers, our com-
pany which places a special emphasis on research and 
development has been listed three times in the world’s 
most innovative companies announced by Forbes which 
is respectable business magazine published in USA and 
many countries. It was important for us that there was no 
other pneumatics-based company in this list.  

We decided to exhibit our state of art products in 
IDMA Exhibition to be in line with our innovative com-
pany mission. We were at our booth with rolls, valve 
and air preparers that are much-used especially in mill-
ing industry. Especially flowmeter and electric actua-
tors were highly admired and visitors’ comments were 
very positive. Our visitors using our products and their 
interest satisfied us. Regarding the profile of the visitors 
coming to our booth, we can say that foreign visitors 
are leading industrial companies, that international visi-
tors from Africa, Asia and Turkic countries are impor-
tant investors who are interested in Turkish machinery 
and systems. 

IDMA is a very influential exhibition for milling machin-
ery industry. The exhibition is operated very well. We 
hope to see the same effect in IDMA in terms of visitors 
and exhibitors in the future.”

“The exhibition went well for our company. We par-
ticipated with such a big booth for the first time and so 

memnunuz. İDMA Fuarı, bizim açımızdan özellikle sektör-
deki makine imalatçıları ve kullanıcılarıyla buluşabilmemi-
ze imkan tanıdığı için önemliydi. Bu anlamda fuarda yer 
alan ve fuarı ziyaret eden tüm makine imalatçıları ile son 
kullanıcılar, SMC’nin sektöre yönelik geliştirdiği yeni ürün-
leri tanıma, çalışırken görebilme şansına sahip oldular. 

Firmamız SMC, 82 ülkede faaliyet gösteren, pnömatik-
te dünya lideri olan, bu bağlamda birçok ülkede tanınan 
ve tercih edilen bir marka. Araştırma ve geliştirmeye son 
derece önem veren firmamız, alanında uzman mühendis-
lerle yoğun olarak yaptığı Ar&Ge çalışmalarının neticesin-
de, Amerika’da ve dünyanın pek çok ülkesinde yayınla-
nan saygın iş dünyası dergisi Forbes tarafından açıklanan 
dünyanın en inovatif ilk 100 firması listesinde 3 yıl üst üste 
yer almıştır. Bu listede başka pnömatik kökenli bir firma 
olmaması bizler için yine çok önemliydi. İDMA Fuarı’nda 
da bu yenilikçi firma misyonumuza uygun olarak en yeni 
teknolojiye sahip ürünlerimizi sergilemeyi tercih ettik. De-
ğirmen makineleri sektöründe en çok kullanılan silindir, valf 
ve hava hazırlayıcılarımızla standımızda yer aldık. Özellikle 
debi metrelerimiz ve elektrikli iş elemanlarımız oldukça ilgi 
gördü ve ziyaretçilerimizin bu konuda yaklaşımları gayet 
olumluydu. Ziyaretçilerimizin de ürünlerimizi kullanıyor ol-
maları ve gösterdikleri ilgi bizleri oldukça memnun etti.

Standımızı ziyaret eden firmaların profiline baktığımızda; 
yurtiçinden gelen ziyaretçilerin sektörün önde gelen fir-
maları olduğunu; Afrika, Asya ve Türki Cumhuriyetlerden 
gelen uluslararası ziyaretçilerin ise yine Türkiye’de üretil-
miş makine ve sistemlere ilgi duyan önemli yatırımcılar 
olduğunu söyleyebiliriz.

İDMA Fuarı, değirmen makineleri sektörü için son dere-
ce etkin bir fuar. Fuarın işleyişi oldukça başarılıydı. Gele-
cek yıllarda da ziyaretçiler ve katılımcılar açısından İDMA 
Fuarı’nda aynı etkiyi görmeyi umuyoruz.” 

“Fuar firmamız açısından çok güzel geçti. İlk kez bu 
büyüklükte bir stantla katıldık ve bu yüzden burada tem-
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we had chance to present 5 companies we represent. 
Frankly, it was surprising to have visitors from Middle 
East, Iran and Egypt. We received visitors from Africa and 
Europe. Therefore we thought that IDMA is absolutely an 
international exhibition. The quality of the visitors is also 
high. 

This year we focused on our 
two new enzymes products which 
are our main product group. In 
addition, we presented our de-
veloped company structure and 
the products of our other compa-
nies to our visitors. Mills in Turkey 
started to produce various flour 
types. So they use various addi-
tives as well as enzymes. By this 
means, we promoted the prod-
ucts of Deutscheback Company 
that. We presented aroma and vitamin products. As a 
result, we are satisfied with the exhibition and so we will 
come again to the next exhibition.” 

sil ettiğimiz 5 firmayı daha iyi anlatabilme fırsatı yakaladık.
Açıkçası Orta Doğu’dan, İran’dan, Mısır’dan ziyaretçi-

ler olması bizim için şaşırtıcıydı. Afrika’dan ve Avrupa’dan 
da ziyaretçilerimiz vardı. Bu yüzden İDMA’nın gerçekten 
uluslararası bir fuar olduğunu düşündük. Ziyaretçi kalitesi 

ise yüksekti.
Biz bu sene ana ürün grubumuz 

olan enzimlerde, iki yeni ürünü-
müzün tanıtımı üzerine yoğunlaş-
tık. Bunun yanı sıra ziyaretçilerimi-
ze gelişen firma yapımızı ve diğer 
firmalarımızın ürünlerini anlattık. 
Türkiye’deki değirmenler artık çe-
şitli unlar üretmeye başladı. Bu 
esnada yalnızca enzim değil, çe-
şitli katkı maddeleri de kullanıyor-
lar. Bu vesileyle Deutscheback fir-
mamızın ürünlerini tanıttık. Aroma 

ve vitamin ürünlerimizi tanıttık. Sonuç olarak biz fuardan 
çok memnun kaldık, bu yüzden bir dahaki fuara tekrar 
geleceğiz.”

“Firmaların birbirlerine karşı gövde gösterisi yaptığı bir arena”

Teknoloji Makine, Mehmet DİKKAYA

“An arena where companies show of strength to each other”

“IDMA 2015 was weaker regarding the number of visi-
tors when compared to the previous exhibition. The ex-
hibition seemed an arena where exhibiting companies 
showed of strength to each other. This also creates an 
impression that the exhibition deviates from its aim. 

As Teknoloji Makine, we exhibited our new machines. 
We though IDMA as an oppor-
tunity to present our new ma-
chines. However, we felt sorry 
since we didn’t have enough vis-
itors as we expected. The num-
ber of foreign companies visiting 
our booth was no more than 20. 
So we cannot give information 
about visitors’ profile. As a result 
our company couldn’t have suf-
ficient interest. 

Although we didn’t find what 
we expected we would like to thank everyone for their 
efforts. We consider this exhibition as a value for our 
country. We are proud that European companies open 
a booth understanding the importance of this exhibition. 
We are also satisfied with our industry’s improvement 
so far.”

“İDMA 2015 Fuarı, bir önceki fuara göre ziyaretçi açı-
sından zayıftı. Fuar, katılan firmaların birbirlerine karşı 
gövde gösterisi yaptığı bir arena görüntüsü sergiliyordu. 
Bu da fuarın yavaş yavaş amacından uzaklaştığı izlenimi 
uyandırıyor. 

Biz Teknoloji Makine olarak fuarda yeni makineleri-
mizi sergiledik. İDMA Fuarı’nı yeni 
makinelerimiz için bir fırsat olarak 
düşünüyorduk ancak arzu ettiğimiz 
ziyaretçi kitlesi ile karşılaşmayınca 
bir hayli üzüntü duyduk. Fuar sü-
resince standımızı ziyaret eden ya-
bancı firma sayısı 20’yi geçmez. Bu 
yüzden ziyaretçi profilinden bah-
setmek mümkün değil. Neticede 
şirketimiz beklediği ilgi ve alakayı 
bulamadı.

Bu sene umduğumuzu bulama-
mış olsak bile sergiledikleri emek için herkese teşekkür 
ederiz. Bizler bu fuarı ülkemiz açısından büyük bir kaza-
nım olarak görüyoruz. Avrupalı firmaların, yıllar sonra bu 
fuarın ciddiyetini görüp ülkemizde stant açmalarından 
gurur duyuyoruz ve sektörümüzün kat ettiği mesafeden 
de son derece memnunuz.”
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“Standımız önceki fuarlara nazaran daha yoğundu”

Uğur Makine, Okçul BARLIK: 

“Our booth was busier in comparison to the former exhibitions”

“We hope that IDMA was very well for other exhibi-
tor too. We can say that we closed the exhibition with 
satisfaction. We assume that feedbacks will be better 
after very busy meetings with visitors and customers. 
Although there is no increase 
in the number and diversity 
of the visitors our booth was 
much busier than the former 
exhibitions. We were really 
pleased to be visited dur-
ing this 4-day-exhibition. 
We can say that local and 
foreign allocation of visitors 
is equal. I think that having 

“İDMA 2015 Fuarı, umarız bizim için geçtiği gibi diğer 
katılımcılar için de iyi geçmiştir. Fuarı memnun bitirdiğimizi 
söyleyebiliriz. Bir hayli yoğun geçen ziyaretçi ve müşteri 
görüşmelerinin ardından geri dönüşlerin de daha iyi ola-

cağı düşüncesindeyiz. Her ne kadar ziya-
retçi sayısı ve çeşitliliğinde bir artış olmasa 
da bizim standımız önceki fuarlara naza-
ran daha yoğundu. 4 günlük fuar süresin-
ce bu yoğunlukta ziyaret edilmekten ger-
çekten çok mutlu olduk. Bu ziyaretlerde 
yurtiçi ve yurtdışı dağılımın eşit olduğunu 
söyleyebiliriz. Yurt içinden gelen ziyaretçi 
sayısı kadar yurt dışından da ziyaretçi ol-
masının, özellikle ihracat yoğunluklu çalı-
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“Her İDMA Fuarı bir öncekinden daha iyi”

Unormak Değirmen Makineleri, Mustafa ORAL

“Every IDMA Exhibition is better than the former one”

“Every IDMA Exhibition gets better than the former 
one in terms of promotion, visitor participation and ex-
hibitors. I think that IDMA 2015 is better. Exhibitors were 
intensively well-prepared. Everyone knew that this was a 
showroom. That the European companies attended the 
exhibition is a plus for Turkey and brought a different kind 
of prestige to IDMA. 

People who are really interested visited IDMA. We are 
pleased to see conscious visitors who know machines 
and technics as this is an industrial exhibition. Now tur-
key has a special place in global milling industry and mill-
ers in the world already know that April exhibitions are in 
Turkey. This is a pleasing situation both for our industry 
and for our country. 

Regarding the visitors groups, I can say that visitors 
were mostly from Middle East. There were less Russian 
visitors probably because 
of economic conditions. 
But we saw people coming 
from South Africa, South 
America and other coun-
tries. 80 percent of the visi-
tors consists of those who 
visiting for following new 
technologies. 10-15 per-
cent of them were there just 
for investments. And the rest is representing the exhibitor 
companies. 

We would like to thank Parantez Fair Organization. It is 
well-organized and well-promoted exhibition. I wish that 
it would be better.”

“Her İDMA Fuarı, gerek tanıtım gerek ziyaretçi katılımı 
gerekse katılımcılar açısından bir öncekinden daha iyi 
oluyor. İDMA 2015 Fuarı’nın daha güzel olduğunu düşü-
nüyorum. Katılımcı firmalar ciddi anlamda fuara hazırlan-
mışlardı. Herkes buranın bir showroom olduğunun bilin-
cindeydi. Avrupa firmalarının da fuara katılması Türkiye 
için bir artı oldu ve İDMA’ya farklı bir prestij kazandırdı.

Ziyaretçi olarak bizzat ilgilenen insanlar geliyor. Sek-
törel bir fuar olması nedeniyle konuyu bilen, makineyi, 
tekniği bilen insanların gelmesi bizi mutlu ediyor. Dünya 
değirmencilik sektöründe Türkiye’nin artık bir yeri var ve 
dünyadaki değirmenciler Nisan fuarlarının Türkiye’de ol-
duğunu artık biliyor. Bu da sektörümüz ve ülkemiz adına 
sevindirici bir durum.

Ziyaretçi kitlesi açısından bakıldığında, ağırlıkla Orta 
Doğu’dan ziyaretçi olduğunu söyleyebilirim. Muhtemelen 

ekonomik koşulların etkisiyle, 
geçmiş yıllara göre zayıflayan 
bir Rusya ziyaretçisi vardı. 
Ama Güney Afrika’dan, Gü-
ney Amerika’dan, diğer ülke-
lerden gelenler olduğunu gör-
dük. Ziyaretçilerin yüzde 80’e 
yakınını yeni teknolojileri takip 
etmek için gelenler oluşturu-
yor, yüzde 10-15’i tamamen 

yatırım için burada, geri kalanlar da daha çok katılımcı 
firmaların temsilcilerinden oluşuyor.

Parantez Fuarcılık çalışanlarına da teşekkür etmek ge-
rekiyor. İyi çalışılmış, güzel tanıtılmış bir fuar. Devamının 
daha iyi olmasını diliyorum.” 

local visitors as much as foreign visitors is very impor-
tant especially for the companies working export-based 
like us.  However, potential customers are not much in 
comparison to the number of visitors. 

We presented our “Quantum Age Serie” machines in 
IDMA this year. In this serie, we have a new roller, new 
semolina purifier, new and unique sifter with 12 pas-
sages. Every machine is user friendly in its own area and 
offers significant solutions in terms of efficiency, meets 
our customers’ demands. We can list the features of 
every machine as higher capacity, more silent operation 
and more efficient production.”

şan bizim gibi firmalar için iyi olduğunu düşünüyorum. An-
cak potansiyeli olan yeni müşteri sayısının, ziyaretçi sayısı 
içerisinde çok az yer tuttuğunu düşünüyorum. 

Biz bu yılki İDMA’da “Quantum Age Serie” olan maki-
nelerimizi tanıttık. Bu seri içerisinde yeni valsimiz, yeni 
irmik sasörümüz, yeni ve dünyada tek olan 12 pasajlı 
eleğimiz gibi makinelerimiz bulunmakta. Her bir makine 
kendi alanında kullanıcı dostu ve verimlilik noktasında 
önemli çözümler sunan, müşterilerimizin beklentilerini 
karşılayan makinelerdir. Her bir makinenin özelliklerini 
daha yüksek kapasite, daha sessiz çalışma ve daha ve-
rimli üretim olarak sıralayabiliriz.”
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“As far as I know, IDMA is the only international 
exhibition for milling technologies. I came here in 
2013 and came back again this year. What I no-
ticed here is that the exhibition improves every 
year. I think there is a big effort and development 
about the design, exhibitors and the organization. 
I am very satisfied with the organization and the 
number of exhibitors. Congratulations for this!”

“Bildiğim kadarıyla İDMA, dünyadaki tek değir-
men teknolojileri fuarı niteliğinde. 2013 yılında 
ziyaret etmiştim ve bu yıl yeniden geldim. Be-
nim dikkatimi çeken şey, fuarın her sene gelişim 
gösterdiği. Bence gerek tasarım ve katılımcı ge-
rekse organizasyonla ilgili çok ciddi bir çaba ve 
gelişim söz konusu. Fuar organizasyonundan ve 
katılımcı sayısından çok memnun kaldığımı söy-
leyebilirim. Bunun için herkesi tebrik ediyorum.”

Abdullatif Izem, 
Head of The National Federation of 

Milling in Morocco (FNM): 

“THERE IS A BIG EFFORT 
AND DEVELOPMENT” 

..............................................................................

Fas Ulusal Değirmencilik 
Federasyonu (FNM) Başkanı

 Abdullatif IZEM;

“ÇOK CİDDİ BİR ÇABA VE 
GELİŞİM SÖZ KONUSU”
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African countries, North Africa in particular, have become 
more active in milling industry in the recent years. Moroc-
co is also one of these countries. Abdullatif Izem, Head of 
The National Federation of Milling (FNM) which has nearly 
200 millers, was among the valuable visitors of IDMA Ex-
hibition this year just as he had been in 2013. 

After his visits during the exhibition, we came together 
with Mr. Izem who attended the opening ceremony of the 
exhibition and gave a short speech there. Answering the 
questions of our magazine about IDMA and Moroccan 
milling industry, Mr. Izem emphasized the development of 
IDMA in terms of organization and the exhibitors. Inviting 
us and the representatives of the sector to the Technical 
Days to be held on 27-28 May, Mr. Izem focused on the 
activities and projects about training. We are taking the 
details from Mr. Izem. 

Mr. Izem, could you please give us some information 
about you and your federation? 
I am the director of The National Federation of Milling in 
Morocco. I represent the Federation of Milling Industry. 
The National Federation of Milling in Morocco is very old, 
dating back to about 1937. Currently it has about 200 
members and about 140 of them mill with wheat, soft 
wheat and corn and 60 mill barley and durum wheat. 

Could you please give us some information about 
Moroccan flour milling industry? What is the role of 
milling industry in your country in terms of capacity, 
technology usage e.g.?
As I told before, we have about 200 millers and our pro-
duction capacity is higher than required level in our coun-
try. That means we produce more than we need. There is 
a big war about the price due to over capacity.

Regarding the equipment that our mills use, more than 
80 percent of it comes from Buhler’s technology.  We 
have discovered Turkish companies and the technology 
that they produced only 6 or 7 years ago. I think Turkey’s 
power is very strong in milling technology and Turkish 
technologies seem more prominent in recent invest-
ments. A Moroccan company has also a partnership in 
Konya and a plant under this partnership. A well-known 
technology company has also customers in Libya, Alge-
ria and Morocco and it invests in Ukraine too. They took 
two mills from Turkey to Ukraine. In another meaning, 
Turkey is a good platform for investments. 

How many members of your federation visited IDMA 
this year? Could you please tell us your general idea 
and impression about the exhibition?
I think there are nearly 30 members visiting IDMA right 
now. As far as I know, IDMA is the only international ex-

Başta Kuzey Afrika olmak üzere Afrika ülkeleri son yıllarda 
değirmencilik sektöründe daha çok göze dokunur oldu-
lar. Fas da bu ülkelerden biri. 200 civarında değirmenci-
nin bulunduğu Fas’ın Ulusal Değirmencilik Federasyonu 
(FNM) Başkanı Abdullatif IZEM, 2013’te olduğu gibi bu yıl 
İDMA Fuarı’nın değerli ziyaretçileri arasındaydı.

Fuarın açılış programında yer alan ve burada kısa bir ko-
nuşma yapan IZEM’le fuardaki ziyaretlerinin ardından bir 
araya geldik. Dergimizin İDMA ve Fas değirmencilik en-
düstrisiyle ilgili sorularını yanıtlayan IZEM, İDMA’nın hem 
organizasyon hem de katılımcı bazındaki gelişimine vurgu-
da bulundu. Bizleri ve sektör temsilcilerini 27-28 Mayıs’ta 
düzenleyecekleri Teknik Günler organizasyonuna da davet 
eden Abdullatif IZEM, özellikle eğitimle ilgili çalışmalarına 
ve projelerine dikkat çekti. Ayrıntıları IZEM’den alıyoruz.

Sayın Izem, bize biraz kendiniz ve federasyonunuz 
hakkında bilgi verir misiniz?
Fas Ulusal Değirmencilik Federasyonu Başkanıyım. Değirmen-
cilik Endüstrisi Federasyonu’nun da temsilcisiyim. Fas Ulusal 
Değirmencilik Federasyonu, kuruluşu 1937’lere dayan çok 
eski bir kuruluş. Halihazırda yaklaşık 200 üyeyi bünyesinde ba-
rındırıyor. Bu üyelerin 140 tanesi buğday, yumuşak buğday ve 
mısır, 60 tanesi ise arpa ve durum buğdayı öğütüyor. 

Fas değirmencilik endüstrisi hakkında neler söyleye-
bilirsiniz? Kapasite, kullanılan teknoloji, vb. konularda 
ülkenizdeki değirmencilik endüstrisi hangi konumda?
Az önce de belirttiğim gibi şuanda yaklaşık 200 değir-
mencimiz var ve üretim kapasitemiz, ülkemizde ihtiyaç 
duyulan üretim miktarını aşmış durumda. Yani ülke olarak 
ihtiyacımızdan fazlasını üretiyoruz. Kapasite fazlası sebe-
biyle de değirmencilik piyasasında fiyatlar üzerinden yü-
rüyen ciddi bir rekabet savaşı söz konusu.

Değirmenlerimizin kullandığı ekipmanlara bakacak olursak, 
bunların yüzde 80’den fazlasını Bühler teknolojisi oluşturu-
yor. Türkiye’deki firmaları ve ürettikleri değirmencilik tekno-
lojilerini ancak 6 ve ya 7 yıl önce keşfettik. Bence Türkiye’nin 
değirmen teknolojilerindeki gücü çok fazla ve son yıllarda 
yapılan yatırımlarda da artık Türk teknolojileri daha çok ön 
plana çıkıyor. Hatta Faslı bir firmamızın Konya’da ortaklığı 
ve bu ortaklı kapsamında tesisi var. Sektörde oldukça da 
bilinen bir teknoloji firması. Libya, Cezayir ve Fas’ta müş-
terileri var. Aynı zamanda Ukrayna’da da yatırım yapıyor. 
Türkiye’den Ukrayna’ya iki tane değirmen götürdüler. Yani 
her açıdan Türkiye yatırımlar için çok iyi bir platform. 

Bu yıl İDMA’yı federasyonunuzdan kaç üyeyle birlikte 
ziyaret ediyorsunuz ve fuarla ilgili genel fikrinizi, izle-
nimlerinizi öğrenebilir miyiz?
Sanırım İDMA’yı ziyaret eden 30 kadar üyemiz var burada. 
Bildiğim kadarıyla İDMA, dünyadaki tek değirmen tekno-
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hibition for milling tech-
nologies. I came here in 
2013 and came back 
again this year. What I 
noticed here is that the 
exhibition improves ev-
ery year. I think there is 
a big effort and devel-
opment about the de-
sign, exhibitors and the 
organization. It seems 
that Turkey represents 
50 percent of global 
milling technologies. I 
am very satisfied with 
the organization of the 
exhibition and the number of exhibitors. Well, congratu-
lations for this! 

Shall we focus on Moroccan flour production too? 
You have talked about your over-capacity production. 
Does Morocco produce for only domestic demand or 
does it have any activity for exports? 
Yes, Moroccan millers produce for only domestic market. 
We exported to some countries in Africa in the past. But 
now all the countries in Africa have their own mills so the 
area of export reduced to some countries like Indonesia 
or Thailand. In addition we have a strong competitor in 
flour export like Turkey. 

As far as we know, you have a milling school related 
with your federation in Morocco. Could you please 
give us some information about your school? What 
kind of training does it provide? 
Yes, we and US Wheat Associates have set up a mill-
ing school in Casablanca. Now we provide training for 
our members and also for other members from other 
countries. For example, we received some millers from 
Western Africa, Libya and Sudan. What we look forward 
for our milling school is to diversify the training. Now we 
make training for our sector representatives and millers; 
but we have set up a new agreement with Canadian In-
ternational Grains Institute (CIGI) 2 years ago in order to 
set up another center for pasta, and couscous. We plan 
also to set up a baking school for France Export Céré-
als.  Maybe we can to set up also a partnership with The 
Turkish Flour Industrialists’ Federation in your country, 
why not?  

Mr. Izem, what would you like to add?
I would like to thank Miller Magazine and Parantez Fair 
Organization for their efforts and invitation. I would like 
you to have an opportunity to visit Casablanca and our 
milling school. 

lojileri fuarı niteliğinde. 
2013 yılında ziyaret et-
miştim ve bu yıl yeniden 
geldim. Benim dikkati-
mi çeken şey, fuarın her 
sene gelişim gösterdiği. 
Bence gerek tasarım ve 
katılımcı gerekse orga-
nizasyonla ilgili çok ciddi 
bir çaba ve gelişim söz 
konusu. Görünen o ki 
Türkiye dünya değirmen 
teknolojilerinin yüzde 
50’sini temsil ediyor. Fuar 
organizasyonundan ve 
katılımcı sayısından çok 

memnun kaldığımı söyleyebilirim. Bunun için herkesi tebrik 
ediyorum. 

Biraz da Fas’ın un üretimine bakalım. Az önce ülkeniz-
de kapasite fazlası olduğunu belirttiniz. Fas yalnızca 
iç piyasa için mi üretim yapıyor, ihracata dair bir çalış-
ması yok mu? 
Evet, Fas’taki değirmenciler olarak şuanda yalnızca iç 
piyasa için üretim yapıyoruz. Geçmişte Afrika’da bazı ül-
kelere ihracat yaptık. Ancak şimdi Afrika’daki tüm ülkele-
rin kendi değirmenleri var ve bu yüzden ihracat alanımız 
Endonezya ve Tayland gibi ülkelerle sınırlı kaldı. Ayrıca un 
ihracatında Türkiye gibi çok güçlü bir rakibimiz var. 

Bildiğimiz kadarıyla Fas’ta federasyonunuzla bağlantı-
lı bir değirmencilik okulunuz var. Bize biraz da okulu-
nuzla ilgili bilgi verebilir misiniz? Bu okulda ne tür bir 
eğitim söz konusu?
Evet, ABD Buğday Birliği ile birlikte Kazablanka’da bir de-
ğirmencilik okulu açtık. Kendi federasyon üyelerimize ve 
başka ülkelerden gelen değirmencilik sektörü üyelerine eği-
tim veriyoruz. Örneğin; Batı Afrika’dan, Libya ve Sudan’dan 
değirmenciler okulumuzda eğitim almak için geldiler. Hede-
fimiz değirmencilik okulumuzun eğitimini çeşitlendirebilmek. 
Şimdilik sektör mensuplarımıza, değirmencilerimize eğitim 
veriyoruz. Ancak 2 yıl önce Kanada Uluslararası Tahıl Ku-
rumu (CIGI) ile bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşmayla birlik-
te amacımız makarna ve kuskus için de başka bir merkez 
kurmak. Aynı zamanda Fransa Tahıl İhracatı (France Export 
Céréales) girişimiyle bir fırıncılık okulu açmayı da planlıyoruz. 
Belki ülkenizde de Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu ile 
bir ortaklık kurabiliriz. Neden olmasın? 

Sayın IZEM son olarak neler eklemek istersiniz?
Değirmenci Dergisi ve Parantez Fuarcılık olarak size 
çabalarınız ve davetiniz için teşekkür etmek istiyorum. 
Kazablanka’ya gelip değirmencilik okulumuzu ziyaret 
etme fırsatı bulacağınızı umuyorum.
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Glüten tayininde 
yenilikçi bir teknoloji: 
Kullan-At Sensör

An innovative technology 
in the determination of 
gluten: Disposable Sensor
................................................................

The first three projects in Aegean Exporters' Association 3rd R & D Project Market were awarded. 
The first two innovative ideas that received awards were the disposable sensor technology used 
for electrochemical detection of gluten in foods, and the wheat germ stabilization technology using 
non-thermal technologies.

Ege İhracatçı Birlikleri III. Ar-Ge Proje Pazarı’nın öne çıkan ilk üç projesi, ödüllendirildi. Gıdalarda 
glütenin elektrokimyasal tayinine yönelik kullan-at sensör teknolojisi ve ısıl olmayan teknolojilerle 
buğday ruşeymi stabilizasyonu teknolojisi, ödül alan ilk iki yenilikçi fikir oldu.

During the AEA Food R & D Project Market, which was 
held the third time this year for the promotion of innova-
tive, original, creative projects and ideas needed in the 
agricultural sector, a total of 450 applications were made 
within Turkey. 179 projects were selected for the competi-
tion among projects, which were evaluated according to 
different categories such as packaging, spices, biotech-
nology, meat, food, food processing, grains, dried fruits 
and vegetables, sugar, water, milk, agriculture, oil, fodder, 
olives and others. 60 projects with the highest votes were 
exhibited in Swissotel between 21st-22nd April, 2015.

During the event, in which many innovative and original 
projects were exhibited, the first three winning projects 
were announced on the evening of April 21st. 

The projects, which were given awards by President of 
Turkey Exporters Assembly Mehmet Büyükekşi, Aegean 
Exporters Association Coordinator Chairman Sabri Ünlüt-
ürk, and R & D Project Market Chairman of the Executive 
Board Birol Celep, were ranked as follows; the first place was 
won by Ece Ekşin, Gülşah Çongur and Arzum Erdem Gür-
san from Aegean University, Faculty of Pharmacy, Division 
of Basic Pharmaceutical Sciences, Department of Analytical 
Chemistry with their project on disposable sensor technology 
used for electrochemical detection of gluten in foods. The 
second place award was won by Mustafa Kürşat Demir from 
Necmettin Erbakan University, Faculty of Engineering and Ar-
chitecture, Department of Food Engineering with his project 
on wheat germ stabilization using non-thermal technologies. 

Tarım sektöründe ihtiyaç duyulan, yenilikçi, özgün, 
yaratıcı proje ve fikirlerin teşviki amacıyla bu yıl üçün-
cü kez düzenlenen EİB Gıda Ar-Ge Proje Pazarı’na, 
Türkiye genelinden toplam 450 başvuru yapıldı. Am-
balaj, baharat, biyoteknoloji, et, gıda, gıda işleme, 
hububat, kuru meyve sebze, şeker, su, süt, tarım, 
yağ, yem, zeytin ve diğer olmak üzere farklı kategori-
lerde değerlendirilen projeler arasından 179 proje ya-
rışmaya uygun bulunarak seçildi. En yüksek oy alan 
60 proje, 21-22 Nisan 2015 tarihlerinde Swissotel’de 
sergilendi.

Birçok yenilikçi ve özgün projenin sergilendiği etkin-
likte, 21 Nisan akşamı ilk üç dereceye giren projeler 
açıklandı. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyü-
kekşi, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sab-
ri Ünlütürk ile Gıda Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu 
Başkanı Birol Celep tarafından ödülleri verilen projeler şu 
şekilde sıralandı; birincilik ödülünü Ege Üniversitesi, Ec-
zacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Anali-
tik Kimya Anabilim Dalı’ndan Ece Ekşin, Gülşah Çongur 
ve Arzum Erdem Gürsan gıdalarda glütenin elektrokim-
yasal tayinine yönelik kullan-at sensör teknolojisi proje-
si ile kazandı. İkincilik ödülünü ise Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Gıda 
Mühendisliği Bölümü’nden Mustafa Kürşat Demir, ısıl 
olmayan teknolojiler ile buğday rüşeymi stabilizasyonu 
projesi ile kazandı. 
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Türkiye’de Kinoa denemesi

Quinoa attempt in Turkey
................................................................

For a quinoa species, which is primarily grown in the Ameri-
can continent, a trial planting was made in Kahramanmaraş. 
Afşin District Food, Agriculture and Livestock Manager Mut-
talip Kurt gave information about the trial planting of quinoa, 
which has very high nutritional value compared to pulses, and 
said that dissemination of the product planted in an area of 
5 decares is planned as an alternative to wheat and paddy, 
in case it adapts to the land. Kurt indicated that as it is not 
produced in Turkey, the product is imported and it is intended 
to be introduced into the Turkish agriculture, and told that the 
plant, which is highly potent in vitamins, is cultivated in dry and 
wet areas. Kurt stated that in case the results are positive, they 
will encourage the farmers in the region for this cultivation, and 
added the following to his words: "Quinoa is a plant, which can 
be planted with a sowing machine such as wheat and barley, 
and harvested with a reaper. The product is sold for 50 liras 
per kilogram in large markets only, and it is not produced in 
our country. It is used as pulses and durable against drought."

Daha çok Amerika kıtasında yetiştirilen bir kinoa için 
Kahramanmaraş’ta deneme ekimi yapıldı. Tahıllara kıyas-
la besin değeri son derece yüksek olan kinoa’nın deneme 
ekimi için bilgi veren Afşin İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Muttalip Kurt, 5 dekarlık alanda ekimi yapılan ürü-
nün, araziye uyum sağlaması durumunda buğday ve çeltiğe 
alternatif olarak yaygınlaştırılmasının planlandığını söyledi.   
Türkiye’de üretimi yapılmadığı için dışarıdan ithal edilen 
ürünün Türk tarımına kazandırılmasının amaçlandığını 
belirten Kurt, vitamin bakımından çok zengin olan bit-
kinin kuru ve sulu alanlarda ekiminin yapıldığını anlattı. 
Sonuçların olumlu olması halinde bölgedeki çiftçilere 
ekmeleri için teşvikte bulunacaklarını ifade eden Kurt, 
şunları ekledi: “Kinoa, buğday ve arpa gibi mibzerle eki-
mi yapılabilen ve biçerdöverle hasat edilen bir bitki. Sa-
dece büyük marketlerde kilosu 50 liradan satılan ürün, 
ülkemizde üretilmiyor. Tahıl olarak kullanılıyor ve kurak-
lığa dayanıklı.”
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Reis Gıda’ya Yeşil Ekonomi 
Ödülü

Green Economy Award 
to Reis Gıda
................................................................

Reis Gıda, which has been presented as an example company through its environment-oriented social 
responsibility projects that were developed with an environmentally sensitive approach, was awarded 
the Green Economy Award in this respect. 

Çevreye karşı duyarlı bir yaklaşımla hareket ederek, geliştirdiği çevre odaklı sosyal sorumluluk projeleri 
aracılığıyla örnek bir şirket olarak gösterilen Reis Gıda, bu yönüyle Yeşil Ekonomi Ödülü’ne layık görüldü. 

This year, the 4th of the Green Economy Awards was 
organized, which is given to honor the people and orga-
nizations creating projects with an environmentally sensi-
tive approach. One of the awarded was Mehmet Reis, the 
Chairman of the Board in Reis Gıda, which is of the leading 
companies in the dry food industry.

16 years ago, Reis Gıda established the Reis Sarmoni 
Garlic Facility in Kastamonu - Taşköprü to prevent Taşköprü 
Garlic spilling into rivers. Reis Gıda is continuing to relay 
Good Agriculture Practices to farmers by collaborating with 
TÜBİTAK, Kastamonu University and various other universi-
ties to carry forward Taşköprü Garlic as intact for future gen-
erations. The geographically marked Taşköprü Garlic Project, 
which is performed with domestic seeds within this scope, 
was realized last year in collaboration with Metro Wholesale 
Market. These mentioned studies of Reis Gıda has brought 
the Green Economy Award to Mehmet Reis as well. 

Çevreye karşı duyarlı bir yaklaşımla proje üreten kişi ve 
kurumları onurlandırmak üzere sahiplerine verilen Yeşil 
Ekonomi Ödülleri’nin bu yıl 4.'sü düzenlendi. Ödül alan-
lardan biri de kuru gıda sektörünün öncü firmalarından 
Reis Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis oldu.

Reis Gıda, 16 yıl önce, Taşköprü Sarımsağı’nın nehirlere 
dökülmesini önlemek için Kastamonu- Taşköprü’de Reis 
Sarmoni Sarımsak Tesisini kurdu. Reis Gıda, Taşköprü 
Sarımsağı’nın, aslının bozulmadan gelecek nesillere ula-
şabilmesi için TÜBİTAK, Kastamonu Üniversitesi ve çeşitli 
üniversitelerle işbirliği yaparak, İyi Tarım Uygulamaları’nı 
çiftçilere anlatmaya devam ediyor. Bu kapsamda sürdür-
düğü yerli tohumla üretilen coğrafi işaretli Taşköprü Sa-
rımsağı Projesi’ni, geçtiğimiz yıl Metro Toptancı Market 
işbirliğiyle hayata geçirdi. Reis Gıda’nın sürdürdüğü bu 
çalışmalar, Mehmet Reis’in Yeşil Ekonomi Ödülü’ne layık 
gösterilmesini beraberinde getirdi. 

Sürdürülebilir tarım  
için kılavuz

Guide for sustainable 
agriculture
..........................................................

SKD has published the "Sustainable Agriculture Principles" guide, which will contribute greatly to 
the change of Turkish agriculture in the direction of sustainability. The guide aims to increase the 
awareness and good practices regarding sustainable agriculture.

SKD, Türkiye’de tarımın sürdürülebilirlik yönündeki değişimine önemli bir katkı sağlayacak “Sürdürü-
lebilir Tarım İlkeleri” kılavuzunu yayınladı. Kılavuz, sürdürülebilir tarım konusundaki farkındalığı ve iyi 
uygulamaları arttırmayı amaçlıyor.
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The Business World and Sustainable 
Development Association (SKD), has pre-
pared the "Sustainable Agriculture Prin-
ciples" guide to increase the awareness 
and good practices regarding sustain-
able agriculture. The Guide, which was 
prepared by SKD Sustainable Agriculture 
Study Group with the main sponsorship 
of Anadolu Efes, and support of Trouw 
Nutrition, contains practical information 
about systems and applications that 
would improve the preservation of agri-
cultural land, producers, environment and natural resources. 

The Guide, which will contribute greatly to the transforma-
tion of Turkish agriculture in the direction of sustainability, 
was prepared by taking the relation of agriculture with other 
sectors, climate change, and many different variables on a 
global scale into consideration.  The contents of the guide 
include subjects such as soil and water management, bio-
diversity, natural habitats and ecosystems, energy, waste 
management, agricultural inputs, climate change, employee-
employer rights, education, relations with local communities, 
management systems, transparency, financial stability, prod-
uct selection and yield. 

İş Dünyası ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Derneği (SKD), sürdü-
rülebilir tarım konusundaki farkın-
dalığı ve iyi uygulamaları arttırmak 
amacıyla “Sürdürülebilir Tarım 
İlkeleri” kılavuzunu hazırladı. Ana-
dolu Efes ana sponsorluğunda, 
Trouw Nutrition’ın desteğiyle SKD 
Sürdürülebilir Tarım Çalışma Gru-
bu tarafından hazırlanan Kılavuz, 
tarım arazilerinin, üreticilerin, çev-
renin ve doğal kaynakların korun-

masını geliştirecek sistem ve uygulamalar hakkında pratik 
bilgiler içeriyor. 

Türkiye’deki tarımın sürdürülebilirlik yönündeki dönü-
şümüne önemli bir katkı sağlayacak olan Kılavuz, tarımın 
diğer sektörlerle, iklim değişikliğiyle ve küresel ölçekte 
çok farklı değişkenlerle ilişkisi göz önüne alınarak ha-
zırlandı. Kılavuzun içeriğinde; toprak ve su yönetimi, bi-
yolojik çeşitlilik, doğal yaşam ve ekosistem, enerji, atık 
yönetimi, tarımsal girdiler, iklim değişikliği, işçi-işveren 
hakları, eğitim, yerel toplum ile ilişkiler, yönetim sistemi, 
şeffaflık, finansal istikrar, ürün seçimi ve verimliliği gibi 
konulara yer verildi. 
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“Hububat sektörü ortak akılla büyüyecek”

"The grains sector will grow with common wisdom"
........................................................................................................

The National Grains Council (NGC) President Mustafa Yılmazkart stated that, the importance of 
policies built over agricultural production and agricultural trade are gradually increasing, and these 
ever-deepening policies will only be sustainable through common wisdom.

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Mustafa Yılmazkart, tarımsal üretim ve tarımsal ticaret üze-
rine oluşturulacak politikaların öneminin gittikçe arttığını, derinliği gittikçe artan bu politikaların ise 
ancak ortak akılla sürdürülebilir olacağını söyledi.

The 5th National Grains Council (NGC)  Ordinary Financial 
General Assembly was held in the Atatürk Conference Hall 
of Ministry of Food, Agriculture and Livestock. The National 
Grains Council President Mustafa Yılmazkart, who made 
the opening speech during the General Assembly, empha-
sized that the importance of policies built over agricultural 
production and agricultural trade are gradually increasing, 
and these ever-deepening policies will only be sustainable 
through common wisdom. Yılmazkart underlined that grains 
are strategic products, which directly affect our population 
of 20 million, indirectly affect our whole country in economic 
and social terms, and are the most discussed and specu-
lated products, and indicated that in this respect, they give 
importance to the matter of continuous and proper provision 
of quality agricultural products to the food industry as NGC.

 
Yılmazkart said that the food industry is developing rap-

idly towards the market and technology, and added the 
following: "Grains sector must attain a sustainable struc-
ture compatible with the world in terms of its production 
and trade. For this reason, all shareholders of the sector 
must have a continuous and effective dialog with deci-
sion makers. The main duty of the government should be 
avoiding unfair competition, preserving consumers and 
producers to obtain a sustainable production and trade. 
For this to realize, it is particularly important to establish an 
effective market moni-
toring and surveillance 
system, and make 
sectoral data transpar-
ent through proper and 
appropriate acquisi-
tion. As National Grains 
Council, I want it to 
be known that we are 
ready to support any 
kind of work performed 
on these issues."

Ulusal Hububat Konseyi'nin(UHK) 5. Olağan Mali Ge-
nel Kurulu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Atatürk 
Konferans Salonu'nda yapıldı. Genel Kurul'un açılış ko-
nuşmasını yapan Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Mus-
tafa Yılmazkart, tarımsal üretim ve tarımsal ticaret üzerine 
oluşturulacak politikaların öneminin gittikçe arttığını be-
lirterek, derinliği gittikçe artan bu politikaların ise ancak 
ortak akılla sürdürülebilir olacağına dikkat çekti. Hubu-
batın doğrudan 20 milyon insanımızı, dolaylı olarak tüm 
ülkemizi ekonomik ve sosyal olarak etkileyen, üzerinde 
en çok konuşulan, spekülasyon yapılan, stratejik bir ürün 
olduğunun altını çizen Yılmazkart, bu açıdan gıda endüst-
risinin nitelikli tarımsal ürün ihtiyacını sürekli ve düzenli şe-
kilde sağlamanın UHK olarak üzerinde durdukları önemli 
bir husus olduğunu belirtti.

 Gıda endüstrisinin pazara ve teknolojiye dönük hızlı 
bir gelişim kaydettiğini söyleyen Yılmazkart, şunları ek-
ledi: “Hububat sektörü üretimiyle, ticaretiyle, dünya ile 
uyumlu sürdürülebilir bir yapıya kavuşmalıdır. Bunun için 
sektörün tüm paydaşları karar alıcılarla sürekli ve etkin 
bir diyalog içinde olmalıdır. Devletin ana görevi sürdü-
rülebilir bir üretim ve ticaret için haksız rekabetin önüne 
geçmek, üretici ile tüketiciyi korumak olmalıdır. Bunun 
sağlanması için öncelikli olarak piyasa etkin gözetim ve 
denetim sisteminin kurulması, sektördeki verilerin düz-

gün ve uygun ola-
rak toplanarak 
şe f fa f laş t ı r ı lmas ı 
önem arz etmek-
tedir. Ulusal Hubu-
bat Konseyi olarak 
bu konularda ya-
pılacak her türlü 
çalışmaya destek 
vermeye hazır ol-
duğumuzun bilin-
mesini isterim.”
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TMO’dan Suriye’ye  
50 bin ton un yardımı

50 thousand tons of flour 
aid from TGB to Syria
................................................................

The Turkish Grain Board (TGB) will grant 50 thousand 
tons of flour in order to help civilians injured in the events 
of Syria. In the public announcement made by TGB, it is 
stated that a tender will be organized in TGB General Di-
rectorate during May for the supply of 10 thousand tons of 
sacked common wheat flour requested for the first stage.

The common wheat flour to be provided by TGB, will be de-
livered to Turkish Red Crescent in order to be distributed among 
civilian population. The transport and distribution of the wheat 
flour will be realized by Turkish Red Crescent under the coor-
dination of Disaster and Emergency Management Presidency.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Suriye’de yaşanan 
olaylarda zarar gören sivil halka yardım amacıyla 50 bin 
ton un hibe edecek. TMO’dan yapılan kamuoyu duyuru-
sunda, ilk etapta talep edilen 10 bin ton çuvallı ekmek-
lik buğday ununun temini için Mayıs ayında TMO Genel 
Müdürlüğü’nde ihale düzenleneceği belirtiliyor.

TMO'nun temin edeceği ekmeklik buğday unu, sivil 
halka ulaştırmak üzere Türk Kızılayı'na teslim edilecek. 
Buğday unun nakliyesi ve dağıtımı Afet ve Acil Durum 
Yönetim Başkanlığı'nın koordinasyonunda Türk Kızılay'ı 
tarafından gerçekleştirilecek.
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In milling, laboratory is the most important unit of the 
production process. Wheat is subjected to a series of 
analyses from the moment it arrives to the facility for pro-
cessing up to becoming flour and being packaged.

The main factors that determine the quality of the flour 
are carbohydrates, fats, proteins, minerals and vitamins, 
which are the basic components of wheat. The important 
factors affecting the quality of the dough are alpha amy-
lase, lipase, hemicellulase and glucose oxidase enzymes. 
The most important protein that is mostly found in wheat 
and allows dough to become bread, is gluten with ba-
sic components of gliadine and glutenine. They are found 
naturally in the context of wheat, but their quantities are 
not often sufficient. Following the determination of pres-
ent amounts based on ppm, and the addition of required 
amounts to the flour again based on ppm, the following 
analyses I will indicate below must be performed by us-
ing water, dilute brine, alcohol, dilute alcohol, weak acids 
and bases until the targeted production parameters are 
brought to the desired level. In general terms, these analy-
ses consist of the following;

Değirmencilikte üretim prosesinin en önemli birimi labora-
tuvardır. Buğday, işlenmek için tesise geldiği andan itibaren 
un olup paketleninceye kadar bir dizi analize tabi tutulur.

Unun kalitesinde belirleyici olan ana unsurlar, buğdayın 
temel bileşenleri olan karbonhidratlar, yağlar, proteinler, 
mineraller ve vitaminlerdir. Hamurun kalitesine etki eden 
önemli unsurlar ise alfa amilaz, lipaz, hemiselülaz ve glikoz 
oksidaz enzimleridir. En çok buğdayda bulunan ve una ek-
mek olabilme özelliğini veren en önemli protein ise temel 
bileşenleri gliadin ve glutenin olan glutendir. Bunlar doğal 
olarak buğdayın içeriğinde bulunmaktadırlar ancak çoğu 
zaman yeterli miktarlarda değillerdir. Ppm bazında mevcut 
miktarların belirlenerek yine ppm bazında ihtiyaç duyulan 
miktarlar una katıldıktan sonra hedeflenen üretim paramet-
releri istenilen düzeye getirilinceye kadar su, seyreltik tuzlu 
su, alkol, seyreltik alkol ile zayıf asit ve bazlar kullanılarak 
aşağıda belirteceğim analizlerin yapılması gerekmektedir. 
Bu analizler, genel itibariyle şunlardan oluşmaktadır;

1. Fiziksel analizler
2. Fizikokimyasal analizler
3. Enzimik denge optimizasyonu

“Ekmek beslenme zincirinin en önemli halkasıdır. Dünya var oldukça da stratejik önemini koruya-
caktır. O halde bilim adamlarına ve ilgili herkese düşen en önemli görev ekmeği besin kaynağı ol-
manın yanında bir şifa kaynağına dönüştürmek olmalıdır.”

"Bread is the most important link in the food chain. It will preserve its strategic importance as long 
as the world exists. Therefore, the most important task of scientists and all concerned people is to 
transform bread into a source of healing in addition to a source of nutrition."

Değirmencilikte  
Laboratuvar ve Unun 

Zenginleştirilmesi

Enrichment  
of Laboratory and  

Flour in Milling
...........................................................

Şevsan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.
Mehmet Şerif GÜLTAY



May • Mayıs 2015 83

ARTICLE • MAKALE

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

1. Physical analyses
2. Physicochemical analyses
3. Enzymic balance optimiza-

tion
4. Rheological balance optimi-

zation
5. Coordination and harmoni-

zation of enzymic balance and 
rheological balance

6. Compliance of the targeted 
production with quality param-
eters 

7. Test production

ANALYSES REQUIRED 
FOR WHEAT AND FLOUR
1. Physical Analyses: It is the pre-analysis, which include 

the compatibility of raw material samples to quality criteria, 
and comprise appearance, odor, moisture, insect dam-
age, undersized grains, diseased grains, turned grains, 
foreign matter and hectoliters.

2. Physicochemical Analyses: They are the analyses of 
ash, gluten, index, sedimentation, delayed sedimentation, 
fn and ffn, which are performed by using water, salt and 
chemicals after the conversion of raw materials into flour 
under optimum conditions. 

3. Enzymic Balance Optimization: In this analysis, it is aimed 
to convert raw material into flour in accordance with the pro-
duction plan following its roasting under optimum conditions, 
and to obtain a high quality and processable dough structure 
by the balancing of flour enzymes on ppm basis.

4. Rheological Balance Optimization: It aims to provide 
optimization of the flour manufactured under optimum 
conditions, in terms of quality parameters by determining 
its water holding capacity, stability, energy, elasticity, re-
sistance, gluten structure and the quality of its gluten.

5. Coordination Of Enzymic Balance And Rheological 
Balance: External enzymes are added to the flour, which 
is manufactured under optimum conditions in accordance 
with the production plan, in required ppm amounts. The 
coordination of enzymatic and rheological balance aims 
to determine the adverse or beneficial effects of these en-
zymes to the dough and to provide rheological balance.

6. Compliance of the Manufactured Flour With Quality Pa-
rameters: With this analysis, it is aimed to test the compliance 
of the flour to parameters and criteria in accordance with its 
purpose of production (such as for baklawa, pastry, phyllo, la-
vash, pitta, flatbread, bread, biscuit, cookie or shredded wheat 
dessert...), and to provide its compliance to quality parameters.

4. Reolojik denge optimizas-
yonu

5. Enzimik denge ile reolojik 
denge koordinasyonu ve uyumu

6. Hedeflenen üretimin kalite 
parametrelerine uyumu

7. Test üretimi

BUĞDAY VE UN İÇİN 
GEREKLİ ANALİZLER
1. Fiziksel Analizler: Hammad-

deden alınan örneklerin kalite 
kriterlerine uygunluğunu içeren 
görünüm, koku, rutubet, haşere 
tahribatı, cılız tane, hastalıklı tane, 

dönük tane, yabancı madde ve hektolitreyi kapsayan ön 
analizdir.

2. Fizikokimyasal Analizler: Hammaddenin optimum 
şartlarda un haline getirilmesinden sonra su, tuz ve kim-
yasal maddeler kullanılarak yapılan kül, gluten, indeks, 
sedimantasyon, gecikmeli sedimantasyon, fn ve ffn ana-
lizleridir.

3. Enzimik Denge Optimizasyonu: Bu analizle, ham-
maddenin, optimum şartlarda tavlanmasının akabinde 
üretim planına uygun bir şekilde un haline getirilmesi ve 
unda bulunan enzimlerin ppm bazında dengelenerek kali-
teli ve işlenebilir bir hamur yapısının sağlanması amaçlanır.

4. Reolojik Denge Optimizasyonu: Optimum şartlarda 
üretilen unun, su tutma kapasitesi, stabilitesi, enerjisi, 
elastikiyeti, direnci ile gluten yapısını ve glutenin kalitesini 
belirleyerek unun kalite parametreleri açısından optimi-
zasyonunu sağlamayı amaçlar.

5. Enzimik Denge ile Reolojik Denge Koordinasyonu: 
Üretim planına uygun olarak optimum şartlarda üretilen 
una, ihtiyacı olan ppm miktarında dışarıdan enzimler ilave 
edilmektedir. Enzimatik ve reolojik denge koordinasyonu 
da bu en enzimlerin, hamurun yapısına müspet ya da 
menfi etkilerinin belirlenmesini ve reolojik dengenin sağ-
lanmasını amaçlar.

6. Üretilen Unun Hedeflenen Kalite Parametrelerine 
Uyumu: Bu analizle, optimum şartlarda üretilen unun, 
hangi amaçla üretilmiş ise (baklavalık, böreklik, yufkalık, 
lavaşlık, pidelik, bazlamalık, ekmeklik, bisküvilik, kurabi-
yelik ya da kadayıflık gibi…) o amaca uygun parametre ve 
kriterlere uygunluğunun test edilmesini ve kalite paramet-
relerine uyumunun sağlaması amaçlanır.

7. Test Üretimi: Un hangi amaç için üretilmiş ise o ama-
ca uygun şekilde yoğrularak hamur haline getirilir ve elde 
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edilen hamur, yine aynı amaç doğrultusunda işlenerek 
pişirilir. Böylece pişirilen ürünün, hamurun ve kullanılan 
unun uyumu ve kalitesi test edilmiş olur.

Yukarıda belirttiğim analiz ve testler, alanında başarılı 
hızlı ve kesin sonuç verebilen cihazlarla yapılmaktadır. Söz 
konusu cihazların tamamı önceleri yabancı menşeli iken 
günümüzde Türkiyeli mühendis ve müteşebbislerin başarılı 
çalışmaları sonucunda kaliteli yerli cihazlarımız da  (Türkiye 
menşeili) laboratuvarlarımızda hizmet vermektedirler.

Sürdürülebilir kalite ile standart üretimde devamlılığın 
sağlanması ve mutlak müşteri memnuniyeti için değir-
mencilikte tam donanımlı laboratuvar, ar-ge ve innovas-
yon çalışmaları şarttır.

UNUN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
Uluslararası Tahıl Konseyi’nin (IGC) verilerine göre 2014 

yılında dünya buğday üretimi 721 milyon ton olarak ger-
çekleşmiştir. Aynı kaynaklara göre dünya buğday tüketimi 
ise 709 milyon tondur. Bunun 33,5 milyon tonu durum 
buğdayıdır. Bu buğday makarna, bulgur ve özel amaçlı 
sert buğday unu olarak tüketilmiştir. Geriye kalan 675,5 
milyon ton buğday ise başta ekmek olmak üzere unlu 
mamuller olarak tüketilmiştir. 

Ekmek beslenme zincirinin en önemli halkasıdır. Dün-
ya var oldukça da stratejik önemini koruyacaktır. O halde 
bilim adamlarına ve ilgili herkese düşen en önemli görev 
ekmeği besin kaynağı olmanın yanında bir şifa kaynağına 
dönüştürmek olmalıdır.

Besin kaynaklarında bulunması gereken mikro besin-
lerin eksikliğinden kaynaklı oluşan sürece, gizli açlık adı 
verilir. Beslenmede önemli rol üstlenen mikro besinler, 
bireyler tarafından yeterince alınmadığında kronik has-
talıklarda artış gözlemlenmektedir. Kronik hastalıklarla 
mücadelede ve vücudun bağışıklık sisteminin sürekliliği 
için mikro besinler büyük bir öneme sahiptirler. Birey-

lerde ve toplumda mikro 
besin eksikliği olabilir ve 
bu fark edilmeyebilir de, 
fark edildiğinde ise mikro 
besin eksikliği problem 
oluşturacak düzeye gel-
miş demektir. Ülkemizde 
mikro besin eksikliğinden 
en çok etkilenen gruplar 
bebekler, büyüme çağın-
daki çocuklar, hamile ve 
emziren anneler ile ileri 
derecedeki yaşlılardır. En 
çok ihtiyaç duyulan mik-
ro besinler, doğal olarak 

7. Test Production: The flour is kneaded suitably to its pur-
pose of production, converted to a dough, and the obtained 
dough is processed and cooked, again in accordance with 
the same purpose. Thus, the compliance and quality of the 
baked product, dough and flour used are tested.

The analyses and tests I indicated above are performed 
with devices, which are successful in their field, fast, and 
can give accurate results. In the past all of the mentioned 
devices were of foreign origin, whereas today, quality do-
mestic devices (with Turkish origin) are ready to serve in 
our laboratories, thanks to successful studies of Turkish 
engineers and entrepreneurs.

A fully equipped laboratory, R & D and innovation efforts are 
essential in milling for sustainable quality, ensuring continuity 
in standard production, and absolute customer satisfaction.

ENRICHMENT OF FLOUR
According to the data of International Grain Council 

(IGC), global wheat production in 2014 stood at 721 mil-
lion tons. While according to the same source, the global 
wheat consumption was 709 million tons. 33.5 million tons 
of this amount was durum wheat. This wheat is consumed 
as pasta, bulghur and special durum wheat flour. The re-
maining 675.5 million tons of wheat was mainly consumed 
as bread and bakery products. 

Bread is the most important link in the food chain. It will 
preserve its strategic importance as long as the world ex-
ists. Therefore, the most important task of scientists and 
all concerned people is to transform bread into a source of 
healing in addition to a source of nutrition.

The process caused by the lack of micronutrients that 
should be found in nutrition sources is called hidden hunger. 
When micronutrients, which play an important role in nutri-
tion, are insufficiently consumed by individuals, an increase 
in chronic diseases is observed. Micronutrients have a great 
importance for combating 
chronic diseases and sus-
tainability of the body's im-
mune system. Micronutrient 
deficiency can be present 
in individuals and communi-
ties, and this may not be de-
tected, when it is detected it 
means that the micronutrient 
deficiency is at a level which 
would cause problems. The 
most affected groups from 
micronutrient deficiencies in 
our country are babies, chil-
dren in adolescence, preg-
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buğdayda ve buna bağlı olarak 
ekmeğin içeriğinde vardır. Ancak 
mg/kg bazında incelendiğinde 
yeterli miktarlarda olmadıkları da 
bilinmektedir. En çok ihtiyaç du-
yulan mikro besinlerin belli başlı-
ları şunlardır;

Vitaminler:
B1 Tiamin
B2 Riboflavin
B6 Pridoksin
B12 Siyanokobalomin
Niasin

Folik Asit
Askorbik Asit
Mineraller:
Demir
Çinko
Kalsiyum
Magnezyum

Ülkemizde beslenmede enerjinin %44’ü ekmekten 
sağlanmaktadır. Kişilerin hayat standartlarına, yaşanılan 
yörenin beslenme kültürüne ve bireylerin sosyoekonomik 
durumlarına göre kişi başına ekmek tüketimi 100 ile 900 
gram arasında değişmektedir. Ortalama ekmek tüketimi 
ise kişi başına 450 gram olarak kabul edilebilir. Un, top-
lumda tüketimi en yaygın besin maddesidir. Mikro besin-
leri toplumun geneline ulaştırmak ancak unu zenginleştir-
mekle mümkündür. Zaten zenginleştirilmeye en elverişli 
gıda maddesi de undur. Ayrıca ülkemizdeki un fabrika-
larının tamamına yakın bir bölümü unu zenginleştirecek 
sistem ve alt yapıya da sahiptir.

Söz konusu mikro besin maddelerini; baklagillerden, 
yulaf, patates, tahıl kepeği, ruşeym, peynir altı suyundan 
üretilen ürünler ile malt hülasasından elde edebiliriz.

Tamamen bilimsel çalışmalar ve araştırmalar neticesin-
de bilimsel verilerin desteği ile belirlenecek miktarlardaki 
mikro besinlerin katılması ile zenginleştirilen unun bir şifa 
kaynağına dönüşeceğine inanıyorum.

Yapılmasını düşündüğüm zenginleştirme ürününün fiya-
tı cazip olmalı ya da devlet tarafından sübvanse edilme-
lidir. Raf ömrü una eşdeğer olmalıdır ve mg/kg cinsinden 
kullanılan miktarlar belirtilmelidir. Toplum sağlığı dikkate 
alınarak ilgili personel uygulamalı olarak eğitilmelidir. Sü-
reç periyodik olarak denetlenmeli ve takip edilmelidir.

Daha sağlıklı bir toplum ile sürdürülebilir bir yaşam kalite-
sine ulaşabilmek ve mikro besin eksikliğinden dolayı harca-
nan milli gelirimizin tekrar ekonomiye kazandırılması bağ-
lamında bence unun zenginleştirilmesi önemli ve gereklidir.

nant women along with nursing mothers, and 
excessively elder people. The most needed 
micronutrients are naturally in wheat and 
consequently in contents of bread. However, 
when analyzed on mg/kg basis, it is known 
that they are not at sufficient levels. The most 
needed primary micronutrients are as follows;

Vitamins
B1 Thiamine
B2 Riboflavine
B6 Pyridoxine
B12 Cyanocobalomine
Niacin
Folic Acid
Ascorbic Acid
Minerals
Iron
Zinc
Calcium
Magnesium

In our country, 44% of the energy in the diet is pro-
vided from bread. Bread consumption per person var-
ies between 100 and 900 grams according to the living 
standards of people, nutritional culture of the local region, 
and the socio-economic status of individuals. The average 
consumption can be considered as 450 grams of bread 
per person. The most common nutrition consumed by the 
community is flour. Distributing micronutrients to the gen-
eral population is only possible with enriching flour. Be-
sides, flour is the most convenient food for enrichment. 
Also, nearly all of the flour factories in our country have 
sufficient systems and substructures for flour enrichment.

We can obtain the mentioned micronutrients from le-
gumes, oats, potatoes, cereal bran, germ, cheese prod-
ucts made from whey and malt extract.

I believe that, as a result of totally scientific studies and 
researches along with the addition of micronutrients, for 
which amounts will be determined by the support of scien-
tific data, the enriched flour will become a source of health.

The enrichment product that I plan for manufacturing 
must be cost effective or it should be subsidized by the 
government. Its shelf life must be equivalent to flour and 
usage amounts must be indicated as mg/kg. The relevant 
staff should be trained in practice by taking public health 
into account. The process should be inspected periodically 
and tracked.

In my opinion, flour enrichment is important and neces-
sary in terms of a healthier community, achieving a sus-
tainable quality of life, and reclaiming our national income 
spent due to micronutrient deficiencies.
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Tat Gıda Genel Müdürü 
Kesimer’e Liderlik Ödülü

Leadership Award to Tat 
Gıda General Manager 
Kesimer
................................................................

The Leadership Award, which is given to the lead-
ing names in the business world, was received by 
Tat Gıda General Manager Arzu Aslan Kesimer.

İş dünyasının önde gelen isimlerine verilen Lider-
lik Ödülü’nü Tat Gıda Genel Müdürü Arzu Aslan 
Kesimer aldı.

This year, the 12th Leadership Summit was held in Is-
tanbul with the participation of holding presidents, CEOs, 
senior executives and academics. During the summit, 
the Leadership Awards given to the leading names in the 
business world have found their owners as well. One of 
the Koç Group companies, Tat Gıda's General Manager 
Arzu Aslan Kesimer has received the Leadership Award. 

Arzu Aslan Kesimer stated that she is greatly honored 
to receive this special award, that the quote of Koç Group 
founder Vehbi Koç's 'our most important capital is our 
human resources' is their motto, and said the following: 
"For us, humans have always been the priority. Knowing 
the team and caring about them is indispensable for a 
leader. If you do not really know your team, you cannot 
lead." Arzu Aslan Kesimer told that the employees can-
not be understood only with demographic identifications, 
and therefore no leadership can be made, and said: "I 
cannot manage people, whom I do not know". Kesimer 
emphasized that generation Y is a special generation that 
needs to be understood thoroughly, and said: "I cannot 
manage the future of the company without them. I can 
manage today, but I cannot manage the future". 

Bu yıl 12.’si düzenlenen Liderlik Zirvesi; holding baş-
kanları, CEO’lar, üst düzey yöneticiler ve akademis-
yenlerin katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti. Zirvede, iş 
dünyasının önde gelen isimlerine verilen Liderlik Ödülleri 
de sahiplerini buldu. Koç Topluluğu şirketlerinden Tat 
Gıda’nın Genel Müdürü Arzu Aslan Kesimer, ‘Liderlik 
Ödülü’nü aldı. 

Bu özel ödülü almaktan büyük onur duyduğunu be-
lirten Arzu Aslan Kesimer, Koç Topluluğu’nun kurucusu 
Vehbi Koç’un ‘en önemli sermayemiz insan kaynağımız-
dır’ sözünün kendileri için motto olduğunu ifade ede-
rek, şunları söyledi: “Bizim her zaman önceliğimiz insan 
oldu. Ekibi tanımak, onları önemsemek bir liderin olmaz 
olmazı. Ekibinizi eğer gerçek anlamda tanımıyorsanız 
liderlik edemezsiniz.” Sadece demografik tanımlamalar-
la çalışanların anlaşılamayacağını ve dolayısıyla liderlik 
edilemeyeceğini dile getiren Arzu Aslan Kesimer, “Kim 
olduğunu bilmediğim kişileri yönetemem” dedi. Kesimer, 
Y kuşağının da ayrıca çok iyi anlaşılması gereken özel 
bir kuşak olduğuna dikkat çekerek, “Onlar olmadan şir-
ketin geleceğini yönetemem. Bugünü yönetebilirim ama 
geleceği değil” ifadesini kullandı. 

Ulusoy Un fabrikasını 24 milyon TL’ye satıyor

Ulusoy Un is selling its factory for 24 million TRY
............................................................................................................

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş has decided to sell its factory building and land to Deniz Finansal 
Kiralama Incorporated for 24 million TRY and take it back with leasing.

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş, fabrika binası ve arsasını 24 milyon TL bedelle Deniz Finansal Kirala-
ma Anonim Şirketi'ne satmaya ve kira yoluyla geri almaya karar verdi.
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Ulusoy Un Sanayi ve Ticar-
et A.Ş has decided to sell its 
factory building and land for 
increasing net working capi-
tal to finance the operating 
activities, to Deniz Finansal 
Kiralama A.Ş. for 24 million 
Liras with "sell and lease-
back" method. 

The declaration of the 
company to KAP regard-
ing the subject included the 
following statements: "Our 
company has decided to sell 
the properties specified in 
the attached board decision, in accordance with the values 
determined by the Property Valuation Report of the compa-
nies mentioned below, to Deniz Finansal Kiralama Incorpo-
rated with Sell and Leaseback method, and take them back 
with leasing. According to the contract made with Deniz 
Finansal Kiralama A.Ş., the land transfer procedures will be 
completed during May 2015, following the conclusion of all 
legal procedures." 

According to this declaration, the sales profit will be left 
in equity and used for the financing of business activities.

Ulusoy Un Sanayi ve Ti-
caret A.Ş, net işletme ser-
mayesini artırarak işletme 
faaliyetlerinin finansmanı 
sağlamak amacıyla sahi-
bi olduğu fabrika binası ve 
arsasını “sat ve geri kirala” 
yöntemi ile 24 milyon lira-
ya Deniz Finansal Kiralama 
A.Ş.'ye satma kararı aldı.

Şirketten konuyla ilgili KAP'a 
yapılan açıklamada şunlara 
yer verildi: “Şirketimizi, sahibi 
bulunduğu ekli yönetim kurulu 
kararında belirtilen gayrimen-

kulleri, aşağıda belirtilen şirketlerin Gayrimenkul Değerleme 
Raporu ile belirlenen değerlere uygun bir şekilde Sell And 
Leaseback (sat ve geri kirala) yöntemiyle Deniz Finansal Kira-
lama Anonim Şirketi'ne satmaya ve kira yoluyla geri almaya 
karar vermiştir. Deniz Finansal Kiralama A.Ş. ile yapılan söz-
leşme gereğince, gerekli tüm yasal süreç tamamlandıktan 
sonra Mayıs 2015 döneminde tapu devir işlemleri yapılarak 
tamamlanacaktır.” 

Açıklamaya göre satış karı, öz kaynaklar içerisinde bıra-
kılarak işletme faaliyetlerinin finansmanında kullanılacak.
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Dünya Pirinç  
Pazarı ve Türkiye

The recent report published by the International Grain Council- IGC shows that the global rice produc-
tion continues to increase.  According to IGC report, the global rice production that was 467 million 
tons in the season 2011/12 increased to 472 million tons in the season 2012/13 and finally reached to 
476 million tons in the season 2013/14.  However, the projection of IGC for April indicates a decline of 
2 million tons for the season 2014/15.  In other words, IGC estimates that the global rice production 
will account to 474 million tons in the season 2014/15.  The report from Foreign Agriculture Service of 
American Department of Agriculture indicates a production volume of 475.6 million tons for 2014/15. 
USDA that announced its projection for 2015/16 estimates that the global rice production will reach to 
482.1 million tons in the next season with an increase of 6.5 million tons.

Uluslararası Tahıl Konseyi IGC’nin yayınladığı son rapora göre dünya pirinç üretimi artışını sürdü-
rüyor. IGC raporuna göre 2011/12 sezonunda 467 milyon ton olan dünya pirinç üretimi, 2012/13 
sezonunda 472 milyon tona, 2013/14 sezonunda ise 476 milyon tona ulaştı. Ancak 2014/15 sezo-
nuna ilişkin IGC’nin Nisan tahmini, üretimde 2 milyon tonluk düşüşe işaret ediyor. Yani IGC’ye göre 
2014/15 sezonunda dünya genelinde 474 milyon ton pirinç üretimi gerçekleştirilecek. Amerikan 
Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin raporu da 2014/15 için 475,6 milyon tonluk bir üretime işaret 
ediyor. IGC’den farklı olarak 2015/16 öngörüsünü de açıklayan USDA, bir sonraki sezonda dünya 
pirinç üretiminin 6,5 milyon tonluk artışla 482,1 milyon tona ulaşacağını öngörüyor.

GLOBAL RICE MARKET 
AND TURKEY
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Rice that is consumed as staple food particularly in Asia 
continent is the third grain that is produced the most after 
wheat and corn.  Most of the rice production is carried out 
for people and it corresponds to one fifth of the staple food 
consumed by people.  Rice that started to be consumed 
around 2500s B.C,  is thought to have spread to the rest 
of the world from China.  It is thought that countries like Sri 
Lanka and India took rice from China.  The western world 
was introduced with rice around 300 A.C.  It is thought 
that rice was brought to Europe at the end of the 17th 
century and to Turkey around 500 years ago.

 
The protein content of rice is lower when compared 

with other grains.  However, its rich amino acid content 
made rice one of the most popular products after wheat 
in the diet of people.  The most fertile grounds for rice 
plant cultivation are located in the tropical and temperate 
regions of the world.  The data show that the agricultural 
areas in the world are 1.5 billion hectare and grains are 
cultivated on 700 million hectare of these areas.  Approxi-

Özellikle Asya kıtasında temel gıda olarak tüketilen pi-
rinç, buğday ve mısırdan sonra en çok üretimi gerçekleş-
tirilen üçüncü büyük tahıl ürünüdür. Pirinç büyük ölçüde 
insan beslenmesi için üretilmekte ve temel gıda olarak 
insanlar tarafından tüketilen besinlerin beşte birini oluş-
turmaktadır. M.Ö. 2500’lü yıllarda tüketilmeye başlanan 
pirincin dünyaya Çin’den yayılmaya başladığı sanılmak-
tadır. Pirincin ayrıca Sri Lanka ve Hindistan gibi ülkelere 
de Çin üzerinden geçtiği tahmin edilmektedir. Batının pi-
rinç ile tanışması ise M.S. 300’lü yıllara denk gelmektedir. 
Amerika kıtasına 17. yy sonlarında geldiği tahmin edilen 
kültür bitkisi çeltiğin, Türkiye’ye de 500 yıl önce geldiği 
düşünülmektedir.

 
Pirinç, diğer tahıllara kıyasla içeriğinde daha az prote-

in barındırmaktadır. Ancak amino asitlerce zengin oluşu 
pirinci insan beslenmesinde buğdaydan sonra en çok 
tüketilen ürünlerden biri haline getirmiştir. Yetişme koşul-
ları açısından dünyada çeltik üretiminin en verimli şekilde 
yapıldığı bölgeler tropikal ve ılıman bölgelerdir. Dünyadaki 
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mately 22 percent of these areas is reserved for rice culti-
vation. China, India and Indonesia are the countries have 
the highest share in the rice paddies across the globe.  

GLOBAL RICE PRODUCTION AND 
LEADING PRODUCER COUNTRIES
The recent report published by the International Grain 

Council- IGC shows that the global rice production con-
tinues to increase. According to IGC report, the global 
rice production that was 467 million tons in the sea-
son 2011/12 increased to 472 million tons in the sea-
son 2012/13 and finally reached to 476 million tons in 
the season 2013/14. However, the projection of IGC for 
April indicates a decline of 2 million tons for the season 
2014/15. In other words, IGC estimates that the global 
rice production will account to 474 million tons in the sea-
son 2014/15.

The figures in the report of the American Food Depart-
ment, Foreign Agriculture Service is around the same lev-
els as the figures given by IGC for 2011/12, 12/13 and 
13/14 and the report indicates a production of 475.6 mil-
lion tons for 2014/15. USDA that announced its projec-
tion for 2015/16 estimates that the global rice production 
will reach to 482.1 million tons in the next season with an 
increase of 6.5 million tons.

According to the rice report prepared by the Ameri-
can Agriculture Department in 2015, rice plant has been 
cultivated in an area of 158 thousand hectare since the 
season 2010/11 and this figure increased to 160 thou-
sand hectare in 2013/14.  159 thousand tons production 
is expected for the season 2014/15. The data shows that 
the yield per unit area increases.  The yield was 4 tons 
per hectare in the season 2006/07 and this quantity in-
creased gradually and reached to 4.24 tons in 2010/11. 
This quantity increased to 4.34 tons in 2011/12, 4.44 
tons in 2013/14 and 4.2 tons in 2013/14. It is anticipat-
ed to increase to 4.43 tons per hectare in the season 
2014/15. 

The data announced by United Nations Food and Agri-

tarım alanları yaklaşık 1,5 milyar hektar olarak bilinmekte-
dir ve tahıllar bu alanların 700 milyon hektarını kaplamak-
tadır. Tahılların üretiminde kullanılan bu alanların yaklaşık 
yüzde 22’si de çeltik üretimine ayrılmıştır. Dünya genelin-
deki çeltik arazilerinde en yüksek paya sahip ülkeler ise 
Çin, Hindistan ve Endonezya’dır. 

DÜNYA PİRİNÇ ÜRETİMİ VE BAŞLICA 
ÜRETİCİ ÜLKELER
Uluslararası Tahıl Konseyi IGC’nin yayınladığı son rapora 

göre dünya pirinç üretimi artışını sürdürüyor. IGC raporuna 
göre 2011/12 sezonunda 467 milyon ton olan dünya pirinç 
üretimi, 2012/13 sezonunda 472 milyon tona, 2013/14 sezo-
nunda ise 476 milyon tona ulaştı. Ancak 2014/15 sezonuna 
ilişkin IGC’nin Nisan tahmini, üretimde 2 milyon tonluk düşü-
şe işaret ediyor. Yani IGC’ye göre 2014/15 sezonunda dünya 
genelinde 474 milyon ton pirinç üretimi gerçekleştirilecek.

IGC’nin 2011/12, 12/13 ve 13/14 rakamlarıyla hemen 
hemen aynı paralelde seyreden Amerikan Tarım Bakan-
lığı Dış Tarım Servisi’nin raporu da 2014/15 için 475,6 
milyon tonluk bir üretime işaret ediyor. IGC’den farklı ola-
rak 2015/16 öngörüsünü de açıklayan USDA, bir sonraki 
sezonda dünya pirinç üretiminin 6,5 milyon tonluk artışla 
482,1 milyon tona ulaşacağını öngörüyor.

Amerikan Tarım Bakanlığı’nın 2015 yılında hazırladığı pi-
rinç raporuna göre; 2010/11 sezonundan itibaren 158 bin 
hektarlık alanda pirinç ekimi gerçekleştirilmiştir ve bu miktar 
2013/14 sezonunda 160 bin hektara yükselmiştir. 2014/15 
sezonunda ise 159 bin ton olması öngörülmektedir. Birim 
alandan alınan verimin ise giderek yükseldiği görülmekte-
dir. 2006/07 sezonunda hektar başına 4 ton verim alınırken 
bu miktar giderek yükselmiş ve 2010/11 sezonunda 4,24 
tona ulaşmıştır. Bu miktar 2011/12 sezonunda 4,34 ton, 
2012/13 sezonunda 4,44 ton ve 2013/14 sezonundaysa 
4,42 tona yükselmiştir. 2014/15 sezonunda verimin hektar 
başına 4,43 ton olması öngörülmektedir. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 
çeltik bazında açıkladığı verilere göre; Çin ve Hindistan, 
2013 yılında dünya genelinde gerçekleştirilen 711 milyon 
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culture Organization (FAO) show that China and India met 
almost half of the global rice production of 711 million 
tons in the year 2013. China increased its rice produc-
tion that was 196.6 million tons in 2009 to 197.2 million 
tons in 2010 and 202.6 million tons in 2011.  It produced 
around 205 million tons rice in 2012 and 2013. 

India produced 135.6 million tons of rice in 2009 and 
increased this quantity to 143.9 million tons in 2010 and 
158 million tons in 2011 and 2012.  Rice production of 
the country increased to 159 million tons in 2013.

Top 10 rice producers of the world are Asian countries.  
China and India shared the top two ranks in 2013 and 
they are followed by Indonesia with a production volume 
of 71.2 million tons, Bangladesh with 51.5 million tons, 
Vietnam with 44 million tons and Thailand with 36 mil-
lion tons.  Thailand is followed by Myanmar, Philippines, 
Brazil and Japan. 

If we look at the top 10 list of USDA that announced 
the data on rice for the season 2014/15, we see that 
the ranking is parallel with the ranking of FAO.  USDA 
data shows that China produced 142.5 million tons rice 
in 2013/14 and increased the production to 144.5 million 
tons in 2014/15. USDA anticipates an increase of 1.5 mil-
lion tons in the rice production of China in 2015/16.

tonluk çeltik üretiminin neredeyse yarısını tek başına kar-
şılamaktadır. Çin, 2009 yılında gerçekleştirdiği 196,6 mil-
yon tonluk çeltik üretimini 2010 yılında 197,2 milyon tona, 
2011 yılında da 202,6 milyon tona çıkarmıştır. 2012 ve 
2013 yıllarında ise 205 milyon ton civarında çeltik üretimi 
gerçekleştirmiştir.

Hindistan ise 2009 yılında 135,6 milyon ton çeltik üre-
timi gerçekleştirmiş ve bu miktarı 2010 yılında 143,9 mil-
yon tona, 2011 ve 2012 yıllarında da yaklaşık 158 milyon 
tona yükseltmiştir. 2013 yılında ise ülkenin çeltik üretim 
miktarı 159 milyon tona ulaşmıştır.

Dünya çeltik üretimindeki ilk 10’u Asya ülkeleri oluş-
turmaktadır. 2013 yılında ilk iki sırayı paylaşan Çin ve 
Hindistan’ı, gerçekleştirdiği 71,2 milyon tonluk üretimle En-
donezya; 51,5 milyon ton ile Bangladeş, 44 milyon ton ile 
Vietnam ve 36 milyon ton ile Tayland gelmektedir. Tayland’ı 
Myanmar, Filipinler, Brezilya ve Japonya izlemektedir.

Pirinç bazında veri açıklayan USDA’nın 2014/15 sezo-
nundaki ilk 10 listesine baktığımızda, sıralamanın FAO’yla 
paralellik gösterdiği görülmektedir. USDA verilerine göre 
2013/14 sezonunda 142,5 milyon tonluk pirinç üretimi ger-
çekleştiren Çin, 2014/15 sezonunda üretimini 144,5 milyon 
tona çıkarmıştır. USDA’nın 2015/16 öngörüsü ise Çin’in pi-
rinç üretiminde 1,5 milyon tonluk artışa işaret etmektedir.
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It is notable that the data announced for India indicate 
a decline.  USDA data shows that India produced 106.5 
million tons rice in 2013/14 and the production will pro-
duce 102.5 million tons with a decline of 4 million tons in 
2014/15. The projection for the rice production of India in 
2015/16 is 104 million tons.  

Data for 2014/15 shows that China and India are fol-
lowed by Indonesia with rice production of 36.3 million tons, 
Bangladesh with 34.5 million tons, Vietnam with 28 million 
tons, Thailand with 18.7 million tons, Burma with 12.6 mil-
lion tons, Philippines with 12.2 million tons, Brazil with 8.3 
million tons and Japan with 7.8 million tons. An increase 
is anticipated in the production of these countries except 
for Brazil in the season 2015/16. The production volume of 
Brazil is expected to remain around the same levels. 

China and India continue to maintain their top ranks in 
the global rice consumption just like they did with the pro-
duction.  According to USDA data, the rice consumption of 
China that is 148.4 million tons in 2014/15 season will reach 
to 151 million tons in 2015/16 and India's rice consumption 
of 99.3 million tons will reach to 99.5 million tons. 

The global rice consumption ranking is almost the 
same as the global production ranking. Data from USDA 
show that China and India are followed by Indonesia with 

Hindistan için açıklanan verilerde ise düşüş göze çarp-
maktadır. USDA verilerine göre 2013/14 sezonunda 
106,5 milyon ton pirinç üretimi gerçekleştiren Hindistan, 
2014/15 sezonunda 4 milyon tonluk düşüşle 102,5 mil-
yon tonluk üretim gerçekleştirecek. Hindistan’ın 2015/16 
sezonu pirinç üretimine dair öngörü ise 104 milyon ton. 

2014/15 verileri bazında Çin ve Hindistan’ı 36,3 milyon 
ton pirinç üretimiyle Endonezya, 34,5 milyon ton ile Bangla-
deş, 28 milyon ton ile Vietnam, 18,7 milyon ton ile Tayland, 
12,6 milyon ton ile Burma, 12,2 milyon ton ile Filipinler, 8,3 
milyon ton ile Brezilya ve 7,8 milyon ton ile Japonya takip 
ediyor. Brezilya hariç bu ülkelerin tamamında 2015/16 se-
zonunda üretimin artacağı öngörülüyor. Brezilya’da üretim 
miktarının aynı seviyelerde kalacağı öngörülüyor.

Çin ve Hindistan, dünya pirinç üretiminde olduğu gibi 
tüketiminde de ilk sıralardaki yerlerini korumaya devam 
ediyor. USDA verilerine göre 2014/15 sezonunda 148,4 
milyon ton olan Çin’in pirinç tüketimi, 2015/16 sezonun-
da 151 milyon tona; 99,3 milyon ton olan Hindistan’ın pi-
rinç tüketimi ise 99,5 milyon tona ulaşacak.

Pirinç üretimindeki dünya sıralaması tüketimde de he-
men aynı şekilde devam ediyor. USDA verilerine göre 
dünya pirinç tüketiminde Çin ve Hindistan’ı 38,6 milyon 
ton pirinç tüketimiyle Endonezya, 35,3 milyon ton ile 
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rice consumption of 38.6 million tons, Bangladesh with 
35.3 million tons, Vietnam with 21.9 million tons, Philip-
pines with 13.2 million tons, Thailand with 11.2 million 
tons, Burma with 10.7 million tons, Burma with 8.3 million 
tons and Brazil with 7.9 million tons. Production and con-
sumption data show that the aforementioned countries 
consumer substantial part of the rice they product in their 
domestic markets. 

GLOBAL RICE TRADE  
Approximately 40-42 million ton of the global rice produc-

tion is traded.  IGC's report for April shows that the global 
rice trade that was 39 million tons for the seasons 2011/12 
and 2012/13 reached to 43 million tons in 2013/14.  IGC 
estimates that the quantity of rice traded globally in the sea-
son 2014/15 remains at around 41 million ton levels.  Data 
from USDA support the IGC's data, however the estimation 
of USDA for the season 2014/15 is 2 million tons higher than 
IGC (43.1 million tons).  In contrary to IGC, USDA announced 
projections for 2015/16, too and reported that it anticipates 
rice trade to account to 42.3 million tons in the next season.  

Bangladeş, 21,9 milyon ton ile Vietnam, 13,2 milyon ton 
ile Filipinler, 11,1 milyon ton ile Tayland, 10,7 milyon ton 
ile Burma, 8,3 milyon ton ile Japonya ve 7,9 milyon ton 
ile Brezilya takip etmektedir. Üretim ve tüketim verileri, 
söz konusu ülkelerin gerçekleştirdikleri pirinç üretimlerinin 
önemli bir bölümünü kendi iç tüketimleri için değerlendir-
diklerini göstermektedir.

DÜNYA PİRİNÇ TİCARETİ 
Dünyadaki pirinç üretiminin yaklaşık 40-42 milyon tonu 

uluslararası ticarete konu olmaktadır. IGC’nin Nisan ayı rapo-
runa göre 2011/12 ve 2012/13 sezonlarında 39 milyon ton 
olarak gerçekleşen dünya pirinç ticareti, 2013/14 sezonunda 
43 milyon tona ulaşmıştır. IGC, 2014/15 sezonunda dünya 
ticaretine konu olan pirinç miktarının ise 41 milyon ton se-
viyesinde kaldığını tahmin etmektedir. USDA verileri de IGC 
verilerini destekler niteliktedir ancak USDA’nın 2014/15 se-
zonuyla ilgili tahmini, IGC’den 2 milyon ton (43,1 milyon ton) 
daha yüksektir. IGC’den farklı olarak 2015/16 öngörüsünü de 
açıklayan USDA, önümüzdeki sezonda pirinç ticaretinin 42,3 
milyon ton seviyesinde seyredeceğini öngörmektedir. 
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Asian countries hold the largest share in the global rice ex-
ports in parallel with the production.  Asian countries are fol-
lowed by the USA and South Africa.  Data from USDA show 
that Thailand has the highest share in the global rice exports of 
the season 2014/15 with 11 million tons.  Thailand exported 
8.5 million tons of rice in 2008/09 and increased this quantity 
to 9 million tons in 2009/10 and 10.6 million tons in 2010/ 11. 
Rice exports of Thailand that declined to 6.9 million tons in 
2011/12 and 6.7 million tons in 2012/13 increased back to 
10.9 million tons in 2013/14. Thailand is anticipated to export 
around 11 million tons of rice in the season 2015/16. 

Thailand is followed by India with 9.8 million tons of 
rice exports in the season 2014/15. However, export vol-
ume of India in 2014/15 is lower when compared with the 
previous seasons.  USDA data show that India export-
ed approximately 2.2 million tons of rice in the seasons 
2008/09 and 2009/ and increased this quantity to million 
tons in 2010/2011 and to 10.2 million tons in 2011/12 
which indicates a record increase.  India that exported 
104 million tons of rice in the season 2012/13 increase 
the volume of exports to 10.9 million tons in the season 
2013/14. The decline in the exports of India is expected 
to continue in the season 2015/16, too, and export vol-
ume is expected to decline to 8.5 million tons.

Thailand and India are followed by Vietnam in the top 

Üretime paralel olarak dünya pirinç ihracatında da en 
büyük pay Asya ülkelerine aittir. Asya ülkelerini ABD ile 
Güney Amerika ülkeleri takip etmektedir. USDA’nın veri-
lerine göre 2014/15 sezonunda dünya pirinç ihracatında 
en yüksek pay, 11 milyon ton ile Tayland’a aittir. Tayland 
2008/09 sezonunda 8,5 milyon ton pirinç ihracatı ger-
çekleştirmiş ve bu miktarı 2009/10 sezonunda 9 milyon 
tona, 2010/11 sezonunda 10,6 milyon tona yükseltmiştir. 
2011/12 sezonunda 6,9 milyon tona, 2012/13 sezonun-
da 6,7 milyon tona gerileyen Tayland’ın pirinç ihracatı, 
2013/14 sezonunda yeniden 10,9 milyon tona ulaşmıştır.
Tayland’ın 2015/16 sezonunda da yine 11 milyon ton ci-
varında pirinç ihraç etmesi bekleniyor. 

Tayland’ı 2014/15 sezonunda 9,8 milyon ton pirinç ih-
racatıyla Hindistan takip etmektedir. Ancak Hindistan’ın 
2014/15 sezonundaki ihracat miktarı, önceki sezonlara 
göre düşüktür. USDA verilerine göre Hindistan 2008/09 
ve 2009/10 sezonlarında yaklaşık 2,2 milyon ton pirinç 
ihracatı gerçekleştirmiş ve bu miktarı 2010/11 sezonunda 
4,6 milyon tona, 2011/12 sezonunda ise rekor artışla 10,2 
milyon tona çıkarmıştır. 2012/13 sezonunda 10,4 milyon 
ton pirinç ihraç eden Hindistan, ihracat miktarını 2013/14 
sezonunda 10,9 milyon tona yükseltmiştir. Hindistan’ın ih-
racatındaki düşüşün 2015/16 sezonunda da devam etme-
si ve ihracatın 8,5 milyon tona gerilemesi beklenmektedir.
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10 rice exporters ranking.  Vietnam that exported 5.9 
million tons of rice in 2008/09 increased this quantity to 
6.7 million tons in the season 2009/10, 7 million tons in 
the season 2010/11 and 7.7 million tons in the season 
2011/12. Rice exports of Vietnam that declined to 6.7 
million tons in the season 2012/13 declined further down 
to 6.3 million tons in 2013/14 and increased to 6.7 mil-
lion tons in the season 2014/15 by following an upward 
trend.  The country is anticipated to export around 6.7 
million tons of rice in the season 2015/16. 

The data for the season 2014/15 show that Thailand, 
India and Vietnam are followed by Pakistan with 3.9 mil-
lion tons of exports, the USA with 3.4 million tons, Burma 
with 1.8 million tons and Cambodia with 1.1 million tons 

Vietnam, en büyük 10 pirinç ihracatçısı sıralamasında 
Tayland ve Hindistan’ın hemen ardından gelmektedir. 
2008/09 sezonunda 5,9 milyon ton pirinç ihraç eden Vi-
etnam, 2009/10 sezonunda bu miktarı 6,7 milyon tona, 
2010/11 sezonunda 7 milyon tona, 2011/12 sezonunda 
ise 7,7 milyon tona yükseltmiştir. 2012/13 sezonunda 6,7 
milyon tona gerileyen Vietnam’ın pirinç ihracatı, 2013/14 
sezonunda 6,3 milyon tona gerilemiş, 2014/15 sezonun-
da ise yeniden artışa geçerek 6,7 milyon tona ulaşmıştır. 
Ülkenin 2015/16 sezonunda da 6,7 milyon ton civarında 
ihracat gerçekleştireceği öngörülmektedir.

2014/15 sezonu verilerine göre dünya pirinç ihracatın-
da Tayland, Hindistan ve Vietnam’ı 3,9 milyon ton ihra-
catla Pakistan, 3,4 milyon ton ile ABD, 1,8 milyon ton ile 
Burma ve 1,1 milyon ton ile Kamboçya takip etmektedir.
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in the global rice exporters ranking. 
China holds the largest share in rice imports.  Chi-

na that is the biggest rice producer of the world can-
not meet its domestic consumption, therefore it meets 
the shortage with imports.  China imported 300 to 600 
thousand tons of rice in the seasons 200/09, 2009/10, 
2010/11 and it increased this quantity to 2.9 million tons 
in 2011/12. China that imported 3.4 million tons of rice 
in the season 2012/13 imported 4.1 million tons of rice 
in the season 2013/14 and 4.5 million tons of rice in the 
season 2014/15.  An upward trend is anticipated in the 
rice imports of Chine in the season 2015/16 and import 
volume is expected to reach 4.7 million tons.

Nigeria that follows China imported 2 million tons 
of rice in the seasons 2008/09 and 2009/10 and in-
creased the volume to 2.5 million tons in 2010/11 and 
3.4 million ton in 2011/12. The volume of imports de-
cline to 2.4 million tons in the season 2012/13 and it 
reached to 3.2 million tons in the season 2013/14 and 
4 million tons in the season 2014/15. Estimations show 
that Nigeria will import around 3 million tons of rice in 
the next season.  

Iran that holds the third rank after China and Nigeria 
important 1.4 million tons of rice in the season 2008/09, 
1.5 million tons in the season 2009/10 and 1.8 million 
tons in the season 2010/11.  This quantity declined to 1.5 
million tons in the season 2011/12 and reached to 2.2 
million tons in the season 2012/13.  Iran that imported 
1.6 million tons of rice in the season 2013/14 and 1.7 mil-
lion tons in the season 2014/15 is anticipated to import 
1.6 million tons of rice in the season 2015/16.  

Data for the season 2014/15 show that China, Ni-
geria and Iran are followed by Philippines with 1.7 mil-
lion tons of rice imports, the USA with 1.5 million tons, 
Saudi Arabia with 1.4 million tons, Indonesia and Iraq 
with 1.2 million tons and Senegal and South Africa with 
1.1 million tons in the global rice imports. 

RICE PRODUCTION AND 
CONSUMPTION IN TURKEY 
Rice plant cultivation areas in Turkey have been ex-

panded and this expansion increased the rice produc-
tion.  Data from Turkish Statistics Institute (TUIK) show 
that rice cultivation carried out on an area of approxi-
mately 96 thousand hectare in the year 2009 expanded 
to an area of 99 thousand hectare in 2010 and 2011.  
Cultivated areas that increased to 119 thousand hectare 
in 2012 were recorded as 110 thousand hectare in 2013 
and 2014. The yield per unit area increased between 
2009 and 2011 and decline in 2012 and 2014. 

The volume of the rice production that was 372 thou-

Pirinç ithalatında ise en büyük pay Çin’e aittir. Pirinç 
üretiminde ilk sırada yer alan Çin, gerçekleştirdiği üre-
timle iç tüketimi karşılayamamakta, bu yüzden de itha-
lata başvurmaktadır. Çin, 2008/09, 2009/10 ve 2010/11 
sezonlarında 300 ile 600 bin ton arasında pirinç ithalatı 
gerçekleştirmiş ve bu miktarı 2011/12 sezonunda 2,9 mil-
yon tona çıkarmıştır. 2012/13 sezonunda ise 3,4 milyon 
ton pirinç ithal eden Çin, 2013/14 sezonunda 4,1 milyon 
ton, 2014/15 sezonunda ise 4,5 milyon ton pirinç ithal 
etmiştir. Çin’in pirinç ithalatının 2015/16 sezonunda da 
artmaya devam edeceği ve 4,7 milyon tona ulaşacağı ön-
görülmektedir.

Çin’in hemen ardından gelen Nijerya ise 2008/09 ve 
2009/10 sezonlarında gerçekleştirdiği 2 milyon tonluk 
pirinç ithalatını, 2010/11 sezonunda 2,5 milyon tona, 
2011/12 sezonunda ise 3,4 milyon tona yükseltmiştir. 
2012/13 sezonunda ithalat miktarı 2,4 milyon tona ge-
rilemiş, 2013/14 sezonunda ise yeniden artışa geçerek 
3,2 milyon tona, 2014/15 sezonunda 4 milyon tona ulaş-
mıştır. Nijerya’nın bir sonraki sezon 3 milyon ton civarına 
pirinç ithal edeceği öngörülmektedir. 

Çin ve Nijerya’nın ardından üçüncü sırayı alan İran ise 
2008/09 sezonunda 1,4 milyon ton, 2009/10 sezonun-
da 1,5 milyon ton ve 2010/11 sezonunda 1,8 milyon ton 
pirinç ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu miktar 2011/12 sezo-
nunda tekrar 1,5 milyon tona gerilemiş, 2012/13 sezo-
nunda ise 2,2 milyon tona ulaşmıştır. 2013/14 sezonunda 
1,6 milyon ton, 2014/15 sezonunda 1,7 milyon ton pirinç 
ithal eden İran’ın 2015/16 sezonunda da 1,6 milyon ton 
pirinç ithalatı gerçekleştirdiği öngörülmektedir. 

2014/15 sezonu verilerine göre dünya pirinç ithalatında 
Çin, Nijerya ve İran’ı 1,7 milyon ton pirinç ithalatıyla Fili-
pinler, 1,5 milyon tonla AB ülkeleri, 1,4 milyon tonla Suudi 
Arabistan, 1,2 milyon tonla Endonezya ve Irak, 1,1 milyon 
tonla Senegal ve Güney Afrika takip etmektedir.

TÜRKİYE’DE PİRİNÇ ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Türkiye’de çeltik ekim alanları giderek yaygınlaştırılmış 

ve beraberinde pirinç üretimi de artmıştır. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TUİK) verileri incelendiğinde Türkiye’de 2009 yı-
lında yaklaşık 96 bin hektarlık alanda gerçekleştirilen çel-
tik ekiminin, 2010 ve 2011 yıllarında 99 bin hektara çık-
tığı görülmektedir. 2012 yılında 119 bin hektara yükselen 
ekim alanları, 2013 ve 2014 yıllarında ise 110 bin hektar 
olarak kaydedilmiştir. Birim alandan alınan verimde 2009 
ve 2011 yılları arasında artış görülürken, 2012 ve 2014 
yıllarında düşüş yaşanmıştır. 

Çeltik üretim miktarına bakıldığında 2003 yılında 372 
bin ton olan üretimin, son 10 yılda önemli oranda arttığı 
görülmektedir. 2011 yılında 900 bin tona kadar yükselen 
Türkiye’nin çeltik üretimi 2012 yılında 880 bin tona düş-
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sand tons in 2003 increased substantially in the last de-
cade.  Rice production of Turkey that increased to 900 
thousand tons in 2011 declined to 880 thousand tons in 
2012, increased back to 900 thousand tons in 2013 and 
declined to 830 thousand tons in 2014. 

The data on rice production and consumption show that 
the production does not meet the consumption.  In 2009, 
rice production volume of Turkey was 450 thousand tons.  
This quantity increased to 516 thousand tons in 2010 and 
540 thousand tons in 2011.  The production declined to 
528 thousand tons in 2012.  Rice production volume of the 
year 2013 is 540 thousand tons.  Annual import volume 
corresponds to 250 to 550 thousand tons as the aforemen-
tioned quantities do not meet the domestic consumption. 

RICE EXPORTS AND IMPORTS IN TURKEY 
As mentioned above, rice production of Turkey increas-

es every year however, it still did not reach to a level that 

müş, 2013 yılında yeniden 900 bin ton seviyesine yüksel-
miş, 2014 yılında ise 830 bin tona gerilemiştir.

Pirinç üretim ve tüketim verileri incelendiğinde üreti-
min tüketimi karşılamaya yetmediği görülmektedir. 2009 
yılında Türkiye’de pirinç bazında üretim 450 bin ton ola-
rak gerçekleşmiştir. Bu miktar 2010 yılında 516 bin tona 
ve 2011 yılında 540 bin tona yükselmiştir. 2012 yılında 
tekrar düşüşe geçmiş ve 528 bin ton pirinç üretimi ger-
çekleştirilmiştir. 2013 yılında gerçekleştirilen pirinç üre-
timi ise 540 bin tondur. Bu miktarlar iç tüketimi karşıla-
maya yetmediği için her yıl 250 ile 550 bin ton arasında 
pirinç ithal edilmektedir.

TÜRKİYE’DE PİRİNÇ İTHALATI VE İHRACATI 
Yukarıda da değinildiği gibi Türkiye’de pirinç üretimi her 

yıl artmakla birlikte tüketimi karşılayacak seviyeye henüz 
ulaşamamıştır. Bu yüzden iç piyasanın ihtiyacını karşı-
lamak adına ithalata başvurulmaktadır. Türkiye İstatistik 
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meets the consumption.  Therefore imports are made to 
meet the domestic demand.  Data from Turkish Statistics 
Institute show that the volume of rice imports in Turkey that 
was 535 thousand tons in 2010 declined to 349 thousand 
tons in 2011 and 263 thousand tons in 2012.  The vol-
ume of rice imports that increased to 283 thousand tons in 
2013 showed a substantial increase in 2014 and reached 
to 493 thousand tons.  The value of the imports that were 
made in 2013 was 150 million USD and 277 million USD 
was spend for rice imports in the year 2014. 

The volume of rice exports in Turkey is limited when 
compared with the import volume.  The volume of exports 
is limited with 100 thousand tons and Turkey exports rice 
particularly to Syria, Iraq, Jordan and Sudan.  The volume 
of rice exports in Turkey that was 51 thousand tons in 2010 
increased to 98 thousand tons in 2012, however declined 
again in the following years.  The value of 98 thousand 
tons of exports made by Turkey in 2012 is 74 million USD. 

Kurumu’nun verilerine göre 2010 yılında 535 bin ton ci-
varında gerçekleşen Türkiye’nin pirinç ithalatı, 2011 yılın-
da 349 bin tona, 2012 yılında 263 bin tona gerilemiştir. 
2013 yılında bir miktar artarak 283 bin tona ulaşan pirinç 
ithalatı, 2014 yılında ise önemli bir artışla 493 bin tona 
yükselmiştir. 2013 yılında gerçekleştirilen ithalatın değer 
bazındaki karşılığı 150 milyon dolarken, 2014 yılında pi-
rinç ithalatına 277 milyon dolar harcanmıştır.

Türkiye’de pirinç ihracat miktarı ise ithalata göre son de-
rece kısıtlıdır. 100 bini aşmayan pirinç ihracat miktarlarıyla 
Türkiye başta Suriye olmak üzere, Irak, Ürdün ve Sudan’a 
ihracat gerçekleştirmektedir. 2010 yılında 51 bin ton olan 
Türkiye’nin pirinç ihracatı 2012 yılında 98 bin tona kadar 
yükselmiş ancak sonraki yıllarda yeniden düşüşe geçmiştir. 
Türkiye’nin 2012 yılında gerçekleştirdiği 98 bin tonluk ihra-
catın değer olarak karşılığı ise 74 milyon dolardır.
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Japan and South Korea taking place in the leading countries in rice 
production take place also near the top in world corn and wheat 
imports. According to some sources total wheat flour consump-
tion of South Korea in 2014 is 1,695 tons. 2,6 million tons from 4,6 
million tons of wheat imported in 2014 were used in milling. Japan 
that imports wheat and exports wheat flour even in small quantities 
on the other hand manufactures flour from 4 million tons of wheat 
imported every year. Approximately 300 thousand tons of rice is 
milled for flour production. Almost 100 and 10 mills are known to 
exist respectively in Japan and South Korea.

Pirinç üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan 
Japonya ve Güney Kore, aynı zamanda dünya mısır ve buğday itha-
latında da ilk sıralarda yer almaktadır. Bazı kaynaklara göre Güney 
Kore’nin 2014 yılı toplam buğday unu tüketimi, 1,695 milyon tondur. 
Ülke, 2014 yılı içerisinde ithal ettiği 4,6 milyon ton buğdayın 2,6 mil-
yon tonunu değirmencilikte kullanılmıştır. Buğday ithal eden, buna 
karşılık az miktarda da olsa buğday unu ihraç eden Japonya, her yıl 
ithalat ettiği 4 milyon tonluk buğdaydan un üretmektedir. Pirincin 
ise yaklaşık 300 bin tonu un üretimi için öğütülmektedir. Japonya’da 
100, Güney Kore’de ise 10 civarında değirmen olduğu bilinmektedir.

Güney Kore ve Japonya’da  
Tahıl ve Un Pazarı 

South Korea, officially Republic of 
Korea has become one of the devel-
oped countries thanks to its economic 
growth and global integration in last 
40 years. South Korea having a popu-
lation of 49 million has ranked 14 in 
world’s largest economies. Economi-
cal increase starting from 1960s and 
turning South Korea into an urban-

Güney Kore, resmi adıyla Kore 
Cumhuriyeti, son 40 yılda gerçekleş-
tirdiği ekonomik büyüme ve küresel 
entegrasyonla gelişmiş ülkelerden biri 
haline gelmiştir. 49 milyonluk nüfusa 
sahip olan Güney Kore dünyanın en 
büyük ekonomileri arasında da 14. sı-
raya yerleşmiştir. 1960’larda başlayan 
ve 1990’lı yıllara kadar Güney Kore’yi 

GRAIN AND FLOUR MARKET 
IN SOUTH KOREA AND JAPAN
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ized and industrialized country from an agriculture-based 
country with a large rural population until 1990s has 
decreased agricultural labor force below 20%. Growing 
cities has lead to a reduction in agricultural areas and 
increasing population caused an increase also in food 
needs. The fact that South Korea has focused its atten-
tion on importation especially for wheat and field corn in 
order to meet almost half of food needs of South Korea 
since 1980s has produced these developments     

Japan being the world’s third largest economy has 
started to grow steadily after World War 2 and succeed-
ed to base its economy largely on exportation. Japan 
having a population of almost 126,5 million has started 
to use terracing method in agriculture since only 12% of 
its soils is cultivable land and thus become the country 
with highest productivity per unit in the world.  Japan 
concentrating its production on rice is the second-largest 
agricultural product importer in the world. 

 
GENERAL ECONOMIC OUTLOOK
South Korea, located at the southeastern tip of the Ko-

rean peninsula in South Asia. The fact that 70% of its 
area is covered by mountains and forests constitute a 
large part of country caused cultivable area of country to 
remain at a level of 16,5%. Economically active popula-
tion of South Korea being one of the countries with the 
highest population density is known to be 25,1 million.     

Share of manufacturing industry in the economy of 
South Korea has shown an increase until 1980s and 
remained about 39% since then. But the shares of agri-
culture, forestry and fishing in economy have decreased 
since 1990s. Growth rate of South Korea where econo-
my is largely based on international trade is about 3%. 
Regime of country is democratic republic and its as-
sembly made up of 290 deputies is responsible for the 
enforcement of laws and audit of enforcement including 
budget.   

Japan lying to northwest of People's Republic of Chi-
na, east of Korean peninsula and south of Siberia has a 
diversified climate and is made up of mountains covering 
70 % of the land. The fact that Japan's elderly popula-
tion, aged 65 or older comprises 23% of the nation's 
population puts Japan into trouble in active labor force. 

Current shape of Japan has been formed following 
World War 2 (1939-1945). Economy growing until 2008 
has slowed down considerably in 2008. Industrial sec-
tor of Japan which had to shut down its nuclear power 
plants after earthquake and tsunami in 2011 has concen-
trated on imported raw material and fuel oil. Japan bases 
60% of total food need on importation even though it has 

kırsal nüfusun fazla olduğu, tarıma dayalı bir ülkeden şe-
hirli ve endüstriyel bir ülkeye dönüştüren ekonomik yük-
seliş, tarımda çalışan iş gücünü de yüzde 20’nin altına 
çekmiştir. Büyüyen şehirler, tarımsal alanların azalmasına 
yol açmış ve aynı zamanda artan nüfus, gıdaya duyulan 
ihtiyacın da artmasına sebep olmuştur. Bu gelişmelerin 
sonucu ise 1980’lerden itibaren başta buğday ve yemlik 
mısır olmak üzere, Güney Kore’nin gıda ihtiyacının nere-
deyse yarısını karşılamak için ithalat çalışmalarına ağırlık 
vermesidir. 

Dünyanın en büyük 3. ekonomisi olan Japonya ise 2. 
Dünya Savaşı’ndan sonra düzenli olarak büyümeye baş-
lamış ve ekonomisini büyük ölçüde ihracata dayandırma-
yı başarmıştır. Yaklaşık 126,5 milyon nüfusuyla Japonya, 
topraklarının yalnızca yüzde 12’sinin ekilebilir arazi olması 
sebebiyle tarımda teraslama yöntemi kullanmaya başla-
mış ve bu sayede dünyada birim başına verimin en yük-
sek olduğu ülke konumuna yükselmiştir. Üretimini pirinç 
üzerine yoğunlaştıran Japonya aynı zamanda dünyanın 
en büyük ikinci tarımsal ürün ithalatçısıdır.

 
GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
Güney Kore, Güney Asya’da, Kore yarımadasının güney 

yarısında yer almaktadır. Yüzölçümünün yaklaşık yüzde 
70’inin dağlarla kaplı olması ve ormanların ülkenin büyük 
bir bölümüne yayılmış olması, ülkenin ekilebilir alanlarının 
yalnızca yüzde 16,5 düzeyinde kalmasına yol açmıştır.  
Aynı zamanda dünyada nüfus yoğunluğunun en yüksek ol-
duğu ülkelerden biri olan Güney Kore’nin ekonomik olarak 
aktif nüfusunun ise 25,1 milyon kişi olduğu bilinmektedir. 

Güney Kore’nin imalat sanayinin ekonomideki payı 
1980’lere kadar yükselmiş ve o zamandan beri de yakla-
şık yüzde 39 civarında kalmıştır. Ancak tarım, ormancılık 
ve balıkçılığın ekonomideki payı 1990’lardan beri düşüş-
tedir. Ekonominin büyük oranda uluslararası ticarete bağlı 
olduğu Güney Kore’nin büyüme oranı ise yüzde 3 civa-
rındadır. Ülke Demokratik Cumhuriyet ile yönetilmekte 
ve 290 temsilciden oluşan meclisi, bütçe de dahil olmak 
üzere yasaların uygulanması ve uygulamaların gözetimin-
den sorumludur. 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuzeydoğusunda, Kore ya-
rımadasının doğusunda ve Sibirya bölgesinin güneyinde 
bulunan Japonya ise çeşitlilik gösteren bir iklime sahiptir 
ve ülkenin yüzde 70’ine yayılmış bulunan dağlık alanlar-
dan oluşmaktadır. Nüfusunun yüzde 23’ünü 65 yaş ve 
üstü kesimin oluşturması Japonya’yı aktif iş gücü konu-
sunda sıkıntıya sokmaktadır. 

Japonya ekonomisinin bugünkü şeklini alması 2. Dünya 
Savaşı’nın (1939-1945) ardından gerçekleşmeye başla-
mıştır. 2008 yılına kadar büyüyen ekonomi, 2008 yılında 
önemli ölçüde yavaşlamıştır. 2011 yılında yaşanan dep-
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achieved to be self-sufficient in rice production. Today 
agriculture constitutes 1,2% of Japanese economy.  

PLACE AND IMPORTANCE OF AGRICULTURE
South Korea, being a mountain region can do agricul-

ture in a confined space since it receives less rain than 
neighboring countries. According to the data of World 
Bank, cultivable agricultural area of country is 18,4%. 
Most important agricultural product of South Korea is 
seen to be rice. Productivity of rice is quite high. Rice con-
stitutes 90% of grain products produced in the country. 
However rice constitutes 40% of the revenue obtained 
from agriculture. Principal agricultural products of South 
Korea other than rice may be listed as follows: barley, 
millet, corn, sorghum, buckwheat, soy bean, potato and 
fruits like grape, mandarin, apple 
and peach  and vegetables like 
welsh onion, Chinese cabbage, 
red pepper and radish…   

Share of agriculture in economy 
has decreased continuously since 
1960s. According to CIA World 
Factbook share of agriculture in 
South Korea in 2014 is 2,4.  In-
dustry and service sector con-
stitute respectively 38,7% and 
58,9% of economy. 6,9, 23,6 and 
69,4 of 26,43 million in total labor 
force are employed respectively in 
agriculture, industry and service sector. 

Land forms of Japan made up of mountains to a large 
extent constitute one of the main reasons for limited ag-
ricultural areas. According to data of World Bank only 
12,5% of total land in 2012 is agricultural land. Even 
though climatic conditions are convenient, since area is 
covered largely by mountains, Japan is one of the coun-
tries having difficulty in food sufficiency. This situation 
made Japan the second-largest agricultural product im-
porter in the world. 

Soya bean and wheat from the foods consumed often in 
Japan are almost completely imported. Animal feeds take 
place also in the most imported products. A very great 
part of the cultivable lands is reserved for rice. Remaining 
agricultural lands are seen to be reserved for wheat and 
barley planting. Sweet potato and various vegetables are 
grown in summers. Bean and pea are planted in turn by 
the use of intercropping system.  

Agriculture, forestry and fishing were dominant factors 
in Japanese economy until 1940s. Even though agricul-
ture has started to lose its importance in Japanese econ-

rem ve tsunami felaketinden sonra nükleer santrallerini 
kapatmak zorunda kalan Japonya’nın endüstriyel sektörü 
daha çok ithal hammadde ve yakıt üzerine yoğunlaşmış-
tır. Pirinç üretiminde kendi kendine yetmeyi başarabilse 
de Japonya toplam gıda ihtiyacının yüzde 60’ını ithalata 
dayandırmaktadır. Günümüzde tarım, Japon ekonomisi-
nin yüzde 1,2’sini oluşturmaktadır. 

TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ
Dağlık bir ülke olan Güney Kore, aynı zamanda komşu 

ülkelere nazaran daha az yağış alması sebebiyle dar bir 
alanda tarım yapabilmektedir. Dünya Bankası’nın verile-
rine göre, ülkenin ekilebilir tarım alanları yüzde 18,4’tür.  
Güney Kore’nin en önemli tarım ürününün pirinç olduğu 
görülmektedir. Pirinçten elde edilen verim ise oldukça 

yüksektir.  Ülkede yetiştirilen ta-
hıl ürünlerinin yüzde 90’ını pirinç 
oluşturmaktadır. Bununla birlikte 
tarımdan elde edilen gelirin yüzde 
40’ı da pirinç üzerinden gelmekte-
dir. Pirinç dışında, Güney Kore’nin 
başlıca tarım ürünleri şöyle sırala-
nabilir: arpa, darı, mısır, sorgum, 
karabuğday, soya fasulyesi, pa-
tates ve üzüm, mandalina, elma, 
şeftali gibi meyveler ile gal soğanı 
(welsh onion), Çin lahanası, kırmı-
zıbiber ve turp gibi sebzeler…  

Tarımın ekonomideki payı 1960’lı 
yıllardan bu yana devamlı olarak azalma göstermekte-
dir. CIA Dünya Gerçekleri Kitabı’na göre, Güney Kore’de 
tarımın 2014 yılındaki payı 2,4’tür. Sanayi ekonominin 
38,7’sini, hizmet sektörü ise 58,9’unu oluşturur. Ülkedeki 
26,43 milyonluk toplam iş gücünün yüzde 6,9’u tarımda, 
yüzde 23,6’sı sanayi, yüzde 69,4’ü ise hizmet sektöründe 
istihdam edilmektedir.

Japonya’nın büyük oranda dağlardan oluşan yeryüzü 
şekilleri, ekilebilir tarım alanlarının da kısıtlı olmasının ana 
sebeplerinden biridir. Dünya Bankası’nın verilerine göre, 
2012 yılında toplam arazinin yalnızca yüzde 12,5’i tarım 
arazisidir. Her ne kadar iklim koşulları elverişli olsa da, 
yüzölçümünün büyük kısmının dağlık alanlardan oluşması 
sebebiyle, Japonya gıda yeterliliğinde dünyanın en çok 
sıkıntı yaşayan ülkelerinden biridir. Bu durum Japonya’yı 
dünyanın en büyük ikinci tarımsal ürün ithalatçısı konu-
muna sokmuştur.

Japonya’da sıklıkla tüketilen gıdalardan soya fasulyesi 
ve buğdayın neredeyse tamamı ithal edilmektedir. Hay-
vansal yem ürünleri de yine en çok ithal edilen ürünler 
arasında yer almaktadır. Ekili alanların çok büyük bir bölü-
mü pirince ayrılmıştır. Kalan tarım arazilerinin ise buğday 
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omy which has developed quickly in the process follow-
ing World War 2, productivity starts to show an increase 
upon the transition to modern methods like fertilization 
and mechanization. According to the information stated 
in CIA World Factbook, considering the distribution of 
labor force in sectors in 2010 3,9, 26,2 and 69,8 of it 
are seen to be respectively in agriculture, industry and 
service sector.   

GRAIN PRODUCTION AND 
CONSUMPTION IN SOUTH KOREA
Most important grain product produced by South Ko-

rea is rice. South Korea which ranked 15 in global rice 
product in season 2014/15 and produces rice with high 
productivity reserves a great part of its existing cultiva-
ble land for rice production. According to data of United 
States Department of Agriculture Foreign Agricultural 
Service (USA FAS) whereas approximately 4 million tons 
of rice have been produced every year between season 
2003/04 and season 2014/15, South Korea has reached 
maximum production quantity in season 2004/05 with 5 
million tons. Rice production decreasing since 2010/11 
was 4,2 million tons in seasons 2013/14 and 2014/15. 
Very low figures are observed in the production of corn 
and wheat as compared with consumption of them. 
Since a great part of agricultural lands in South Korea is 
reserved for rice production, figures not exceeding 100 
thousand tons in the production of grain products are 
observed. 

Highest figures in consumption quantities of grain 
products in South Korea belong to corn. Country falls 
within first 15 countries in world corn consumption. Corn 
consumption of the country which was about 8,6 million 
tons between season 2003/04 and season 2008/09 de-
creased to 7,8 million tons but exceeded 8 million tons 
again in season 2009/10 and season 2010/11. Although 
it decreased again to 7,8 million in season 2011/12, it in-
creased in season 2012/13 and reached 9,8 million tons 
and 10 million tons respectively in season 2012/13 and 
season 2013/14.  

Highest consumption quantities following corn are ob-
served in rice. South Korea which rank 12 in world rice 
consumption in season 2014/15 has utilizes its rice pro-
duction of about 4 million tons completely in its internal 
consumption in last ten years and production doesn’t 
meet often consumption in fact and thus importation is 
sought even in low quantities. 

 
As for wheat consumption, consumption quantity 

which was 3,3 million tons in season 2003/04 increased 
to 3,9 million tons in season 2006/06. This quantity has 
shown a decrease until season 2009/10 and decreased 

ve arpa ekimine ayrıldığı görülmektedir. Yazları ise tatlı 
patates ve çeşitli sebzeler yetiştirilmektedir. Birlikte ekim 
(intercropping) sistemiyle fasulye ve bezelye dönüşümlü 
olarak ekilmektedir.

Tarım, ormancılık ve balıkçılık 1940’lı yıllara kadar 
Japon ekonomisinde baskın unsur olmuştur. 2. Dün-
ya Savaşı’ndan sonraki süreçte ekonomisi hızla gelişen 
Japonya’da tarım ekonomideki ağırlığını yitirmeye başla-
sa da tarımda gübreleme ve makineleşme gibi modern 
metotlara geçilmesiyle verimlilik artış göstermiştir. CIA 
Dünya Gerçekleri Kitabı’nda yer alan bilgiye göre, 2010 
yılında iş gücünün sektöre dağılımı incelendiğinde yüzde 
3,9’un tarım, 26,2’nin sanayi ve 69,8’in ise hizmet sektö-
ründe olduğu görülmektedir. 

GÜNEY KORE’DE TAHIL ÜRETİMİ 
VE TÜKETİMİ
Güney Kore’nin üretimini yaptığı en önemli tahıl ürünü 

pirinçtir. 2014/15 sezonunda dünya pirinç üretiminde 15. 
sırada yer alan ve yüksek verimlerle pirinç üreten Güney 
Kore, mevcut ekilebilir arazilerinin büyük bir kısmını pi-
rinç üretimine ayırmıştır. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış 
Tarım Servisi’nin (USDA FAS) verilerine göre, 2003/04 ile 
2014/15 sezonları arasında her yıl yaklaşık 4 milyon ton 
pirinç üretimi gerçekleştiren Güney Kore, son 10 yılda en 
yüksek üretim miktarına 5 milyon tonla 2004/05 sezo-
nunda ulaşmıştır. 2010/11 sezonundan itibaren düşüşe 
geçen pirinç üretimi 2013/14 ve 2014/15 sezonlarında 
4,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.  Güney Kore’nin 
mısır ve buğday üretiminde, tüketime kıyasla oldukça 
düşük rakamlar gözlenmektedir. Güney Kore’nin tarımsal 
arazilerinin büyük çoğunluğunu pirinç üretimine ayırması 
nedeniyle diğer tahıl ürünlerinin üretiminde 100 bin tonu 
aşmayan rakamlar gözlenmektedir.

Güney Kore’nin tahıl ürünleri tüketim miktarında en 
yüksek rakamlar mısıra aittir. Ülke dünya mısır tüketi-
minde ilk 15 ülke arasında yer almaktadır. 2003/04 ve 
2008/09 sezonları arasında ortalama 8,6 milyon ton do-
laylarında gerçekleşen ülkenin mısır tüketimi, 2008/09 
sezonunda 7,8 milyon tona gerilemiş ancak 2009/10 
ve 2010/11 sezonlarında tekrar 8 milyon tonun üzerine 
çıkmıştır. 2011/12 sezonunda yine 7,8 milyon tona geri-
lese de, 2012/13 sezonunda artışa geçmiş ve 2013/14 
sezonunda 9,8 milyon tona, 2014/15 sezonunda ise 10 
milyon tona ulaşmıştır. 

Mısırdan sonraki en yüksek tüketim miktarları pirinçte 
görünmektedir. Dünya pirinç tüketiminde 2014/15 sezo-
nunda 12. sırada yer alan Güney Kore, son 10 yıldır yak-
laşık 4 milyon ton civarında olan pirinç üretiminin tama-
mını kendi iç tüketiminde değerlendirmekte, hatta üretim 
çoğu zaman tüketimi karşılayamamakta, bu nedenle az 
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up to 3 million tons. Wheat consumption reaching over 4 
million tons in season 2009/10 and season 2010/11 ex-
ceeded 5 million tons in seasons 2011/12 and 2012/13. 
It increased to 4,2 tons again in season 2013/14  and 
decreased to 3,7 million tons in season 2014/15. 

GRAIN PRODUCTION AND CONSUMPTION 
IN JAPAN
According to data of United States Department of Ag-

riculture Foreign Agricultural Service (USA FAS), grain 
product produced most commonly by Japan is rice as in 
many Asian countries. According to the data of 2014/15 
Japan ranking 10 in world rice production has increased 
its rice production from 7 million tons in season 2003/04 
to 7,9 million tons in season 2004/05 at a rate 12%. In-
crease went on in season 2005/06 and rice production 
reached 8,8 million tons. However highest quantity in 
last ten year has been reached in season 2005/06 and it 
hasn’t decreased below 7,6 million tons. Rice production 
in Japan which was 7,9 million tons in season 2013/14 
decreases to 7,8 million tons in season 2014/15. As 
stated above Japan having difficulty in limited agricultural 
production areas gives priority to rice in cultivable lands 
to a large extent.  

Wheat and barley are seen to be produced in a great 
part of cultivable areas to a large extent. As a matter of 
fact it is not possible to say that harvest obtained from 
grain products can meet internal consumption. Consid-
ering wheat production between season 2003/04 and 
season 2014/15 production is seen to remain about 800 

miktarlarda da olsa ithalata başvurulmaktadır.
 Buğday tüketiminde ise 2003/04 sezonunda 3,3 mil-

yon ton olan tüketim miktarı, 2005/06 sezonunda 3,9 
milyon tona çıkmış. Bu miktar, 2009/10 sezonuna kadar 
düşüş göstermiş ve 3 milyon tona gerilemiştir. 2009/10 ve 
2010/11 sezonlarında 4 milyon tonun üzerine çıkan buğ-
day tüketimi, 2011/12 ve 2012/13 sezonlarında 5 milyon 
tonu aşmıştır. 2013/14 sezonunda ise tekrar 4,2 milyon 
tona, 2014/15 sezonunda ise 3,7 milyon tona gerilemiştir. 

JAPONYA’DA TAHIL ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ 
Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA 

FAS) verilerine göre, Japonya’nın en çok üretimini ger-
çekleştirdiği tahıl ürünü, birçok Asya ülkesinde olduğu 
gibi pirinçtir. 2014/15 verilerine göre dünya pirinç üreti-
minde 10. sırada yer alan Japonya, 2003/04 sezonunda 
gerçekleştirdiği 7 milyon tonluk pirinç üretimini, 2004/05 
sezonunda yüzde 12 artırarak 7,9’a çıkarmıştır. Artış 
2005/06 sezonunda da devam etmiş ve pirinç üretimi 
8,8 milyon ton seviyesine yükselmiştir. Aynı zamanda 
2005/06 sezonunda son 10 yılın en yüksek üretim mik-
tarına ulaşılmış ve bu tarihten itibaren üretim 7,6 milyon 
tonun altına düşmemiştir. 2013/14 sezonunda 7,9 mil-
yon ton olarak gerçekleşen Japonya’nın pirinç üretimi, 
2014/15 sezonunda 7,8 milyon tona düşmüştür. Yukarı-
da da bahsedildiği gibi tarımsal üretim alanlarının kısıtlılığı 
konusunda sıkıntı yaşayan Japonya, ekilebilir arazilerinin 
önceliğini büyük ölçüde pirince ayırmıştır.

Büyük ölçüde pirince ayrılan ekilebilir alanların bir kısmın-
da da buğday ve arpa üretimi yapıldığı görülmektedir. Ni-
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thousand tons in general. Highest production quantity 
has been reached in season 2007/08 with 910 thousand 
tons. Production which was 812 thousand tons in sea-
son 2013/14 was seen to reach 849 thousand tons in 
season 2014/15. Third grain product produced is barley. 
Barley production is at a very low level as compared with 
consumption level. Barley production quantity which ex-
ceeded 200 thousand tons only in season 2008/09 be-
tween season 2003/04 and season 2014/15  was 182 
thousand tons in season 2013/14 and decreased up to 
173 thousand tons in season 2013/14.    

 
Considering grain consumption quantities in Japan, 

corn is seen to rank 1 as in South Korea. Whereas there 
is almost no corn production, corn consumption is very 
high. This consumption rate made this country the sev-
enth-largest corn consumer in the world. This causes Ja-
pan to import corn in high quantities. Japan which con-
sumed 17,2 tons of corn in season 2003/04, decreased 
this quantity to 16 million tons between season 2004/05 
and season 2009/10 and to about 15 million tons as from 
season 2010/11. Corn consumption decreased to 14,5 
million tons in season 2012/13 and then increased to 
15,1 tons and 15,4 tons respectively in season 2013/14 
and season 2014/15. 

Grain product consumed most commonly following 
corn is rice. Rice consumption of Japan ranking 9 in 
world rice consumption in season 2014/15 was about 
8 million tons between season 2003/04 and 2014/15. 
Highest consumption quantity has been reached in 
season 2011/12 with 8,396 million tons. Consumption 
quantity which was about 8,2 million tons from season 
2007/08 to season 2009/10 reached 8,3 million tons in 
season 2014/15. Another most commonly consumed 
grain product is wheat. Wheat consumption was 5,9 
tons in season 2003/04 and reached 6 million tons be-
tween season 2004/05 and season 2007/08. Even a little 
decrease was observed in season 2008/09 and season 
2009/10 and consumption decreased to 5,9 million tons. 
Wheat consumption which has increased as from season 
2010/11 reached highest consumption quantity in sea-
son 2012/13 with 7,1 million tons. After this date wheat 
consumption decreased again and became 6,3 million 
tons in season 2014/15.   

Barley and sorghum consumption in Japan ranges 
between 1 and 2 million tons. Barley consumption 
which was about 1,6 million tons in seasons 2003/04 
and 2004/05, decreased some and remained about 1,5 
million tons in following years. Sorghum consumption 
for which Japan ranked 15 in season 2014/15 season 
decreased from 1,5 tons to 1,1 tons between season 
2003/04 and season 2007/08 and increased to 1,6 

tekim bu tahıl ürünlerinden elde edilen hasadın, iç tüketimi 
karşılayabildiğini söylemek mümkün değildir. 2003/04 ve 
2014/15 sezonları arasında buğday üretimine bakıldığında 
üretimin genel olarak 800 bin ton dolaylarında kaldığı gö-
rülmektedir. En yüksek üretime 910 bin tonla 2007/08 se-
zonunda ulaşılmıştır. 2013/14 sezonunda 812 bin ton olan 
üretimin ise 2014/15 sezonunda 849 bin tona ulaştığı görül-
mektedir. Üretimi gerçekleştirilen üçüncü tahıl ürünü ise ar-
padır. Arpa üretimi, tüketim miktarına kıyasla oldukça düşük 
düzeydedir. 2003/04 ile 2014/15 sezonları arasında yalnız-
ca 2008/09 sezonunda 200 bin tonun üzerine çıkan arpa 
üretim miktarı, 2013/14 sezonunda 182 bin ton olarak ger-
çekleşmiş ve 2014/15 sezonunda 170 bin tona gerilemiştir.

 
Japonya’nın tahıl tüketim miktarlarına bakıldığında, Gü-

ney Kore’de olduğu gibi mısırın ilk sırada yer aldığı görül-
mektedir. Ülkede neredeyse hiç mısır üretimi gerçekleştiril-
mezken, mısır tüketimi oldukça yüksektir. Hatta bu tüketim 
oranı, ülkeyi dünyanın en büyük 7. mısır tüketicisi konumu-
na taşımaktadır. Bu durum da Japonya’nın yüksek mik-
tarda mısır ithalatı yapmasına neden olmaktadır. 2003/04 
sezonunda 17,2 milyon ton mısır tüketimi gerçekleştiren 
Japonya, 2004/05 ve 2009/10 sezonları arasında bu 
miktarı 16 milyon ton seviyelerine düşürmüş ve 2010/11 
sezonuyla birlikte 15 milyon ton dolaylarına gerilemiştir. 
2012/13 sezonunda 14,5 milyon tona gerileyen mısır tü-
ketimi, 2013/14 sezonunda 15,1 milyon tona, 2014/15 
sezonunda ise 15,4 milyon tona yükselmiştir.

Mısırdan sonra en çok tüketilen tahıl ürünü pirinçtir. 
2014/15 sezonunda dünya pirinç tüketiminde 9. sırada yer 
alan Japonya’nın pirinç tüketimi, 2003/04 ile 2014/15 se-
zonları arasında 8 milyon ton civarında gerçekleşmiştir. En 
yüksek tüketim miktarına 8,396 milyon tonla 2011/12 se-
zonunda ulaşılmıştır. 2007/08 sezonundan 2009/10 sezo-
nuna kadar 8,2 milyon ton civarında gerçekleşen tüketim, 
2014/15 sezonunda 8,3 milyon tona ulaşmıştır. Tüketimi 
yüksek olan bir diğer tahıl ürünü ise buğdaydır. Buğday tü-
ketimi 2003/04 sezonunda 5,9 milyon ton olarak gerçek-
leşmiş ve 2004/05 ile 2007/08 sezonları arasında 6 milyon 
tona ulaşmıştır. 2008/09 ve 2009/10 sezonlarında az mik-
tarda da olsa düşüş yaşanmış ve tüketim 5,9 milyon tona 
düşmüştür. 2010/11 sezonundan itibaren yükselişe geçen 
buğday tüketimi, son 10 yılın en yüksek tüketim miktarına 
7,1 milyon tonla 2012/13 sezonunda ulaşmıştır. Bu tarih-
ten sonra buğday tüketimi tekrar gerilemiş ve 2014/15 se-
zonunda 6,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Japonya’nın arpa ve sorgum tüketimi de 1 ile 2 milyon 
ton arasında seyretmektedir. 2003/04 ve 2004/05 sezon-
larında 1,6 milyon ton civarında gerçekleşen arpa tüketi-
mi bu tarihlerden itibaren bir miktar düşmüş ve sonraki 
yıllarda 1,5 milyon ton civarında kalmıştır. Japonya’nın 
2014/15 sezonunda dünya ülkeleri arasında 15. sırada 
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million tons in season 2008/09. It decreased again to 
about 1,4 million tons in season 2010/11 and 2011/12 
. Highest consumption quantity was reached in season 
2012/13 with 1,9 million tons. Consumption quantity 
decreased to 1 million tons in seasons 2013/14 and 
2014/15. 

GRAIN TRADE IN SOUTH KOREA
South Korea where a great part of cultivable soils is 

reserved for rice production meets the high demand in 
other grain products through imports. Most important 
grain product in imports is corn. Country ranks 3 in world 
corn imports with its import quantity in season 2014/15. 
South Korea imported over 8 million tons between sea-
son 2003/04 and 2006/07, increased its import quantity 
to 9,3 million tons. Import quantities between season 
2008/09 and season 2012/13 were about 8 million tons. 
Corn import exceeding 10 million tons in season 2013/14 
was about 9,6 million tons in season 2014/15. 

South Korea taking place in world’s largest 15 wheat 
importers imported over 3 million tons of wheat between 
season 2003/04 and season 2008/09. 4,4 and 4,7 tons 
of wheat were imported respectively in seasons 2009/10 
and 2010/11 and this quantity exceeded 5 million tons 
in season 2011/12. Wheat import of country decreased 
to 4,2 million tons and 3,9 tons respectively in season 
2013/14 and season 2014/15.  

Despite the fact that rice production is concentrated 
on, a little quantity of rice is imported. South Korea which 

yer aldığı sorgum tüketimi ise 2003/04 ve 2007/08 se-
zonları arasında 1,5 milyon tondan 1,1 milyon tona düş-
müş ve 2008/09 sezonunda 1,6 milyon tona yükselmiş-
tir. 2010/11 ve 2011/12 sezonlarında tekrar 1,4 milyon 
ton dolaylarına düşmüştür. En yüksek tüketim miktarı-
na ise 1,9 milyon tonla 2012/13 sezonunda ulaşılmıştır. 
2013/14 ve 2014/15 sezonlarında tüketim miktarı 1 mil-
yon tona düşmüştür.

GÜNEY KORE’DE TAHIL TİCARETİ
Ekilebilir topraklarının büyük bölümünü pirinç üretimine 

ayrılan Güney Kore, diğer tahıl ürünlerindeki yüksek talebi it-
halat yaparak karşılamaktadır. İthalatta en önemli tahıl ürünü 
mısırdır. Ülke, 2014/15 sezonunda gerçekleştirdiği mısır itha-
lat miktarıyla dünya mısır ithalatında 3. sırada yer almaktadır. 
2003/04 ve 2006/07 sezonları arasında 8 milyon tonun üze-
rinde mısır ithalatı gerçekleştiren Güney Kore, 2007/08 sezo-
nunda ithalat miktarını artırmış ve 9,3 milyon tona yükseltmiş-
tir. 2008/09 ve 2012/13 sezonları arasında ise ithalat miktarı 
genel olarak 8 milyon ton dolaylarında seyretmiştir. 2013/14 
sezonunda 10 milyon tonu aşan mısır ithalatı 2014/15 sezo-
nunda 9,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 

Buğday ithalatında ise dünyanın en büyük 15 ithalatçısı 
arasında yer alan Güney Kore, 2003/04 ve 2008/09 se-
zonları arasında 3 milyon tonun üzerinde buğday ithalatı 
gerçekleştirmiştir. 2009/10 ve 2010/11 sezonlarında 4,4 
ve 4,7 milyon ton buğday ithal edilmiş ve 2011/12 sezo-
nunda 5 milyon tonun üzerine çıkılmıştır. Ülkenin buğday 
ithalatı, 2013/14 sezonunda 4,2 milyon tona, 2014/15 
sezonunda ise 3,9 milyon tona gerilemiştir. 
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imported 510 thousand tons of rice, imported 313 and 
470 thousand tons of rice respectively in season 2013/14 
and season 2014/15.    

GRAIN TRADE IN JAPAN
Most important product in grain imports in Japan is 

corn. Japan ranking 1 in world corn imports with its im-
port quantity in season 2014/15 imports about 14-15 
tons of corn every year. Over 15 million tons of corn have 
been imported between season 2003/04 and season 
2010/11 in Japan where there is little if any corn pro-
duction quantity like many grains. Japan which imported 
about 16,5 million tons of corn between season 2003/04 
and 2008/09 decreased this quantity to 14,8 million 
tons and 14,4 tons respectively in season 2011/12 
and 2012/13. It increased again and reached 15,1 tons 
in season 2013/14. It was 15,4 million tons in season 
2014/15.    

Another important product imported is wheat. Japan 
ranking 7 in world wheat imports with its import quantity 
in season 2014/15 imported 5,7 million tons of wheat 
in seasons 2003/04 and 2004/05. Even though import 
quantity decreased to 5,4 million tons, it reached 5,7 
million tons again in seasons 2006/07 and 2007/08. 
Wheat import quantity of Japan decreased to 5,1 mil-
lion tons in season 2008/09, started to increase in sea-
son 2009/10 and reached 6,1 million tons in season 
2012/13. It decreased again to 6,1 million tons and 
then to 5,8 million tons in season 2014/15. Japan ex-
ports wheat even in small quantities. Japan which has 

Her ne kadar ülkede pirinç üretimine ağırlık vermiş olsa 
da, az da olsa pirinç ithalatı yapılmaktadır. 2012/13 sezo-
nunda 510 bin ton pirinç ithal eden Güney Kore, 2013/14 
sezonunda 313 bin ton, 2014/15 sezonunda ise 470 bin 
ton pirinç ithal etmiştir.

JAPONYA’DA TAHIL TİCARETİ
Japonya’nın tahıl ithalatını oluşturan en önemli ürün mısır-

dır. 2014/15 sezonunda gerçekleştirdiği mısır ithalatıyla dünya 
mısır ithalatında ilk sırada yer alan Japonya, her yıl 14-15 mil-
yon ton dolaylarında mısır ithal etmektedir. Diğer birçok tahıl-
da olduğu gibi mısır üretiminin yok denecek düzeyde olduğu 
Japonya’da 2003/04 ile 2010/11 sezonları arasında 15 mil-
yon tonun üzerinde mısır ithalatı gerçekleştirilmiştir. 2003/04 
ve 2008/09 sezonları arasında yaklaşık 16,5 milyon civarında 
mısır ithal eden Japonya, 2009/10 ve 2010/11 sezonlarında 
bu miktarı 15,9 ve 15,6 milyon tona düşürmüştür. Sonraki 
sezonlarda gerilemeye devam eden mısır ithalatı, 2011/12 ve 
2012/13 sezonlarında 14,8 ve 14,4 milyon ton olarak ger-
çekleşmiştir. 2013/14 sezonunda yeniden yükselişe geçmiş 
ve 15,1 milyon tona ulaşmıştır. 2014/15 sezonunda ise 15,4 
milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Bir diğer önemli ithalat ürünü ise buğdaydır. 2014/15 
sezonu ithalat miktarlarıyla dünya buğday ithalatında 7. sı-
rada yer alan Japonya, 2003/04 ve 2004/05 sezonlarında 
5,7 milyon ton buğday ithalat etmiştir. 2005/06 sezonunda 
ithalat 5,4 milyon tona gerilese de 2006/07 ve 2007/08 
sezonlarında tekrar 5,7 milyon ton seviyesine ulaşmış-
tır. 2008/09 sezonunda 5,1 milyon tona gerilen Japonya 
buğday ithalatı, 2009/10 sezonundan itibaren artışa geç-
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exported about 4000 thousand tons between season 
2003/04 and 2006/07, decreased this quantity under 
300 thousand tons and exported 270 thousand tons of 
wheat in season 2014/15.       

Another important grain product in Japan’s grain im-
ports is barley. Japan takes place among first 5 coun-
tries. According to the data of USDA barley has been 
imported in the quantities ranging between 1,2 million 
tons and 1,5 million tons between season 2003/04 
and season 2014/15. Highest import quantity has been 
reached in season 2004/05 with 1,5 million tons. 1,3 
million tons of barley was imported in season 2014/15. 
In spite of high production quantity rice is imported in 
small quantities in Japan. Japan which imported over 
700 thousand tons of rice in the seasons 2003/04 and 
2004/05, imported over 600 thousand tons of rice in 
seasons 2005/06 and 2006/07. Rice import quantity is 
observed to have reached 700 thousand tons in season 
2014/15.    

FLOUR MILLING IN SOUTH KOREA 
AND JAPAN
According to the report issued by USDA on wheat and 

barley policies in Japan, Japan exporting wheat flour to 
Hong Kong and other markets utilizes about more than 
400 tons of wheat imported for this purpose. Japan is 
also stated to export total 100 tons of wheat flour to 
other countries in season 2012/13. However about 300 
thousand tons of rice in the country is used in flour mill-
ing. Approximately 300 thousand tons of rice produced 

miş ve 2012/13 sezonunda 6,1 milyon tona ulaşmıştır. 
2013/14 sezonunda tekrar düşüş yaşayarak 6,1 milyon 
tona, 2014/15 sezonunda ise 5,8 milyon tona gerilemiştir. 
Japonya az miktarda da olsa buğday ihracatı gerçekleştir-
mektedir. 2003/04 ve 2006/07 sezonları arasında 400 bin 
ton civarında buğday ihracatı gerçekleştiren Japonya, bu 
miktarı sonraki sezonlarda 300 bin tonun altına düşürmüş 
ve 2014/15 sezonunda 270 bin ton buğday ihraç etmiştir. 

Japonya’nın tahıl ithalatında önemli yer tutan bir diğer 
tahıl ürünü de arpadır. Japonya, dünya arpa ithalatında ilk 
5 ülke arasında yer almaktadır. USDA verilerine göre ülke, 
2003/04 ve 2014/15 sezonları arasında 1,2 milyon ton ve 
1,5 milyon ton arasında değişen miktarlarda arpa ithalatı 
gerçekleştirmiştir. En yüksek ithalat miktarına 1,5 milyon 
ton ile 2004/05 sezonunda ulaşılmıştır. 2014/15 sezonun-
da ise 1,3 milyon ton arpa ithal edilmiştir. Yüksek üretim 
miktarına rağmen, Japonya az miktarda pirinç ithalatı da 
gerçekleştirmektedir. 2003/04 ve 2004/05 sezonlarında 
700 bin tonun üzerinde pirinç ithal eden Japonya 2005/06 
ve 2006/07 sezonlarında 600 bin tonun üzerinde ithalat 
gerçekleştirmiştir. 2014/15 sezonunda ise pirinç ithalatının 
700 bin tona ulaştığı gözlenmektedir. 

GÜNEY KORE VE JAPONYA’DA 
UN DEĞİRMENCİLİĞİ
Amerikan Tarım Bakanlığı’nın Japonya’daki buğday ve 

arpa politikaları üzerine hazırladığı rapora göre, Hong Kong 
ve diğer pazarlara buğday unu ihraç eden Japonya, bu 
sebeple ithal ettiği buğdayın yaklaşık 400 tondan fazlasını 
kullanmaktadır. Aynı zamanda Japonya’nın 2012/13 sezo-
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in country are used in flour milling. Rice four produced is 
used rather in confectionery.  Rice quantity varying be-
tween 200 thousand and 400 thousand tons are used by 
feed miller. About 100 mills are known to exist in Japan. 
While the number of existing mills was about 150 at the 
end of 1990s, it decreased to 110 in early 2000s. Four 
great companies are dominant in almost 80% of milling 
sector. Most of the mills in Japan are located in Tokyo, 
a certain part of them are located in the western part of 
country. Mills in question are known to produce 5 million 
tons per year.        

According to the report issued by USDA for 2015, to-
tal flour consumption of South Korea in 2014 is 1,695 
million tons. Wheat flour consumption per capita is 33,6 
kg per year. These quantities are seen to decrease over 
the years. According to the report 2,6 of 4,6 million tons 
of wheat im-
ported in 
2014 was 
used in mill-
ing and 2 
million was 
used as 
feed. South 
Korea im-
ported total 
22 thousand 
913 tons 
of wheat 
in 2013. 9 
t h o u s a n d 
263, 1 thou-
sand 494, 
1 thousand 
106 and 9 
t h o u s a n d 
549 tons of them are imported respectively from Indone-
sia, Turkey, Canada and other countries. South Korea is 
stated to have exported approximately 47 thousand tons 
of flour in 2013 in report. 44%, 12,9% and 8% of the 
wheat flour in country are stated to be used in respective-
ly in boodle making, bakery industry and confectionery 
products. Total 8 enterprises and 11 plants manufactur-
ing flour are known to exist in South Korea.    

nunda diğer ülkelere toplam 100 ton buğday unu ihraç ettiği 
de belirtilmektedir. Bunun yanı sıra ülkedeki pirincin yaklaşık 
300 bin tonu, un değirmenciliğinde kullanılmaktadır. Üretilen 
pirinç unu ise daha çok şekerleme sektöründe kullanılmak-
tadır. 200 bin ve 400 bin ton arasında değişen miktarlarda 
pirinç ise yem değirmencileri tarafından kullanılmaktadır. 
Japonya’da 100 civarında değirmen olduğu bilinmektedir. 
Mevcut değirmenlerin sayısı 1990’ların sonlarında 150 do-
laylarındayken 2000’li yılların başında 110’a düşmüştür. De-
ğirmencilik sektörünün neredeyse yüzde 80’ine dört büyük 
firma hakimdir. Japonya’daki mevcut değirmenlerin çoğu 
ise Tokyo’da bulunmakta, bir kısmı da ülkenin Batısında yer 
almaktadır. Söz konusu değirmenlerin yılda 5 milyon ton un 
ürettiği bilinmektedir. 

Amerikan Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan 2015 yılı 
raporuna göre, Güney Kore’nin 2014 yılı toplam buğday 

un tüketimi 1,695 
milyon tondur. Kişi 
başına düşen buğ-
day unu tüketimi 
ise yılda 33,6 kg’dır. 
Bu miktarların yıllar 
içinde düştüğü gö-
rülmektedir. Rapora 
göre 2014 yılında 
ithal edilen 4,6 mil-
yon ton buğdayın 
2,6 milyon tonu 
değirmencilikte kul-
lanılmış, 2 milyon 
tonu ise yem olarak 
kullanılmıştır. Güney 
Kore, 2013 yılında 
toplam 22 bin 913 
ton buğday unu it-
hal etmiştir. Bunun 

9 bin 263 tonu Endonezya’dan, bin 494 tonu Türkiye, 
bin 106 tonu Kanada’dan ve 9 bin 549 tonu diğer ülke-
lerden ithal edilmiştir. Raporda ayrıca 2013 yılında Güney 
Kore’nin yaklaşık 47 bin ton un ihracatı yaptığı da belirtil-
mektedir. Ülkedeki buğday ununun yüzde 44’ünün noodle 
yapımında, yüzde 12,9’unun fırıncılık endüstrisinde, yüzde 
8’inin ise şekerleme ürünlerinde kullanıldığı ifade edilmek-
tedir. Güney Kore’de un üreten toplam 8 işletme ve 11 
tesis olduğu bilinmektedir. 
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INTRODUCTION
Domes are a popular storage option in the bulk storage in-

dustry. They vary in design from simple dome structures with 
low profiles, to domes with hemispherical shape, or dome 
silos (Figure 1). The dome is generally less costly than silos; 
additionally, automated retrieval is simpler and more cost ef-
fective compared to requirements of flat storage. Founda-
tion requirements are generally simple and the dome can be 
erected swiftly, regardless of weather. The structure is strong 
durable, insulated, offers maximum water proofing and is not 
prone to condensation. The dome’s ability to accommodate 
a variety of products makes it very popular.

While dome storage is becoming more prevalent in the 
cement and bulk storage industries, the dome is not a 
universal solution to every storage problem. When a va-
riety of cement products are stored in a facility where the 
quantity of cement ranges from 2,000 and 8,000 tons.  
The dome is better suited to store larger quantities of a 
single product ranging from 9,000 to 100,000-plus tons, 

GİRİŞ
Kubbe tipi depolar, yığın depolama endüstrisinde kul-

lanılabilecek bir depolama seçeneğidir. Tasarımlarda, al-
çak kesitli kubbe tipi depolardan yarım küre şekilli kubbe 
tipi depolara kadar çeşitlilik gösterirler (Şekil 1). Kubbe 
tipi depolar, genellikle silolardan daha az maliyetlidir. Bu-
nun yanı sıra otomatik çekme, yassı depolama gereksi-
nimlerine kıyasla daha kolay ve daha uygun maliyetlidir. 
Kurulum gereksinimleri genellikle kolaydır ve kubbe tipi 
depo hava şartlarına bakmaksızın monte edilebilir. Yapı 
güçlü, dayanıklı, yalıtılmıştır, maksimum su geçirmezlik 
sunar ve yoğunlaşmaya meyilli değildir. Kubbe tipi depo-
nun çeşitli ürünler için kullanılabilmesi, onu yaygınlaştır-
mıştır (Anonim).

Kubbe tipi depolama çimento ve yığın depolama en-
düstrisinde çok yaygın olsa da bütün depolama sorunla-
rına evrensel bir çözüm değildir. Çeşitli çimento ürünleri 
2,000 ve 8,000 ton arasındaki büyüklüklerin depolandığı 
tesislerde depolanır. Kubbe tipi depo, içsel gücünden 
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because of its inherent strength. However, in some cases 
it has been economical to segregate different products 
with bin walls. Some of the main reason why companies 
select concrete domes include:

• Better protection of stored materials
• Efficient use of land and space
• Strength and durability
• Rapid construction
• Simplicity and cost 
Concrete domes are tight enough to keep products dry 

even through hurricanes or typhoons. They also prevent 
fugitive dust emissions.

In most instances a dome can be filled by conveying 

to a single opening at the top. The dome’s compactness 
results in filling conveyors being shorter in length and 
simpler than would be needed to fill a silo or flat storage 
warehouse (Figure 2). Automated reclaim equipment is 
also simplified. Or in the case of reclaiming with front end 
loaders trips are fewer and shorter.

dolayı, büyüklüğü 9,000 tondan 100,000+ tona kadar 
olan tekbir ürün için daha uygundur. Ancak, bazen deği-
şik ürünleri raflarla ayırmak daha ekonomik olabilmekte-
dir/olmaktadır. Şirketlerin beton kubbe tipi depoları seç-
mesinin ana sebeplerinden bazıları şu şekilde sayılabilir;

• Depolanan materyallerin daha iyi korunması
• Etkili yer kullanımı
• Güç ve dayanıklılık
• Hızlı yapım
Basitlik ve maliyet Beton kubbe tipi depolar ürünleri 

kasırga ve tayfunlarda bile kuru tutabilecek kadar sıkıdır. 
Ayrıca, kaçak toz emisyonunu da engellerler.

Pek çok örnekte, bir kubbe tipi depo, tepedeki bir açık-

lık yoluyla doldurulabilir. Kubbe tipi depoların doluluğu, 
taşıyıcıların bir yassı depolama ambarının veya silonun 
gerektirdiğinden daha kısa sürede ve daha kolay doldu-
rulmasıyla sonuçlanmaktadır. Otomatik tahliye ekipmanı 
da basitleştirilmiş. Ayrıca, yükleyicileri durdurmayla tahliye 
durumunda bobinler daha az ve daha kısadır.

Figure 1: Concrete dome (Hunter, 2002)
Şekil 1: Beton kubbe tipi depo
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Properly constructed concrete domes are strong 
enough for materials to be piled high against the walls. 
They are also designed to support heavy conveyor loads. 
Concrete doesn’t burn. It doesn't oxidize. It isn’t eaten 
by insects. Concrete domes are able to withstand hur-
ricane force winds and earthquakes better than other 
structures.

Concrete domes are cost competitive, especially in 
large capacities. They also require relatively simple foun-
dations. Pilings and other expensive deep foundations 
are often avoided.

DOME CONSTRUCTION
The construction of dome silo is shown in Figures 

3-10. Depending on the size, most domes are usually 
completed within 1 to 4 months after the foundation is 
finished. Since most of the work is done inside and in-
sulated form. Once the airform is inflated all the work is 
carried out inside the dome. No framework is necessary. 
All the materials are spray applied except for the steel 
rebars.

Domes are the ideal solution for the storage of bulk 
materials that are sensitive to temperature and humid-
ity. The application of 5 cm +/- 0.5 cm of Vethane foam 

KUBBE TİPİ DEPO İNŞAATI
Kubbe tipi deponun imalatındaki aşamalar Şekil 3-10’ 

da gösterilmiştir. Ebada bağlı olarak, çoğu kubbe tipi de-
polar genellikle temelin bitmesinden 1-4 ay sonra tamam-
lanır. İşin büyük kısmı içerde yapılır. Airform şiştiğinde 
bütün işler kubbe tipi deponun içinde gerçekleştirilir. Çatı 
olmaması önemlidir. Çelik inşaat demirleri hariç bütün 
malzemeler püskürtülerek imal edilir.

Kubbe tipi depolar, ısıya ve neme duyarlı yığın mal-
zemelerin depolanması için idealdir. Airformun iç yü-
zeyine 5 cm +/- 0,5 cm Vethane köpüğü uygulaması 
kubbe tipi depolara kontrollü basınç odası eşdeğerinde 
bir kalite vermektedir. Özellikle PVC’nin üzerindeki zarın 
yapışkanlığını arttırmak için formüle edilen Vethane kö-
püğü olgunlaştırmadan sonra 55 kg/m3 yoğunluğunda 
ve 0,030 Wattlambda özelliğindedir. Bu, kubbe tipi de-
poların çabuk bozulan ürünlerin uzun süreli depolana-
bilmesi için ideal olduğu anlamına gelmektedir. Ürünler 
kubbe tipi depolarda kelimenin tam anlamıyla kış uyku-
suna yatırılabilir ve depolandıkları ilk günkü kadar taze 
olabilirler. Yüksek yoğunluklu Vethane köpüğü (55 kg/
m3) kullanımı, kubbe tipi depoların asıl kalitesini çokça 
arttırmaktadır. İlk olarak, inşaatın ilk aşamalarında şişmiş 
airformun dengeleyicisi olarak görev yapmaktadır. Yük-
sek yoğunluklu köpüğün basınç mukavemeti 3,5-4 kg/

Figure 2:  Dome type storage system (www.flsmidth.com)
Şekil 2: Kubbe tipi depolama sistemi (www.flsmidth.com)
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Figure 5: The airform is inflated and the  
pressure inside is stabilized.

Şekil 5: Airform şişirilir ve iç basınç 
dengelenir.

(www.domepirs.com/en/technology/
construction)

on the inner surface of the airform gives the dome the 
quality of being equivalent to a controlled atmosphere 
chamber. The Vethane foam which is specially formulated 
to increase adhesiveness on the PVC membrane has a 
density of 55 kg/m3 and a lambda specification of 0.030 
Watt after aging. This means that domes are ideal for the 
storage of perishable products over long periods of time. 
The products can literally hibernate in a dome and be as 
fresh as they were when they were first stored. The use 
of high density Vethane foam (55 kg/m3) greatly enhances 
the intrinsic qualities of the dome.

Firstly, it acts as a stabilizer of the inflated airform the 
initial stages of the construction. The compressive re-
sistance of high density foam is between 3.5-4 kg/cm2. 
Practically speaking, this means that a person can walk 
on top of the airform after the foam has been sprayed 
on the inner surface without any danger of the airform 
bending inwards. Secondly, it slows down and in some 
cases eliminates the vapor movements that occur when 
the differences of temperature between the exterior and 
the interior are too high. This practically eliminates the 
creation of condensation inside the dome due to these 
night/day temperature differences.

The isolation of the dome combined with the PVC mem-
brane as the outer layer and the concrete as the inner layer 
truly gives you the ideal conditions for conserving your prod-
ucts. This will enable to save costs on ventilation, tempera-
ture control and energy. A PVC membrane forms the water-
proofing layer of the dome and acts as the initial framework 
for the application of foam and shotcrete. Opposite to what 

cm2 arasındadır. Esas olarak; bu, bir insanın köpüğün iç 
yüzeye püskürtülmesinden sonra hiçbir içe kırılma teh-
likesi olmadan airformun üzerinde yürüyebileceği anla-
mına gelmektedir. İkinci olarak, iç ve dış sıcaklık farkının 
çok yüksek olduğu zamanlarda ortaya çıkan buhar hare-
ketlerini yavaşlatır hatta bazı durumlarda ortadan kaldır-
maktadır. Özellikle, gece-gündüz sıcaklık farkı yüzünden 
kubbe tipi depoların içinde oluşan yoğunluğun gerçek 
anlamda önüne geçmektedir.

İç katmanı beton ve dış katmanı PVC zar ile birleşti-
rilmiş kubbe tipi depoların izolasyonu ürünleri muhafaza 
etmek için ideal şartları tam anlamıyla sağlamaktadır. 
Bu; havalandırma, sıcaklık kontrolü ve enerji maliyetini 
kurtarmaya da olanak sağlamaktadır. Bir PVC zar kub-
be tipi deponun su geçirmez katmanını oluşturur. Ayrıca 
köpük ve püskürtme beton uygulaması için temel iske-
let işlevi görmektedir. Geleneksel inşaatlarda genellik-
le yapılanın aksine, su geçirmezlik işlemin en başında, 
airform şişirildiği zaman kontrol edilmektedir. Dahası, 
airform basınç altında olduğu için herhangi bir sızıntının 
yeri hemen belirlenip onarılmaktadır. Vethane köpüğü 
katmanı eklenen bu zar, kubbe tipi deponun içine hiçbir 
zaman su sızmayacağını ve ürünlerin bozulmayacağını 
garanti etmektedir.

Airformun iyi fiziksel özellikleri bulunmaktadır. Polyes-
ter takviye 280 g/m² ağırlığındadır ki bu herhangi bir 
su geçirmez yapıdan daha ağır durumdadır. Esnekliği 
bütün iklimlere direnebilmektedir. Airformun dış yüzeyi 
kendini temizlemeye yardımcı olacak şekilde işlenmiştir 
ve U.V. ışınlarına karşı koruma sağlamaktadır.

Figure 3: Ringbeam poured
Şekil 3: Halka kiriş dökme 

(www.domepirs.com/en/technology/
construction)

Figure 4: The airform is attached to the 
exterior of the ring beam. The airform is 
prefabricated to the dimensions of the 
building and delivered on site ready to 

inflate.  
Şekil 4: Airform halka kirişin dışına takılır. 
Airform yapının boyutlarına göre önceden 

hazırlanır ve Alana şişirilmeye hazır bir 
şekilde getirilir

(www.domepirs.com/en/technology/
construction)
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is usually done in traditional construc-
tion, waterproofing is controlled at the 
very beginning of the process once 
the airform is inflated. Furthermore, 
as the airform is under pressure, any 
leakage would be quickly located and 
fixed. This membrane added to the 5 
cm layer of Vethane foam assures that 
water will never leak inside the dome 
and spoil the product.

The airform has good physical prop-
erties. The polyester reinforcement 
weighs 280 g/m², which is more than 
any building waterproofing material. Its 
flexibility will withstand practically all 
climates. The outside of the airform is 
specially treated to help for self-clean-
ing, and has an excellent protection against U.V. rays.

FILLING METHOD
Domes can be built using both pneumatic and mechani-

cal methods. The pneumatic transport method is consid-
ered by most to be the cleanest and most efficient, but 
also requires higher horsepower. Conveying long distance 
to a storage dome pneumatically will require either lower 
filling rates or higher horsepower for the pneumatic trans-
port system. If the fill rate is high (i.e., 700 or 1000 tph), 
which is expensive to achieve in a pneumatic transport 
system where long distances between the dock and stor-
age are required, and will have higher operating costs than 
a mechanical (belt) conveying system (Anonymous, 1999)

 BIN VENT FILTERS
The size of bin vent filter is determined by the filling and 

reclaims system. If the dome is filled pneumatically and 
the reclaim system uses an aerated floor, a larger filter 

DOLDURMA YÖNTEMİ
Kubbe tipi depolar hem pnömatik 

hem de mekanik yöntemlerle inşa edi-
lebilir. Pnömatik nakliye yöntemi en etkili ve en temiz yön-
tem olarak kabul edilir, ancak aynı zamanda yüksek bey-
gir gücü gerektirir. Uzun mesafelerle kubbe tipi depolara 
pnömatik bir biçimde nakletme, pnömatik nakil sistemi 
için düşük dolum oranları ve yüksek beygir gücü gerek-
tirir. Eğer dolum oranları yüksekse (700 veya 1000 ton/
saat gibi), ki bunu havuz ve depo arasında uzun mesa-
fe gerektiren pnömatik nakil sisteminde gerçekleştirmek 
pahalıdır, mekanik (kuşak) nakil sisteminden daha yüksek 
işletim maliyeti olacaktır.

AMBAR HAVALANDIRMA FİLTRELERİ
Ambar havalandırma filtrelerinin boyutları doldurma ve 

tahliye sistemine göre kararlaştırılır. Eğer kubbe tipi depo 
pnömatik biçimde doldurulacaksa ve tahliye sistemi havalı 
döşeme kullanıyorsa, daha büyük bir filtre gerekir. Diğer yan-
dan, kubbe tipi depo air-slide ya da kuşak taşıma yöntemi ile 
dolduruluyorsa ve ürünü depodan boşaltmak için mekanik 
boşaltıcı kullanılıyorsa, daha küçük bir filtre ve fan kullanılabilir.

Figure 7: Steel rebar is fixed along the 
walls of the structure using the tabs.

Şekil 7. Çelik betonarme demirleri  
çıkıntılar kullanılarak yapının duvarları bo-

yunca yerleştirilir.

Figure 8:  Concrete is spraying applied 
on the steel grid.

Şekil 8: Beton çelik ızgaraya püskürtülür

Figure 9: Once the rebar is totally em-
bedded in concrete, we allow four days 

before turning the fans off. The openings, 
such as doors and windows are then cut 

through the structure. 
Şekil 9: Demir betona gömüldüğünde, 

fanları kapatmadan önce 4 gün beklenir. 
Daha sonar kapı, pencere gibi açıklıklar 

oluşturulur. 

Figure 10: Completion- Floor, painting, air 
conditioning  

Şekil 10: Zemin boyama ve havalandırmanın 

tamamlanması. (www.domepirs.com/en/tech-

nology/construction)

Figure 6: Vethane foam is sprayed on to the 
internal face of the airform. Tabs are embedded in 
the foam in order to receive the first steel rebars 
Şekil 6: Air formun iç yüzeyine Vethane köpük 
püskürtülür. İlk çelik betonarme demirleri almak 
amacıyla çıkıntılar köpüğün içine gömülür (www.

domepirs.com/en/technology/construction)
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will be required. On the other hand, if the dome is filled 
by an airslide or belt conveying system, and a mechani-
cal reclaimer is used to reclaim product from the dome, a 
smaller filter and fan can be used. 

ROOF ACCESS
Several options are available to provide access to the 

top of the dome. If the mechanical reclaimer is driven from 
the top of the dome, it is important to allow for access 
not only for personnel, but also for maintenance equip-
ment. All domes, however, should have access to the 
dome apex to service the filter and fan, filling equipment, 
level detection equipment, and inspection openings.

GRADE ACCESS DOOR
An access door is required to remove the construction 

equipment from the dome after the dome is constructed. 
This door is often used for access into the dome for the 
placement to the reclaim equipment, placement of fill for 
the shaping of the dome floor, emergency access into the 
dome from grade in an event the reclaim system malfunc-
tion, or final clean-out and inspection.

RECLAIM SYSTEM 
There are two basic types of reclaim systems available 

and both have been used successfully to date. Both me-
chanical reclaimers and aerated floors have been used in 
both small diameter and large diameter domes. 

MECHANICAL RECLAIM SYSTEMS
Centre Reclaim System: The key advantages are a 

flat floor, short installation schedule with pre-assembly of 
reclaimer, reclaim rates to 1000 tph, smaller dust filter and 
fan, and no volume loss due to contoured floors. In addition, 
initial reclaim from the filled dome requires very little horse-
power, nearly 100% of product can be reclaimed , an alter-
native emergency reclaim system is provided, no elevated 
entry ramp is required, minimal ‘dead’ storage (less than 
0.5%), and it is possible to fill the dome and reclaim product 
simultaneously. This reclaim system is especially attractive 
where the supply source of product can change frequently 
and the color and chemistry of the different sources de-
mand minimal contamination (Anonymous, 1999).

Side discharge system: The advantages of this sys-
tem are similar to the tunnel version but the system has 
lower equipment costs than the original design, no tunnel 
is required under the dome, and it has an approximately 
40% lighter floor load reaction than the original reclaimer 
design. This is a good solution for applications where the 
dome has to be constructed directly on rock, or the site 
has a high water table, and it offers an increased storage 
capacity, with the same size dome ‘foot print’.

Floor aeration system to side outlet: The advantages 

ÇATI ERİŞİMİ
Kubbe tipi depoların tepesine ulaşım sağlamak için 

birtakım seçenekler mevcuttur. Eğer mekanik boşaltı-
cı deponun tepesinden kullanılıyorsa, sadece personel 
için değil aynı zamanda bakım ekipmanları için de ulaşım 
sağlamak önemlidir. Bütün kubbe tipi depolarda filtre ve 
fan bakımını yapma, ekipmanları doldurma, seviye belir-
leme ekipmanları ve denetim deliği için deponun tepesine 
ulaşım bulunmalıdır.

GRAD ULAŞIM KAPISI
Kubbe tipi depoların yapımı bittikten sonra yapım 

ekipmanlarının depodan çıkarılması için bir ulaşım kapı-
sı gerekmektedir. Bu kapı genellikle tahliye ekipmanlarını 
yerleştirme, depo zeminini doldurma, tahliye sisteminin 
arızaya uğradığı zamanlarda deponun içine acil ulaşım 
sağlama, ya da son temizlik ve denetleme için depoya 
giriş sağlar.

TAHLİYE SİSTEMİ
Mevcut iki tip temel tahliye sistemi bulunmaktadır. Me-

kanik tahliye sistemi ve havalı zeminler hem küçük çap-
lı hem de büyük çaplı kubbe tipi depoların tahliyesi için 
kullanılır.

MEKANİK TAHLİYE SİSTEMLERİ
Merkezi Tahliye Sistemi: Bu sistemin başlıca avanta-

ları; düz bir zemin, kısa kurulum zamanı, 100 ton/saat 
kapasite, küçük toz filtresi ve fan, zeminden dolayı ha-
cim kaybının olmaması sayılabilir. Ayrıca, dolu silonun ilk 
verilen düşük enerji ile % 100’ünü boşaltmak mümkün-
dür. Alternatif acil tahliye sistemi uygulanabilir, asansörlü 
rampaya gerek yoktur, minimum ölü depolama oranına 
sahiptir (% 0,5’ den küçük). Kubbe silosuna eş zaman-
lı olarak dolum ve tahliye işlemi uygulanabilir. Bu tahliye 
sistemleri özellikle ürünün kaynağı sık sık değişiyorsa ve 
farklı kaynakların renk ve kimyası minimum kontaminas-
yon içeriyorsa uygundur.

Yan Tahliye Sistemi: Bu sistemin avantajı tünel versi-
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of this system are; no moving parts inside the dome, and 
lower reported operating horsepower than other aerated 
floor systems. In addition, no tunnel is required under the 
dome; equipment capital cost is much lower than for a me-
chanical reclamier (but the total system cost may not be 
lower due to the larger dome size and extensive hopper 
fill costs); reclaim rates up to 600 tph for a single system 
and 1200 tph for dual systems can be achieved; the floor 
reclaim system can be installed in any shape of dome in 
contrast to the mechanical system which requires the dome 
to be nearly hemispheric in shape; and the storage is a ‘first 
in-firs out’ system. A major advantage of this system is a 
reduction in equipment cost for multiple dome projects as 
the aeration blowers can be used for all domes.

Floor aeration systems, gravity discharge to one 
or several floor outlets: This system has been installed 
at several dome installations, mostly in smaller domes 
(15,000 to 20,000 tons range). The advantages of this 
system include: no moving parts; lower equipment cost 
than mechanical systems, and a ‘first in-first out’ system. 
As before, a major advantage of this system is that a 
reduced equipment cost is realized for multiple domes as 
the air supply equipment can be common to all domes.

Floor aeration with one or more suction pipes to re-
move product by vacuum: This system has been used in 
flat warehouse storage and ships on numerous projects 
and can also be used on domes. Its advantages include 
no moving parts; multiple reclaim sumps to minimize the 
fill in the contoured floor and provide alternate withdrawal 
in the event of a plugged line; ‘first in-first out’ system. A 
major advantage of this system is that a reduced equip-
ment cost is realized for multiple domes as the air supply 
and vacuum equipment can be common to all domes.

GRANULAR AND SUGAR STORAGE 
WITH DOME SILOS
Sugar and cement industries have a good experi-

ence about dome type silos. Therefore, the other grain 
industries can use this information in their applications. 
Large variation in types of silos, sugar quality, climatic 
conditions of sugar plants or storage facilities and other 
factors has allowed sugar technologists to accumulate 
significant experience in sugar storage and conditioning. 
It is well-known that product sugar after dryers and gran-
ulators still contains enough bound moisture that will be 
slowly released in storage. Failure to remove the excess 
moisture may cause the following problems in storage 
and handling: 

1. Reduced flowability and caking, leading to non-uni-
form discharge and loading problems. Sometimes useful 
volume of a silo is reduced significantly. 

2. Color formation during storage.  

yonu ile benzer olmasıdır fakat bu sistem daha düşük 
ekipman maliyetine sahiptir. Kubbe silosunun altında tü-
nele ihtiyaç yoktur ve orijinal tahliye dizaynına göre %40 
daha hafif taban yükü reaksiyonuna sahiptir. Kubbe si-
loları kayanın üzerine ya da su kaynağı olan şantiyelere 
yakın yerlere yapılacaksa bu tip tahliye sistemleri iyi birer 
çözümdür.

Yandan Taban Havalı Tahliye Sistemi: Bu sistemin 
avantajları; silo içerisinde hareketli kısımlar yoktur, 
tabandan havalandırmalı sisteme göre daha düşük 
operasyon enerjisine sahiptir. Üstelik, silo altında tü-
nele ihtiyaç yoktur, ekipman maliyeti mekanik tahliye 
sistemine göre daha düşüktür (fakat toplam maliyet 
büyük kubbe silolarında ve geniş besleme hunili si-
lolarda az olmaz). Tahliye oranı tekli sistemlerde 600 
ton/saat, çiftli sistemlerde 1200 ton/saate ulaşabilir. 
Mekanik sistemin aksine yarı küresel kubbe silosunun 
içine tabandan tahliye sistemi kurulabilir. İlk giren ilk 
çıkar sistemi vardır. En büyük avantajı ise çoklu kubbe 
silolarının ekipman maliyetini düşürür ve bütün kubbe 
silolarında havalandırma kullanılabilir.

Yerçekimine Bağlı Bir veya Birden Fazla Çıkışlı Ta-
bandan Havalandırmalı Tahliye Sistemi: Bu sistem ge-
nel olarak birçok küçük kubbe silosunda kullanılmaktadır. 
Bu sistemin avantajları; hareketli kısım yoktur, mekanik 
sistemlere göre düşük ekipman maliyetine sahiptir ve ilk 
giren ilk çıkar sitemi vardır. En büyük avantajı ise çok-
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3. Crust formation on silo walls redudng effective vol-
ume of a silo. 

4. Bacteriological problems. 
5. Safety related problems when cleaning is performed 

All these problems are interrelated, with excess mois-
ture being the common root. Thus moisture control in 
storage and transit of sugar remains 'the main issue of 
discussion between sugar technologists. Sugar condi-
tioning is generally believed to be the best remedy for 
improving sugar flowability and quality.

Some facilities have one conditioning silo and several 
storage silos. Freshly produced sugar is loaded into a 
conditioning silo and then transferred to one of the avail-
able storage silos. This approach certainly improves 
sugar quality but still has several drawbacks. Condition-
ing silos are usually designed for certain retention time; 
therefore fluctuations in product quality significantly af-
fect the rate of water removal. Most conditioning silos are 
designed for retention time of 24-72 hours. Conditioned 
sugar reloaded into a storage facility is still subjected to 
moisture migration and possible hardening.

The requirements for ideal sugar conditioning and stor-
age system may be summarized as follows: 

1. All produced sugar is maintained at ideal storage 
conditions at 20-25°C and RH=5560%. 

2. Excess moisture released by sugar crystals should 

lu kubbe silolarının ekipman maliyetini düşürür ve bütün 
kubbe silolarında havalandırma kullanılır.

  
Bir veya Daha Fazla Emiş Borularına Sahip Vakumlu 

Taban Havalandırmalı Tahliye Sistemi: Bu sistem düz 
antrepo, gemilerde ve kubbe silolarında kullanılabilir. Bu 
sistemin avantajları; hareketli kısım yoktur, çoklu tahliye 
karterleri çevre zeminli dolumu düşürür ve tıkalı hatlar-
da alternatif tahliye sağlar. İlk giren ilk çıkar sitemi vardır. 
En büyük avantajı ise çoklu kubbe silolarının tahliyesinde 
havalandırma kullanılmasıyla ekipman maliyetinin düşü-
rülmesidir.  

GRANÜL VE ŞEKER GİBİ ÜRÜNLERİN 
KUBBE TİPİ SİLOLARDA DEPOLANMASI
Endüstride kubbe tipi depo tecrübesi en fazla şeker 

ve çimento fabrikalarında bulunmaktadır. Diğer tahıl sek-
törlerinin bu tip depolar için en önemli bilgileri yine bu 
sektörlerden elde etmek önemlidir. Silo tiplerindeki çe-
şitlilik, şeker kalitesi, şeker fabrikalarının veya depolama 
tesislerinin iklim koşulları ve diğer faktörler şeker tekno-
loglarına şekerin depolanması ve koşullandırılması konu-
sunda yeterli tecrübe edinme imkânı sağlamıştır. Bilindiği 
üzere şeker ürünü kurutucu ve granülleştiricilerden sonra 
hala yeterli miktarda bağlı nem içermektedir ve bu nem 
depolamada yavaşça ortaya çıkacaktır. Fazla nemin tah-
liyesindeki aksaklıklar depolama ve kullanımda aşağıdaki 
sorunlara neden olabilmektedir:

1. Azalan akışkanlık ve tıkanmalardan dolayı oluşacak 
düzensiz boşaltım ve yükleme problemleri bazen silonun 
kullanılabilir hacmi önemli oranda düşmektedir.

2. Depolama esnasında renk oluşumu
3. Silo duvarları üzerinde kabuk oluşumundan kaynaklı 

kullanılabilir silo hacim kaybı
4. Bakteriyolojik problemler
5. Temizlik yapılırken oluşacak güvenlikle alakalı prob-

lemler.

Bütün bu problemler bağlantılı olup temelinde fazla 
nem yatmaktadır. Dolayısıyla depolamada nem kontrolü 
ve şekerin transfer edilmesi hala şeker teknologları ara-
sında tartışılan temel konudur. Şekerin koşullandırılması-
nın akışkanlık ve kalitenin geliştirilmesi açısından en ge-
çerli çözüm olduğu düşünülmektedir.

Bazı tesisler bir koşullandırma silosuna ve birkaç 
depolama silosuna sahiptirler. Yeni üretilmiş şeker, ko-
şullandırma silosuna yüklenir ve sonrasında depolama 
silolarından birine transfer edilir. Bu yaklaşım, şeker 
kalitesini yükseltir ancak yine de bazı sakıncaları var-
dır. Koşullandırma siloları genelde belirli bir zaman ara-
lığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır, dolayısıyla ürün 
kalitesindeki değişiklikler su tahliye hızını önemli oranda 
etkiler. Koşullandırma silolarının çoğu 24-72 saatlik ko-
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be continuously re-
moved. At the same 
time over drying 
must be avoided. 

3. Air should be 
distributed evenly to 
avoid moisture mi-
gration within the 
bed of sugar. 

4. Periodic sugar 
movement to pre-
vent inters crystalline 
bridging. 

5. Reduce risk of 
dust explosion. 

6. Reduce or elimi-
nate temperature 
gradients leading to 
crust formation on 
silo walls. 

7. Economic feasibility. 

Time of conditioning, air quality and quantity are not 
independent parameters and should be determined si-
multaneously based on the type of silo, amount of mois-
ture to be removed and air distribution in the sugar bed. 
Retention time in conditioning silos is typically limited by 
production and shipment balance thus imposing certain 
requirements on a silo design.

Conglomerates, grain size and distribution, compres-
sion, moisture content, and temperature are known com-
mon factors to affect the condition of sugar.

Conglomerates are caused by the adhesion of two or 
more crystals normally created during one or more of 
the boiling, curing, and drying processes. The higher 
proportion of syrup film held around the crystal inter-
face requires additional washing, drying and more at-
tention in conditioning. Conglomerated crystals not only 
impede the flow of sugar in high speed packing equip-
ment, but also affect the bulk density of the sugar Me-
chanical circulation is considered necessary to reduce 
the formation of conglomerates. In conjunction with 
automatic control, circulators are claimed 3 to reduce 
steam consumption by 33 per cent and increase pan 
boiling capacity by the same proportion. 

Grain Size is normally controlled in pan boiling to cer-
tain limits of "Mean Aperture". If the sugar is completely 
screened into different fractions as is the practice in some 
Canadian and American Refineries, there would be little 
tendency for crystal separation in silos or bins. However, 
it is necessary to prevent separation if the sugar is not 

şullandırma için tasarlan-
mıştır. Depolama tesisine 
transfer edilen koşullan-
dırılmış şeker, hala nem 
kaybetme ve sertleşme 
eğilimindedir. İdeal şeker 
koşullandırma ve depola-
ma sistemi gereksinimleri 
kısaca aşağıdaki gibi özet-
lenebilir: 

1. Üretilen şekerin tama-
mı için ideal depolama ko-
şulları (20-25°C, RH=55-
60%) sağlanmalıdır.

2. Şeker kristallerinden 
ayrılan fazla nem sürekli 
olarak tahliye edilmelidir. 
Aynı zamanda aşırı kuru-
madan kaçınılmalıdır.

3. Nem geçişini engelle-
mek için şeker yığını içerisinde hava eşit şekilde dağıtıl-
malıdır. 

4. Şeker kristalleri arasındaki köprü oluşumunu engel-
lemek için periyodik karıştırma yapılmalıdır.

5. Toz patlaması riski azaltılmalıdır.
6. Silo duvarlarında kabuk oluşumunu engellemek için 

sıcaklık değişimi azaltılmalı veya elimine edilmelidir.
7. Ekonomik uygulanabilirlik yapılmalıdır.

Koşullandırma süresi, hava kalitesi ve miktarı birbiriyle 
bağlantılı parametreler olup; silo tipine, tahliye edilecek 
nem miktarına ve şeker yığını içerisindeki hava dağılımı-
na bağlı olarak belirlenir. Koşullandırma süresi tipik olarak 
üretim ve sevkiyat dengesi nedeniyle sınırlandırılır, bu ne-
denle silo tasarımının da kesin gereksinimlere yol açar.

Topaklar, tane boyutlu ve dağılımı, basınç, nem miktarı 
ve sıcaklık şekerin durumunu etkileyen temel faktörler ola-
rak bilinirler. Topaklar kaynatma, olgunlaştırma ve kurutma 
işlemlerinden birinde veya birkaçında iki veya daha fazla 
kristalin birbirine yapışmasından kaynaklanır. Kristal ara 
yüzü etrafındaki şurup filminin miktarındaki fazlalık; ilave 
yıkama, kurutma ve daha dikkatli koşullandırma gerektirir. 
Topaklanmış kristaller şeker akışını engellemekle kalmaz, 
ayrıca şekerin toplam yoğunluğunu da etkiler. Mekanik sir-
külasyon topak oluşumunun azaltılması için gerekli olarak 
kabul edilir. Otomatik kontrolle birlikte, sirkülatörlerin buhar 
sarfiyatını % 33 oranında azalttığı ve pişirme kapasitesini 
de aynı oranda artırdığı iddia edilmektedir.

Tane boyutu normalde “Ortalama Açıklık” sınırlarında 
kaynatma aşamasında kontrol edilir. Şeker tamamen 
elenerek Kanada ve Amerika rafinerilerindeki gibi fark-
lı boyutlara ayrılırsa, silo ve ambarların içerisinde daha 
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screened. There exists a greater tendency for small grain 
to consolidate due to an increase in both the surface area 
and the number of points of contact between crystals; for 
example, the tendency of icing sugar to cake is significant.

Compression of sugar occurs in silos or bins where 
the bulk density might increase between 5 and 6 per 
cent above the standard laboratory test figures (Schwer, 
1964). Pressure not only in bulk sugar vessels, but also in 
bagged sugar stacked to appreciable heights will tend to 
fuse together to fine crystals in particular; more so in the 
presence of migrating moisture vapor.

Moisture content of refined sugar is normally 0.04 per 
cent, while sucrose purity exceeds 99.93 per cent. Mois-
ture content 0.08 per cent, that is, double the normal fig-
ure would provide a sugar with a definite dampness. The 
minute quantity of moisture signifies the susceptibility of 
refined sugar to changes in humidity. 

Temperature must be regarded as an essential controlling 
factor in the removal of all stages of moisture. Furthermore, 
a constant sugar-bin temperature would assist in maintain-
ing a steady discharge rate and a steady bulk density, both 
necessary factors for a high speed packing unit.

CONCLUSION
The storage of sugar through the use of a dome silo has 

provided an economical means of handling bulk sugar with 
the minimum of equipment and labor. The sugar held in this 
manner has been completely free-flowing at all times. Con-
crete domes are used more widely for storing sugar and 
other bulk material. The storage dome and automated re-
claim systems are integrally related, and not all reclaim sys-
tems work equally well for every size and shape of dome. 
Suitable reclaim system is dependent on specific project 
operating requirements, capital and operating budgets. El-
evated temperatures with a minimum of warm dry aeration 
are both necessary for optimum conditioning of refined af-
ter discharge from the granulators. Sealed storage is to be 
commended but with provision for forced exhaust ventila-
tion when temperatures reach the critical stage where the 
hygroscopic property of sugar comes into play. 

az kristal ayrışması gerçekleşecektir. Ancak şeker elen-
memişse ayrışmayı engellemek gerekir. Küçük taneler 
yüzey alanının genişliğinden ve kristaller arası temas 
noktası fazlalığından dolayı daha fazla birleşme eğilimin-
dedirler; örneğin, yığın için şekerin donup topaklaşma 
eğilimi önemlidir.

Şekerin yığın yoğunluğunun standart laboratuvar test 
sonuçlarının %5-6 oranında üzerine çıkmasıyla silo içeri-
sindeki şekerlerde sıkışma meydana gelir. Silo içerisinde 
yer değiştiren su baharının varlığı ile sadece yığın haldeki 
şekerler değil, belirli bir yüksekliğe üst üste paketlenmiş 
şekerlerde topaklanma eğilimi gösterirler.

Rafine edilmiş şeker nemi normalde sükroz saflığı yüz-
de 99,93’ten yüksek iken yüzde 0,04 tür.  Nem miktarının 
yüzde 0,08 olması, normal görünümün iki katı nemli bir 
şeker sağlayacaktır. Çok düşük miktardaki bu nem, ra-
fine şekerin nem değişikliklerine karşı duyarlı olduğunu 
göstermektedir.

Sıcaklık, nemin uzaklaştırılmasında en önemli kontrol fak-
törü olarak görülmelidir. Üstelik sabit şeker-ambar sıcaklığı; 
hızlı paketleme üniteleri için gerekli olan sabit boşaltım hızı 
ve yığın yoğunluğunun sağlanmasına yardımcı olacaktır.

SONUÇ
Şeker depolanmasında silo kullanılması şeker yığını-

nın minimum ekipman ve işçilikle kullanılmasına imkan 
sağlamıştır. Bu şekilde saklanan şeker her zaman tama-
men serbest akışlı olmuştur. Beton kubbeler şeker ve 
diğer yığın malzemelerin depolanmasında daha yaygın 
olarak kullanılır. Depolama kubbeleri ve otomatik çağır-
ma sistemleri bütünsel olarak alakalıdır, bütün çağırma 
sistemleri her boyut ve şekildeki kubbe için aynı doğru-
lukta çalışmazlar. Uygun çağırma sistemi, spesifik proje 
gereksinimlerine, anaparaya ve işletim bütçesine bağlıdır. 
Granülatör çıkışında yükseltilmiş sıcaklıklar ve minimum 
sıcak kuru havalandırma, rafine şekerin optimum koşul-
landırılması için gereklidir. Kapalı depolama önerilir ancak 
şekerin higroskopik özelliğinin önem kazandığı yüksek sı-
caklık değerlerine ulaşıldığında, tahliye havalandırmasının 
yapılmasını sağlayacak önlemlerin alınması gerekir.
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