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İletişim:

Setapak Elektronik ve Ambalaj Makina 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi, 1995 yı-
lında “Shrink Ambalaj sektöründe lider 
bir firma olma” hedefi ile İstanbul’da sh-
rink ambalaj makinaları üretiminde faa-
liyete başlamıştır. 2011 yılında yönetim 
yapısını değiştirerek müşterilerine çok 
daha hızlı ve etkili bir şekilde hizmet 
sunmaya devam etmektedir. 
 
Kurulduğu tarihten itibaren shrink am-
balaj sektöründeki çözümleriyle kısa 
zamanda sektöründe Türkiye’deki en iyi 
firmalar arasında yerini almıştır. Seta-
pak,  standart makine üretiminden çok 
müşteri odaklı çalışmayı prensip edine-
rek müşterilerinin sorunlarını çözme-

sinde katkı sağlamaktadır. Makine satı-
şından sonra sağladığı hızlı ve ekonomik 
servis hizmeti ile Türkiye’ de Shrink Am-
balaj konusunda en iyi konumdadır.
Makinalarımızda kalitesi yüksek malze-
me ve modern teknoloji kullanılmakta 
olup,  Türkiye ve yurt dışındaki birçok 
müşterimize hizmet vermekteyiz. 
Setapack markası olarak 2014 yılında 
Ar-Ge çalışmalarına devam ederek yeni 
model makinalar üretme hedeflerimiz 
arasındadır.
Setapak makine üretimin yanı sıra ‘’Se-
tapack’’ markası altında Polyolefin ve 
PVC shrink ambalaj filmini müşterile-
ri için temin etmektedir. 

Firma Adı: SETAPAK AMBALAJ Mak. San. Tic. Ltd. Şti.

Yetkili Adı: -

Tel: +90 216 595 26 01 - 02

Faks: +90 216 595 28 58

Web: www.setapack.com

E-Mail setapak@setapack.com

Adres: Ramazanoğlu Mahallesi, Mimarsinan Caddesi, Metro Sokak, No:10 Şeyhli - Kurtköy/
Pendik /İstanbul
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Yıllar içinde biriktirdiğimiz onca dene-
yimi yanımıza alarak yepyeni bir Dün-
ya’ya merhaba diyoruz. “La Récolte Du 
Monde” ilk sayısı ile sizlerle buluşuyor. 
Bundan böyle Kuru Gıda Sektörü hak-
kındaki bütün bilgilere La Récolte Du 
Monde’dan ulaşacak ve sayfalarında 
gezinirken Rekolte Dünyası’nda keşfe 
çıkacaksınız. 

Sektördeki en son gelişmeleri, yepyeni 
teknolojik eğilimleri, köklü kuruluş-
ları, henüz kurulanları, başarı hikaye-
lerini ve bilinmeyenleri haber edecek 
“sektörün buluşma noktası” olma mis-
yonumuzu taşımayı sürdüreceğiz.

İlk sayımızda Dünya Bakliyat Sektörü-
nün en eskilerinden İspanyol Jubus’un 
değerli yöneticisi ile buluşmamızı 
sizlerle paylaşacak Rusya’yı çekir-
dek ile tanıştıran Azerbaycanlı şirket 
MC AYAN’ın Yönetim Kurulu Başka-
nı Mayıl Guliyev ile röportajımıza yer 
vereceğiz. İspanya’dan Rusya’ya ve 
Azerbaycan’a yolculuk ettikten sonra 
Dubai’de düzenlenen Gulfood Gıda Fu-
arı’na uzanacağız. Dünyanın en önemli 
etkinliklerden olan Fuar’ın bu yıl 20.si 
düzenleniyor. Daha ayrıntılı bilgiye 
konu başlığının hemen altında erişebi-
lirsiniz.

Rekolte Dünyasını dergimizde bulabil-
meniz için 90 sayfa boyunca Dünyanın 
her yerinden renkli başlıkları toparla-
dık. Çevremizdeki her şey değişiyor ve 
bu değişimi soluksuz takip ediyoruz. 

Dünyadan Türkiye’ye geçiş yapacak 
bakliyat  ta nasıl ithalatçı konuma gel-
diğimizin analizini yapacağız. Kış ayla-
rı bu yıl ülkemizde sert geçti. Akdeniz 
bölgesindeki sel olayları çiftçiyi zor 
durumda bıraktı. Yağışların son aylar-
da sıklaşması ürün rekoltesini etkiledi. 
Bakliyat sektöründeki üretken firma-
lara sayfalarımızda yer verecek, özel 
konukları dergimizde ağırlayarak sek-
törde ileriyi görmemize yardımcı ola-
cak ipuçlarını metinler içerisinde keş-
fedeceğiz. 

Her sayfası dopdolu La Récolte De 
Monde’u sizlerle buluşturmam konu-
sunda bana yardımcı olan ekibime ve 
Gökmen Akyürek adının güvencesinde 
gerçekleştirdiğim her işte bana destek 
veren kuru gıda sektörünün birbirin-
den kıymetli firmalarına sonsuz teşek-
kürlerimi sunuyorum.

İyi okumalar diliyorum.

Merhaba 
Sevgili
Okurlar, 

Gökmen Akyürek
La Récolte Du Monde Dergisi

Genel Yayın Yönetmeni
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Türkiye’de bu yılın başından beri yaşanan 
don, sel ve fırtına olayları tarım sigortası-
na çiftçinin talebini arttırdı. 
Geçtiğimiz yıl ağır kış koşullarından etkilenen 
ülkemizde tarım alanları hasar görmüş ve bu 
üreticiyi olumsuz yönde etkilemişti. Yaşanan 
yoğun hasarın ardından çiftçiler bu yıl önlem-
lerini alarak doğal afetlerle başedebilmenin 
yollarından biri olarak tarım sigortasına 
yöneldi. 
2015 yılı şubat ayı ortasına kadar Türkiye 
genelinde tüm tarım sigortası branşlarında 
düzenlenen poliçe sayısı, geçen yılın aynı 
dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 147 
oranında artış ile 308 bin adede yaklaştı.
Yine aynı dönemler karşılaştırıldığında, bu 

yıl sigortalanan alan geçen yıla göre yüzde 
134, sigortalanan varlık bedeli ise yüzde 91 
oranında ciddi bir artış gösterdi. 

Tarsim 2015 Yılında Yeniliklerle Geliyor
Tarsim yeni uygulamaları üreticinin hizme-
tine sundu. 2015 yılından itibaren, Bitkisel 
Ürün Sigortaları branşında, açık alan mey-
ve bahçeleri ve bağlar için dolu ağı ve örtü 
sistemleri, dolu, fırtına, hortum, deprem, 
yangın, sel ve su baskını riskleri için teminat 
kapsamına alındı. Ayrıca yine bu branşta yağ 
gülü ürünü teminat kapsamına alındı; buğday, 
arpa, çavdar, tritikale ve yulaf için “Sap Temi-
natı” ek olarak verilmeye başladı.

01 Eylül 2014- 28 Şubat 2015 tarihleri arasında alınan ihracat kayıt-
ları 4 Mart tarihinde açıklandı. 
Türkiye Fındık İhracatı yüz güldürdü. 01 Eylül- 28 Şubat tarihleri 
arasında yapılan 6 aylık dönemdeki ihracat miktarı 129 bin 73,4 ton 
şeklinde açıklandı. 
Karadeniz İhracatçılar Birliği 6 aylık dönemde 582 milyon 175 bin 
512 dolar gelir sağlandığını duyurdu. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Tarım Sektöründe önemli bir projeye 
imza attı. Entegre Yönetim Bilgi Sistemi’ni 
(TARSEY) hayata geçirdi. Tamamen yerli 
bir yazılım olan TARSEY, çiftçinin arazile-
rindeki verilere anında ulaşmasını sağla-
yacak. 
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi 
Eker, 2015 yılının ilk çeyreğinde TARSEY’i 
hayata geçirdi. Konu ile ilgili çiftçileri bilgi-
lendirme çalışmaları sürdürülüyor. İsteyen 
Çiftçilere İPAD vereceklerini açıklayan Bakan 
Eker, yabancı bazı ülkelerinde tamamen yerli 
üretim olan bu yazılıma ilgi gösterdiğini ve 
dost ülkelerle TARSEY’i paylaşabileceklerini 
belirtti.
TARGEY çiftçi için arazi, ürün ve faaliyet 
takibi yapıyor, tarım arazilerinin durumunu 
ölçüyor. Topraktaki ve üründeki değişiklikleri 
izleyebiliyor.

TARSEY, kullanıcısına anında takip olana-
ğı sunuyor.
TARSEY, Türkiye genelinde kurulan veri 
istasyonlarıyla, tüm tarım arazilerinin 24 saat 
anlık olarak izlenmesine olanak sağlayacak. 
Ayrıca istasyonlar insanın duyamadığı sesleri 
de algılayabiliyor. Sistem yüksek sesleri 
algıladığı gibi böceklerin hışırtısını bile ala-
bilecek hassasiyetle çalışıyor. Bitkinin anlık 
gelişmesini alıyor. Meteorolojik unsurların 
bitki üzerindeki etkilerini an ve an inceliyor. 
Bunu grafiklere de dökebiliyor. Ayrıca çiftçiye 
durumla ilgili uyarı gönderiyor.
Çiftçi ürünü ektikten sonra TARSEY’den gelen 
veriler sayesinde hastalık gelebilme ihti-
malini öngörebilecek ve önlemlerini alarak 
verimliliğini artırabilecek.
Bakanlık TARSEY sayesinde çiftçinin işini ko-
laylaştırmayı ve verimi artırmayı hedefliyor.

Tarım Sigortasına Talep Arttı

KARADENİZ İHRACATÇILAR
BİRLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Tarım Sektörü
Entegre Yönetim Bilgi Sistemi (TARSEY)
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Geçen yıl kuraklıktan etkilenerek üretimin 
azaldığına dikkat çeken TUSAF Başkanı 
ERHAN Özmen,  Un Sanayi’nin bu yıl devlet 
desteği ile sıkıntılarını giderdiğini belirterek 
hava koşullarının da iyileşmesi ile 2015 yılı-
nın daha verimli geçireceğini öngördüklerini 
belirtti.
Türkiye buğday piyasalarının 2013- 2014 
sezonunda sıkıntılı günler geçirdi.
2013- 2014 sezonunda Türkiye ve Mısır 
kuraklık sorunu ile karşı karşıya kalarak Dün-
yadaki diğer ülkelerden ayrıldı. Ancak Tarım 
Bakanlığı ve TMO bu süreci başarı ile yönete-
rek un piyasasındaki kuraklık sorununun en 
az hasarla atlatılmasını sağladı. 
Un Sanayicisi 2014’te 109 ülkeye 931 milyon 
dolarlık ihracat yaptı. 
Un Üretiminde En Yakın Rakip Kazakistan
Türkiye 109 ülkeye 2 bin 184 M/T un ihraç 
etti. Bölgedeki en yakın rakip olan Kazakis-
tan’dan ise 400 Bin Ton daha fazla ihracat 
yapıldığını belirten TUSAF Başkanı Özmen, 
2015 yılı ilk iki aylık döneminde ise ihracatın 

geçen yıllara oranla gerilemesinin moralleri 
bozmaması gerektiğini ileriki aylarda duru-
mun telafi edileceğini belirtti.
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun 
(TUSAF) Uluslararası Kongre ve Sergisi 11 
kez. 6- 8 Mart 2015 tarihinde düzenlendi.
TUSAF’ın düzenlediği 3 gün süren Kongre’de 
geçen sezonlarda yaşlanan sorunlar masaya 
yatırıldı. “Buğday ve Sağlık” kongrenin temel 
konusu idi. 
“Buğday, Ekmek ve Sağlık konulu oturum 
Gıda Kontrol Genel Müdürü İrfan Erol’ün 
yönetiminde yapıldı. İkinci oturumda ise 
“Buğday” tartışıldı. 
Kongere’ye T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehdi Eker, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyal-
dız, TMO Genel Müdürü Mesut Köse, Avrupa 
Değirmenciler Birliği Başkanı Garv Sharkev 
katıldı.

Nevşehir’de küçükbaş hayvancılığı geliş-
tirerek hizmet kalitesini yükseltmek için 
Nevşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürü Okan Yılmaz öncülüğünde çalışmala-
ra başlandı. İşkur işbirliği ile “Sürü Yöneti-
mi (Çobanlık) Kursu” açıldı. Kurs süresince 
Sürü Yöneticisi adaylarına sigortalarını 
yaparak 20 TL’lik harçlık verilecek ve kurs 
bitiminde alacakları belgelerle sertifikalı 
çoban olacaklar.
Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir’de de 
hayvan sayısında son üç yılda artış görüldü. 
Şehirde 2012 yılında 30 bin civarında olan 
hayvan sayısı 2015 yılında 104 bine yükseldi. 
Bu artış çobanlık mesleğinin önemini artıra-
rak daha iyi hizmet veren çobanlara duyulan 
ihtiyacı artırdı. 
Nevşehir’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Okan Yılmaz değişen şartlara uyumlu 
olarak, Nevşehir’de Hayvancılığın Gelişti-

rilmesi Projesi çerçevesinde Milli Eğitim 
Bakanlığı onaylı “Sürü Yönetimi Kursu’nu” 
hayata geçirdi. 
Mesleğin eğitimli kişiler tarafından yapılması 
amacıyla İşkur işbirliği ile açılan kursa ilk 
etapta 20 kursiyer katıldığı açıklandı. Kursi-
yerler veteriner hekimlerden hayvan bakımı, 
hayvan sağlığı, süt sağımı ve hijyen konusun-
da eğitim alacak.
Nevşehir, İşkur İl Müdürü İlhan Temel bu 
kursların yenilerini açacaklarını belirtti. 

Sertifikalı Çoban Çalıştıran Üreticilere 5 
bin lira destek
Eğitimli çobanlara duyulan ihtiyacın artması 
üzerine hayata geçirilen proje kapsamında 
Sertifikalı Çoban istihdam eden üreticiye 
devlet eliyle 5 bin lira destek verilecek.
Bakanlık TARSEY sayesinde çiftçinin işini ko-
laylaştırmayı ve verimi artırmayı hedefliyor.

TUSAF 2015’TEN Çok Umutlu

Nevşehir’den
Sertifikalı Çobanlar Geliyor
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Tarım sektörünün kalbi geçtiğimiz günlerde 
Konya’da attı. Türkiye’nin en büyük tarım 
fuarlarından olan Uluslararası Konya Tarım 
Fuarı, Avrupa ve Asya’nın üçüncü en büyük 
tarım fuarı konumda. Bakan Eker’in konuş-
macı olarak katıldığı etkinlik 4 gün sürdü. 
Tarım aletleri, tarımsal mekanizasyon ve tarla 
teknolojileri alanında 18 ülkeden 381 firmayı 
buluşturan etkinlik çok sayıda ziyaretçiyi de 
ağırladı.
İlk kez 2003 yılında 1 holde 193 firmanın 
katılımı ile gerçekleşen Fuar, bu yıl 6 holde 18 
ülkeden 381 firmanın katılımı ile gerçekleşti. 
Ziyaretçi sayısının 300 binden fazla olduğu 
belirtilen Fuar, ziyaretçi sayısı ile Türkiye’nin 
en büyük fuarı konumunda… 

13. Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizas-
yon ve Tarla Teknolojileri Fuarı’nda Bakan 
Eker önemli açıklamalarda bulundu: 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi 

Eker, “Tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi 
ve tarımsal mekanizasyonun gelişmesi için 
Türkiye genelinde 262 bin makine ekipman 
projesine yüzde 50 hibe desteği verdik. Bura-
ya 1 milyar 200 milyon lira nakdi karşılıksız 
hibe desteği sağlandı” dedi.
“Eğer çiftçiye makine ve ekipman desteği 
vermeseydik, bu projeyi başlatmasaydık, 
sanayicilerimiz, yatırımcılarımız bu kadar 
yatırım yapamazlardı. Bakanlık ve Hükümet 
olarak üreticilerimizin üretim maliyetleri-
ni düşürüp, verimliliğini artırarak, tarıma 
dayalı sanayinin geliştirilmesi için önemli bir 
hamle gerçekleştirdik.” şeklinde sözlerine 
devam eden Bakan Eker, Bilgi ve teknoloji 
alanında Bakanlığın gerçekleştirdiği projeler 
ve ürünlerin bugün Türkiye ve Konya tarım 
sektörünü çok ileri bir noktaya getirdiğini de 
sözlerine ekledi. 

 Doların değer kazanmaya devam etmesi, 
küresel bazda likit paranın azalacağı beklenti-
leri ve üretim tahminlerindeki artış nedeniyle 
dış piyasalarda satış baskısı yılın ilk çeyreğin-
de artmış gibi… 

ABD Dünyada buğday piyasasını en çok etki-
leyen ülke çünkü: 
ABD Dünya buğday ihracatının yüzde 16’sını 
sağlıyor. Ancak, dünya buğday üretiminin sa-
dece 7,6’sını gerçekleştiriyor. ABD ve Kanada 
haricindeki ülkeler dünya buğday üretimi-
nin yüzde 88’ini karşılıyor. Bu nedenle ABD 
dolarının değer kazanması, küresel buğday 
maliyetlerini ve dolayısıyla fiyatı düşürüyor. 
Önemli ikinci konu ise, sıcak paranın piyasa-
larda azalma riski: ABD Merkez Bankası’nın 
(FED) parasal genişlemeyi azaltmaya başla-
ması ile eş zamanlı olarak piyasalardaki likit 
paranın azalacağı öngörülüyor. 

Üretim ve hava koşulları tarım sektöründeki 
yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken nok-
talar. Ancak bununla birlikte ülke ve dünya 
piyasasındaki durumları da göz ardı etmemek 
gerekiyor.

“2015 yılı yüksek rekolte yılı olabilir.”
Türkiye’de ise buğday fiyatı dünyadaki dalga-
lanmanın aksine kısmen istikrarlı seyrediyor. 
Türkiye geçen yıl kuraklık ile karşı karşıya 
kaldı. Ancak bu buğdaya olumlu yansımış ve 
fiyat düşüşüne mani olmuştu. Bu yıl geçen 
yıla nazaran iklim koşulları iyi ve beklentiler 
yüksek. Geçen seneden beri buğday fiyatları 
bütün dünyada gerilerken Türkiye’de yatay 
bir hareket içerisinde…
Yağışların artmasıyla paralel olarak yüksek 
rekolte beklentileri de buğday da artıyor. 
Bunun için ilkbahar dönemindeki yağışlar 
yakından takip dilecektir.

13. KONYA TARIM FUARI
DÜZENLENDİ

2015 YILI BUĞDAY’DA YÜKSEK REKOLTE 
YILI OLACAK

Uluslararası Konya Tarım Fuarı 24- 28 Mart 2015 Tarihleri arasında gerçekleşti. Ta-
rımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri, 13. kez düzenlenen Konya Tarım Fuarı’nda 
firmalar ile buluştu. Konya Ticaret Odası- TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde 
düzenlenen Fuar’da T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker konuşma yaptı.

Dünya buğday piyasasında özellikle Şubat ayında gerçekleşen dalgalanmaların tersine 
Türkiye’de buğday fiyatı kısmen istikrarlı devam ediyor. Ticaret borsalarındaki fiyat 
dalgalanmaları halen düşük seyrediyor.
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FARKLI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ İÇİN
TAMAMEN YENİ

www.akytechnology.com  

Geçmişin Tecrübesinden,
Geleceğin Teknolojisine...
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RÖPORTAJ

AKY Technology’nin sağlam bir çınarı 
var. Çatının hemen altında yükselen 

güçlü bir dayanak. Zamana meydan oku-
yan, yıllar geçtikçe eskimek şöyle dursun 

yenilenen ve daha da sağlamlaşan…
Deneyimi çok, değeri büyük kıymetli bir 
sanayici ve yenilik avcısı olan Sabahat-
tin Akyürek, AKY Technology’nin çatısı 

altında 50 yıllık deneyimini kullanarak 
hala ilk günkü heyecanla çalışmaya ve 

üretmeye devam ediyor. 
1960’lı yıllarda, Mersin’in ilk Eleme 

Makinesini üreten Sabahattin Akyü-
rek,  zaman içerisinde Mersin Eleğini 

bambaşka boyutlara taşırken, makine 
geliştirme yolculuğuna soluklanmak için 

bile ara vermiyor. 
Türkiye’de bakliyat sektörüne iz bırak-
mış bu Yarım Asırlık Çınar ile aşağıda 
ayrıntılarını bulacağınız bir röportaj 

gerçekleştirdik:

Sabahattin Akyürek’i tanıyabilir miyiz?
1952 doğumluyum. 67 yılında çıraklıkla 
bakliyat sektörüne girdim ve o yıldan beri 
aralıksız olarak sektöre hizmet ediyorum. İşin 
mutfağında piştim. Disiplin ve çalışkanlık o 
zamanlardan iliklerime işledi. Bu alışkanlık-
larımı hiç kaybetmeden yolumda yürüdüm. 
Tecrübe kazanıp sermaye edindikten sonra da 
1974’te kardeşlerimle birlikte kendi işimizin 
patronu olmaya karar verdik. O gün bugündür 
kendi adımın altında üretiyorum. İş edebimizi 
hiç kaybetmeden, mütevazı kalmanın erdem 
olduğunu bilerek çalışmayı sürdürüyoruz. 

Mersin Eleği, bakliyat sektörüne fayda sağ-
lamış bir icat. Biraz o günleri ve Eleği nasıl 
ürettiğinizi anlatır mısınız?
Mersin Eleği çok eskilerde kaldı. Üzerine 
neler icat edildi neler! Ancak kısaca belirt-
mem gerekirse; Çıraklıktan itibaren gözlerimi 
hep açık tuttum ve işimi iyi öğrendim. Bilgiyi 
biriktirdim ve üretmeyi hep sevdim. Vakti gel-
diğinde de bu deneyimimi birleştirip Mersin 

Eleği projemi hayata geçirdim.
İnsan daima önüne bakmalı. Geçmişi konuş-
mak yersiz. Geçmiş geçti, bugün ve yarın var. 
Kendimizi yenileyerek daha pek çok projeye 
imza atacağız. Mevlana’nın dediği gibi “Dün 
dünde kaldı cancağızım bugün yeni şeyler 
söylemek lazım!”

Sizinle birlikte yola çıkanlar zaman içeri-
sinde kaybolup giderken siz kalıcı olmayı 
başardınız. Bunun formülü nedir?
İş ahlakımı güçlü tuttum. Çalışkan oldum ve 
verdiğim sözleri vaktinde yerine getirdim. 
Ayrıca hep araştırdım; daha iyisini arayıp 
bulmak için sektördeki gelişmelerin takipçisi 
oldum. Müşterilerimle son teknolojiyi buluş-
turmak gibi bir prensibim var. Teknoloji sü-
rekli kendini yeniliyor. Ben de makinelerimle 
bu yeniliğin daima bir parçası oluyorum. 
Sektördeki varlığımızı sürdürmek ve büyü-
mek için araştırmayı ve üretmeyi sürdürmek 
gerekli!

Sn. Sabahattin AKYÜREK
AKY TECHNOLOGY YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Bakliyat Eleme Sektörünün Asırlık Çınarı
Sabahattin AKYÜREK ile Röportaj
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AKY Akyürek Technology’deki çalışmala-
rınızdan bahseder misiniz?
50 yıldır sektöre hizmet veriyorum. 50 yıl 
demirin içinde yoğrulduk! Kendimi asla 
büyük görmem ama şunu da söylemeden ge-
çemeyeceğim: “Deneyimim büyük!” Çocuk-
larımla yepyeni bir başlangıç yaptım. AKY 
Akyürek Technology çatısı altında birleştik. 
İlk günkü heyecanımı, çalışma hevesimi 
yeniden duyuyorum. Çalışmaya devam, yine 
birlikte büyük işlere imza atacağız. Zaman 
içerisinde planlarımız hayata geçtikçe başa-
rılar peşi sıra gelecek. 
Her şeyin vakti var: Sukünet içerisinde, 
sabırla hedeflerimizi gerçekleştirecek ve 
sektörle paylaşacağız. 

AKY Technology bir aile şirketi. Çocuk-
larınızla baba- evlat ilişkisinin ötesinde 
profesyonel ilişkileriniz de var. Gökmen 
Akyürek, Uğur Akyürek ve Filiz Akyürek 
Gökten ile birlikte çalışıyorsunuz; Fulya 
Akyürek Sönmez’de bir diğer evladınız. 
Bu bağlamda çocuklarınızla ilişkilerinizi 
ve Gökmen Akyürek, Uğur Akyürek,’i bize 
yorumlar mısınız?
Çocuklarımla ilişkilerim çok güçlü. Hepsinin 
ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusun-
da eğitim almalarına gayret ettim. Fulya 
Akyürek Sönmez kıymetlimdir, donanımlı ve 
yetenekli bir insandır.
Filiz Akyürek finansta uzmanlaştı. İşine çok 
hakim, tam bir profesyonel. Yani işyerinde 

güvenilir ve işinde ehil bir finans uzmanıyla 
çalışıyorum. Dışarıda ise o benim değerli 
evladım, kızım…
Gökmen Akyürek iyi bir işadamı ve kesin-
likle yıllar içerisinde çok deneyim kazandı. 
Firmamızın lokomotif gücü… Ona dürüst 
olmayı öğütledim. Deneyimime saygı duyan 
ve öğütlerimi dinleyen bir evlat var karşım-
da. Benim fikirlerime daima saygı duydu. 
Gökmen Akyürek’e önce iyi ve dürüst bir 
insan sonra da çalışkan ve ilkeli bir işadamı 
olduğu için saygı duyuyorum. 
Gökmen, beni her zaman gururlandırdı: 
Zekasını ve eğitimini kullanarak çok işler 
başardı. Bundan sonra da sonuna kadar 
arkasındayım. 
Uğur ise gelecek vadeden genç bir adam. 
Eğitimini tamamlayarak şirkette üzerine dü-
şen sorumluluğu üstlendi. İyi bir Bilgisayar 
Mühendisi ve yönetici vasıfları var. Ancak 
işin mutfak kısmına da çok ilgili. Uyumlu, 
çalışkan ve dürüst… Gelecekte çok başarılı 
işlere imza atacağına eminim. Beni zaten 
gururlandırıyor ancak ileride yüzümü daha 
da ağartacak hiç kuşkum yok! Uğur’a güveni-
yorum ve destekçisiyim. 

AKY Technology’deki ekibinizden bahse-
der misiniz?
Ekibim ile ilgili bir tek cümle kurarım: “Ar-
Ge Ekibimdeki mühendislerimden sahada 
çalışan Ustalarıma, işçilerime kadar hepsin-
den çok memnunum.!”

Yakın zamanda katıldığınız fuarlar var 
mı?
AKY Technology olarak sektördeki bütün 
fuar organizasyonlarını ve etkinlikleri takip 
ediyoruz. Bazen katılımcı oluyor bazen 
ziyaret ediyoruz. Ve kesinlikle kaçırmamaya 
gayret ediyoruz. Çünkü sektörel yenilikleri 
bir arada bulma fırsatı veriyor. Araştırmasan 
muvaffak olamazsın! En son Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin Dubai Kenti’nde düzenlenen 
Gulfood Gıda Fuarı’nı ziyaret ettik. Muhte-
melen bu yazı yayınlandığında biz başka 
etkinliklere de katılmış olacağız. Dediğim 
gibi sektörle iletişimimizi sıcak tutuyoruz.

Peki gündem hakkında bir soru yönel-
telim: 2016 Bakliyat Yılı ve Devletin 
bakliyat ekimini teşvik etmek için %100 
artırdığı destek ödeneği var. Bu durumu 
yorumlar mısınız?
Geçen yıllarda yurtdışından baklagil alımı 
yapıldı. İthal ürün bolluğu yüzünden çiftçiler 
bakliyat ekim alanlarını sınırladı. Ancak teş-
vikler çok iç açıcı. Çiftçilerin bu gelişmelere 
kayıtsız kalamayacaklarını ve ekim yapa-
caklarını öngörüyorum. Devletin bakliyata 
yaklaşımı çok olumlu. Bakliyat ticareti; pa-
ketleme, otomasyon alanlarında da destekle-
niyor. Dünyada da bakliyatın önemi daha iyi 
anlaşılmaya başlandı. Bakliyat sektörü için 
ulusal ve uluslararası bazda büyüme olacak 
ve ticaret hareketlenecek diye düşünüyo-
rum.
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Gökmen Akyürek, bir yenilik avcısı ve 
teknolojik gelişmelerin sıkı bir takipçisi. 

Bakliyat Sektöründe yıllar içerisinde 
edindiği deneyim ve biriktirdiği bağlan-

tılarla güçlü bir vizyon sahibi. Dürüst-
lük, çalışkanlık gibi iş prensiplerine 

bağlı kalarak ticaret ilişkisi kurduğu 
kişi ve kuruluşlardan tam not almayı 

başarmış saygın bir sanayici.
Geçmiş başarılarını mütevazı bir tavırla 

geride bırakarak yeni başarıları yaka-
lamak arzusuyla; zekasını, eğitimini 
ve deneyimini kullanarak girişimler-
de bulunuyor ve iş hayatında sağlam 

adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor.
Şimdi hedeflerinin peşinde teknoye-

nilikleri avlayan ve icat eden Gökmen 
Akyürek’i daha yakından tanıyalım:

Gökmen Akyürek geçmişiniz hakkında kısa 
bir bilgi alabilir miyiz?
1977 yılında Mersin’de doğdum. Çukurova 
Ziraat Fakültesi mezunuyum yine Çukurova’da 
Ürün İşleme Teknolojileri üzerine master 
yaptım.  1999 yılında eğitimimi tamamlayarak 
aile işimiz olan Akyürek Technology’de 
yönetici pozisyonunda çalışmaya başladım. O 
günden bu yana 15 yılı aşkın süredir aralıksız 
olarak çalışıyorum. 
Geçtiğimiz yıl, bakliyat sektöründe kendi 
istek ve planlarımı hayata geçirmek amacıyla 
Akyürek Technology’den ayrılarak AKY 
Technology’yi kurma kararı aldım. 
Bu yeni oluşum sektöre yepyeni bir soluk 
getirecek. AR-GE ekibim ve çalışanlarımla 
hız kesmeden projeler üretiyor ve hububat, 
bakliyat, tohum ve yağlı tohum işleme 
teknolojileri alanında  hizmet vermeyi 

sürdürüyoruz.
Babanız Sabahattin Akyürek’in Bakliyat 
Sektöründe isim yapmış bir girişimci 
olduğunu biliyoruz.  Bize Sabahattin 
Akyürek’in sektöre kazandırdıklarından 
bahseder misiniz?
1960’lı yıllarda “Mersin Eleği” olarak bilinen 
elek makinesinin mucidi ve üreticisidir. Türkiye 
Sabahattin Akyürek’i arayarak bu ürünü temin 
ediyordu. 
Babam da yeniliklere açık, öngörülü bir 
insandır. Sektörümüzün eksikliklerini doğru 
tespit etmiş ve Dünyadaki yeniliklere de daima 
ilgi duymuştur. 1970’li yıllarda kardeşleri 
ile güç birliği yaparak Akyürek Kardeşler’i 
kurmuş ve büyütmüş; Sektörde tohum işleme& 
iyileştirmede makineleşmeye hız vermişlerdir. 
Yıllar içerisinde alınan yol ortada. Akyürek 
ailesinin her ferdi ve özellikle de Sabahattin 

Sn. Gökmen AKYÜREK
AKY TECHNOLOGY Genel Müdürü

AKY TECHNOLOGY Genel Müdürü
Sn. Gökmen AKYÜREK ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
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Akyürek, Türkiye ekonomisine katkıları 
büyük girişimcilerdir. 
Sabahattin Akyürek 2015 yılında “En Hızlı 
Büyüyen” dalında Altın Kale Ödülü’nü 
“Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı 
Sayın Ali Babacan’ın elinden almıştır. 
Bugün Türkiye Bakliyat Sektöründe 
Sabahattin Akyürek’in ismi iyi bilinmekte. 
Onun gibi ülkesine faydalı bir insanın 
kanından olmak gurur verici.

Gökmen Akyürek iş hayatında ne gibi 
prensiplere sahiptir?
İnsanları hayal kırıklığına uğratmayı sevmem. 
İnsani ilişkilerimde güven telkin etmek ve iş 
hayatımda da yine güveni tesis etmek benim 
için önemlidir. Verdiğim her sözün arkasında 
durmaya gayret ederim. 
Profesyonel hayatta şartları ölçmek ve daima 
planlı hamleler yapmak gerekli. Bir girişimci 
öngörülü olmalı ve akıllıca davranmalı. Ben 
rotamı doğru çizmeye gayret ederim. Hiçbir 
şey şans eseri olmaz!
Ayrıca ekip önemli. Takım arkadaşlarımı 
akıllı ve üretken insanlardan seçerim. Yeni 
fikirleri destekler önemser ve gelişmesi için 
ortamlar sağlarım. 
Türkiye’ye ve Dünya’ya kazandırdığım icatlar 
var. Bu yenilikler bu yaklaşımımın ürünüdür. 
Ekibimle birlikte büyüdüm. Benim için 
önemliler. 
Dünyada Bakliyat Sektöründeki gelişmelerin 
sıkı takipçisiyim. Yenilik demek ilerlemek 
demek!

“Ekibimle icatlara imza attık.” dediniz. 
Sektöre kazandırdığınız yeniliklerden, 
icatlardan bahseder misiniz?

Türkiye’de Bakliyat Sektöründeki robot, 
makine ve yazılım bazlı her yenilikte izimiz 
var. 
IPAD VE IOS’a uyumlu İlk uzaktan kontrollü 
makineler, PLC kontrollü makineler işleri 
kolaylaştıran uygulamalarımız.
Türkiye’deki ilk renk ayırma makinesi SORT-
AK sektöre kazandırdığım yeniliklerden. 
Ülkemize Akyürek Technology çatısı altında 
hizmet ederken icat edildi. 
Hiç unutmam: İlk yıl 15 adet satılmıştı. Bir 
süre çalışıp makinenin modelini yeniledikten 
sonra Türkiye’de ve Dünya’da başka başka 
yerlere  180 tane daha satıldı. SORT-AK’ı 
AKY Technology bünyesinde FOTOSORTER® 
adıyla satışa çıkaracağız. İsim değişikliğinin 
nedeni Rusya ve Balkan Ülkelerinde bu ismin 
algısının daha iyi olması. 

Excell Cleaners® Serisi Türkiye’deki ilk kapalı 
eleme makinesidir. Bu makinemizi de AKY 
Technology olarak Excell Cleaners®  ismi ile 
tüketiciyle buluşturacağız.
Daha başka icatlarımız ve iş kolaylaştıran 
uygulamalarımız da var ancak bunlar ilk 
olarak aklıma gelenler...

AKY Technology’de planlarınız nelerdir?
AKY Technology benim yansımam. Yenilikçi 
bakışaçımın, teknolojiye duyduğum sonsuz 
merakın bir yansıması... 
Akyürek Technology’ye yönetici 
pozisyonunda çok zaman ve emek verdim. 

AKY Technology Sektöründe Dünya’ya daha fazla AR-GE yapabilmek için 
kurulmış bir organizasyondur.
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İnsanlar tanıdım, deneyim edindim. Mütevazi 
olamayacağım: Aile Şirketimin çatısı altında 
büyük yeniliklere imza attım. 
Şimdi başarılı iş geçmişimi cebime koyup 
yepyeni bir başlangıç yapıyorum. Bilmenin 
sonu yok, yeniliklere her zamankinden çok 
ilgi duyuyorum. Deneyimlerimi bundan böyle 
kendi ismimin altında büyüteceğim. 
Ülkemize hizmet yarışını AKY Technology’de 
“teknoyenilik zamanı” sloganıyla 
sürdürüyoruz. 
Geniş ve ayrıntılı bir hizmet alanımız var: 
Tohum- pakete, paket- kutuya, kutu- koliye, 
koli- robotla palete... Kısaca markete kadar ki 
süreç  AKY Technology’nin kontrolü altında.
Bu hizmet skalasını daha da genişletmek için 
projeler üretiyoruz. İleride hedef: Makarna 
Fabrikası Kurulumu. Kuru Gıda ile ilgili 
hemen hemen her sektöre mekanizasyon 
anlamında gireceğiz. 

Gökmen Akyürek Technology Dünya ile 
nasıl buluşacak?
AR-GE ekibimizle mevcut makine parklarına 
ek olarak yepyeni teknik hamleler yapmayı 

planlıyoruz. Bununla birlikte Rusya, 
Bulgaristan ve Mısır’da yakın zamanda 
ofislerimiz açılacak. Dünyanın her kıtasına 
hizmet götürmek hedefimiz. Rusya, Avrupa, 
Afrika ve Arap ülkeleri Gökmen Akyürek’in 
teknoyenilikleriyle tanışacak.  
Reklamın gücüne inananlardanım. Türkiye 
ve Dünya’yaki müşteri kitlemize ulaşmak için 
kullanacağımız reklam araçlarından bizim 
için en önemlisi Dergimiz.

Bünyenizde çıkarmayı planladığınız 
derginizden bahseder misiniz?
La Récolte Du Monde “Rekolte Dünyası” 
çıkaracağımız dergi. 
Rekolte De Monde Dünya ve Türkiye’deki 
sektörel yenilikleri düzenli olarak veren dergi 
olacak. Zaten Akyürek Tecnology’de çıkan 
Rekolte Dergisi yine benim öncülüğümde 
gerçekleşen ilklerden. Dergicilik konusunda 
tecrübe sahibiyim. O deneyimime yepyeni 
bir bakış açısı katarak bu dergiyi ekibimizle 
yayınlayacağız.
Dergi, Türkiye ve Dünya’da kurulan tesisleri 
anlatan, bakliyat sektöründeki girişimcileri 

birbirinden haberdar kılan, yeniliklerin 
duyulmasını sağlayan etkili bir iletişim ağı 
kuruyor. Küçük firma ile büyük firmaları aynı 
dergide buluşturmak, sektörün gizli kalmış 
başarılı isimlerini duyurmak da cabası...
Sektör, en önemli yatırımları yine 
Dergimizden takip edecek.

Başınızdan geçen bir anıyı bizimle 
paylaşır mısınız?
Geçmişte çıkardığım dergi Rekolte, öyle bir 
başarı yakaladı ki, Amerikan Konsolosluğu 
üyelik isteyerek Türkiye Bakliyat 
Piyasasındaki teknolojik yenilik ve haberleri 
Rekolte’den takip etmeye başladı. Ardından 
konsolosluk üyeleri haber ya da konu olan 
girişimcileri ziyaret etmeye başlayınca 
şaşkına dönen Dergi üyeleri beni arayarak 
hayretlerini belirttiler. 
Sonra Amerikan konsolosluğu işi ilerletip 
yönetici ekibime ve bana 10 yıllık Amerika 
vizesi verdi. Benim için enteresan ve güzel bir 
anıdır.

RÖPORTAJ

Her iki ayda bir sektöre yeni makine kazandırma sözü veriyoruz.



MERSİN 2. Organize Sanayi  Bölgesinde Kurulan
Yeni Fabrikamıza Davetlisiniz...

www.akytechnology.com
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AYIN KONUĞU

AKY Technology İspanya’dan 
çok değerli bir konuk ağırladı.  

İspanya Sanayi ve Tarım Makine-
leri sektörünün en köklü kuruluş-

larından olan Jubus’un Değerli 
Yöneticisi Sayın Jordi Busquets 

Tarrats, AKY Technology’yi
ziyaret etti.

Buluşmada Agrosan’ın Kurucusu 
Sayın Amir Zekeriya’da vardı. 

Gökmen Akyürek yönetimindeki AKY Te-
chnology, hububat ve bakliyat sektöründe 
hasattan market raflarına kadar uzanan 
sürece hizmet eden teknolojik çözümleri ve 
makine çeşitliliği ile Türkiye’de iş hacmini 
büyütüyor. 
Dünyanın değişik kıtalarına daha aktif ola-
rak hizmet götürmek için merkez ofisler 
tesis edecek olan AKY Technology, dünyaya 
hizmetleri ile iz bırakmış bakliyat sektörü-
nün büyük kuruluşları ile de iletişimi canlı 
ve sıcak tutuyor. 

JUBUS INDUSTRIALS - AKY TECHNOLOGY
İŞBİRLİĞİ

Jordi Busquets Tarrats
JUBUS ENTERPRISE Yönetim Kurulu Üyesi
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1929 yılından beri İspanya’nın Katalan Bölge-
sinde faaliyet gösteren Jubus, dünya ölçekli bir 
çalışma sahasına sahip. Sanayi ve tarım maki-
nelerinin üretim, onarım ve yedek parça satışı-
nı gerçekleştiriyor. 
İspanyol kuruluş iç piyasada sektörün öncü-
lerinden biri olarak; yüksek kalitede üretim 
yaparken dayanıklılık ve dirençleriyle tasarruf 
sağlayan makineler üreterek kapsamlı hizmet 
garantisi veriyor. 
Jubus’un hizmet alanına öncelikli olarak; Tarım 
ve Orman Makineleri ve Ekipmanları, Çiftlik 
Makineleri, Silolar, Kahve Kavurma Makineleri, 
Sebzeleri dönüştüren makineler giriyor.
Jubus ve Rusya’nın metalurjik alanındaki lider 
şirketi KEMZ 2014 yılında ticari bir ortaklık 
kurarak makine montajı alanında birlikte ha-
reket etme kararı aldı. Bu anlaşma ile Jubus, 
Kuzey Afrika ve Latin Amerika’ya çiftlik ekip-
manları göndererek montajını üstlenecek ve 
Dünyadaki etki alanını genişletecek.
AKY Technology, ticaret alanında dünya oyun-
cusu olmanın birinci kuralının sektörü takip 

ederek iletişimi güçlü tutmak olduğunun far-
kında. 
Müşterilerine iyi hizmet sunmak için bağlantı-
lar kurarak, en iyiler ile çalışmanın başarı geti-
receğini bilerek bu doğrultuda hareket ediyor.
İspanyol Devi Jubus’la aynı paydada buluşan 
iştiraklere imza atacak olan Gökmen Akyürek 
Technology ortak bir marka altında ürün satış-
larına  başlayarak Dünya Bakliyat Piyasasına 
Jubus’la birlikte hizmet edecek. 

Makine imalatlarının %50’si Jubus’un üretim 
tesisinde yapılırken %50’si de Gökmen Akyü-
rek Technology’nin çatısı altında gerçekleşti-
rilecek.  İki ülke arasındaki ticari ilişkileri ısı-
tacak bu deneyim ileriki zamanlar büyüyerek 
farklı olumlu gelişmelere de yol açabilir. 
Türkiye’nin Dünyadaki ekonomik gücünü ar-
tırarak daha da gelişmesine ortam yaratacak 
projelerin altına imza atanlardan olmak için 
teknoyeniliklerin takipçisi Gökmen Akyürek 
Technology akıllı hamleler yapmayı sürdüre-
cek.

70 yıllık geçmişi ile geniş ölçekli bir firma olan Jubus’un 
deneyimli yöneticisiyle, AKY Technology’de bir araya gelindi. 

AKY Technology ve Jubus Avrupa’da ortak marka
altında üretim gerçekleştirecek.
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HABER

AKY TECHNOLOGY
Ortadoğunun Büyükleri ile Çalışıyor.

Ortadoğu Bölgesinin Bakliyat Sektö-
ründeki dev kuruluşlarından biri olan 
Arap- İndia Spices LTD. Gökmen Akyürek 
yönetimindeki AKY Technology ile çalışı-
yor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 
görüşmelerde Arap- İndia Spices LTD. 
Yetkilisi Sn. Harish Kumar ve Gökmen Ak-
yürek bir araya gelerek ticari bir alışveriş 
gerçekleştirdi.

1986 yılında baharat ve bakliyat alanında 
çalışmaya başlayan Arap- İndia Spices 
LTD. bugün Ortadoğu Bölgesinin en büyük 
üreticilerinden biri konumunda. Dünya-
nın çeşitli yerlerinde ofisleri olan kuruluş, 
farklı gıda markalarını bünyesinde ba-
rındırıyor. Geniş çaplı bir ihracat alanı 
bulunan, toptan satış&İhracat alanında 
uzmanlaşmış Arap- India Spices’e, AKY 
Technology geçtiğimiz günlerde makine 
satışı gerçekleştirdi. 

Gökmen Akyürek yönetimindeki AKY Tech-
nology hız kesmeden yoluna devam ediyor.
Küçük ölçekli bir kuruluş olarak ticaret 
hayatına atılan Kuruluş, bugün ayda 12 
Bin Metre Tondan fazla üretim kapasitesi 
ile dünyaya hizmet vermekte. İngiltere, 
ABD, Kanada, Avustralya ve Uzak Doğu’ya 
kadar uzanan geniş bir alana bakliyat 
ihraç etmektedir. 

Merkezi Dubai’de bulunan Arap- India 
Spices LTD. bir Birleşik Arap Emirlikleri 
Şirketidir. Bütün Körfez Bölgesi ve Hindis-
tan hammadde temin alanlarında olan 
kuruluş, ürünün tarladan paketleme aşa-
masına kadar olan süreci akıllı makineleri 
ile yönetmektedir. Üretim sürecinde Z Ka-
tegorisi Sortex makinelerine öncelik veren 
Firma kaliteli sonuç almak için teknolojiyi 
yakından takip etmektedir. 

AKY Technology, AR-GE Ekibi ile geliştirdi-
ği teknoyenilikleri Arap-India Spices LTD. 
ile paylaşmış ve makine satışı gerçekleştir-
miştir. İki firma arasındaki ticari ilişkilerin 
gelecek günlerde de sürmesi planlanmak-
tadır.

AKY Technology İleriye doğru hareketini 
sürdürüyor!

Sn. Gökmen AKYÜREK
AKY TECHNOLOGY Genel Müdürü

Sn. Harish Kumar
Arap- İndia Spices LTD.

Arap- India Spices LTD.
DUBAİ’nin En Büyük Hububat Fabrikasını kuruyor.



Yüksek Kapasiteli Ön Temizleme 
Makinesi olan Excell Cleaners 117 PLUS 
mükemmel verimlilik ve saflık elde etmeyi 
sağlar: bahçe tohumları, çiçek tohumları, 
tahılgiller ve bakliyatgiller vb.
Sessiz, sarsıntısız, teknolojik, elektronik 
dokunmatik kontrollü ve hijyenik olmasından 
dolayı geleceğin eleme temizleme makinası 
olarak adlandırılır.

Adres: 2. Organize Sanayi Bölgesi Rasim Dokur Bulv. No:19 Mersin / TURKEY
Tel:+90 324 502 00 60-61  Fax: +90 324 502 00 62
email: info@akytechnology.com

www.akytechnology.com  

117

SÜPER ÖN TEMİZLEME

 ELEK SERİSİ

Hasattan Pakete Teknolojik Çözüm Ortağınız
Eleme Temizleme Makineleri Teknolojisinde

40 yıllık deneyim

PLUS
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RÖPORTAJ

Tüm dünyada artış eğilimi 
gösteren Doğrudan Yabancı 

Yatırımlar tarım ve gıda sektör-
lerinde de her geçen gün art-

makta. Ülkelerin karşılıklı ortak 
faydasına dayalı bir sistem 

çerçevesinde gerçekleştirilmesi 
hedeflenen bu tür yatırımlar 

kapsamında, yurtdışında yatı-
rım olanaklarına yönelik olarak 

Devletimiz tarafından da des-
tekler mevcut. 

AKY Technology, bu durumun 
farkında olarak geleceğini 

planlıyor ve ülkeler arası ticari 
iletişimi güçlendirecek adımlar 

atıyor. Bulgaristan Ofisi geçtiği-
miz günlerde açıldı.

Bulgaristan bir tarım ülkesi. 
Gerek coğrafi yakınlığı, gerekse 

hali hazırda yakın ticari ilişki-
lerde bulunduğumuz ve cazip 

yatırım teşvik uygulamaları 
bulunan Bulgaristan’a yönelik 

yatırım olanaklarını şirketimiz 
araştırmıştır.

Ayrıca Türkiye Bakliyat sektö-
rüne hizmet eden ve Bulgaris-

tan’da iş yapmak isteyen firma-
ların işini kolaylaştıracak bilgi 

yardımında da bulunacak bir 
Ofis kurmuştur.

Bu çerçevede Bulgaristan Şirket 
Ortağımız Sn. Güner Tuna ile 

sanal röportaj gerçekleştirdik.

Güner Tuna sizi tanıyabilir miyiz?
1971 Bulgaristan doğumluyum. Mühendislik 
Fakültesi Makine bölümünden mezun olduktan 
sonra eğitim aldığım alanda çalışmaya başla-
dım. 15 yıla yakın süredir de makine sektö-
ründe faaliyet göstermekteyim. Bugüne kadar 
işimle ilgili yenilikleri yakından takip ettim. 
Bundan sonra da böyle olacak.   

Gökmen Akyürek EOOD yakın zamanda 
Bulgaristan’da kuruldu. Şubeniz hakkında 
bilgi alabilir miyiz? 
Sayın Gökmen Akyürek’le uzun bir zamandan 
beri tanışıyoruz ve geçmişte pek çok işte birlik-
te çalıştık. Kendisi Bulgaristan bakliyat piyasa-
sını iyi bilir. Ona geçmişten gelen bir güvenim 
var. İş ahlakı gelişmiş bir insandır, öngörülüdür. 
Gökmen Bey’in teklifi üzerine böyle bir yapı-
landırılmaya gidildi. Hepimize Hayırlı uğurlu 
olmasını dilerim.

Türkiye Bakliyat ve Kuruyemiş Sektöründen 
kuruluşlar Bulgaristan’a iş yapmak istedi-

ğinde sizden yardım alabilecekler. Peki, bu 
yardımların neler olduğu hakkında sizden 
bilgi alabilir miyiz?  
Ülkemizde yatırım yapacak Türk İşadamlarına 
kapımız sonuna kadar açık, işlerini kolaylaş-
tırmak için memnuniyetle yardımcı oluruz. 
Bulgaristan Bakliyat ve Kuruyemiş Sektörün-
deki firmaların hemen hemen hepsi hakkında 
bilgimiz var. Firma bilgilerinden konaklama, 
ulaşıma ve araç- gereç için gerekli olan bilgile-
re kadar… Türkiye’den Bulgaristan’a iş yap-
maya gelen işadamlarına bu bilgileri vererek 
yardımcı olmayı hedefliyoruz. Böylece bizimde 
ticari iletişim ağımız gelişecek. 

Gökmen Akyürek EOOD’nin Bulgaristan’da-
ki gelecek planları nelerdir?  
Tabi ki hedefleri Büyük tutmaktayız. Ancak 
özetle söylemem gerekirse, “Bakliyat ve Kuru-
yemiş Sektöründe kendi işimizde bir numa-
ra olmak ve bu başarıyı yakaladıktan sonra 
korumak istiyoruz.” Gökmen Bey’in de dediği 
gibi “Gelecekte Bulgaristan- Türkiye arasında 
özellikle tarım alanında daha çok iş yapılacak!” 

Sn. Güner TUNA
AKY TECHNOLOGY Bulgaristan Ofisi

BULGARİSTAN’DAKİ TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN
SİZLERE YARDIM EDİYORUZ.

Gökmen Akyürek EOOD
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Unutmayalım ki;  Bulgaristan tarım ülkesidir 
ve tarıma yatırımlar devamlı yapılmakta…

Bulgaristan’ın Pazar olarak belirlenmesin-
deki nedenler nelerdir? Bulgaristan’daki 
müşteri portföyü ve piyasa koşullarından 
bahseder misiniz?
Bu bilgiyi tekrarlamakta fayda var:  Bulgaris-
tan bir tarım ülkesidir.” Ayrıca Avrupa Birli-
ği’ne de (AB) üyedir. Tarım alanında AB’den 
destek ve yatırımlar devam etmekte. Mevcut 
makine envanteri göz önünde bulundurulur-
sa; hala piyasanın yüzde 70’i, 30 yıllık eski 
makineler ile çalışmakta. Bulgaristan’ın tarım 
makineleri alanında kendini yenilemeye ihti-
yacı var. Türkiye’deki firmalar şunun farkında 
olmalı: Tarım makineleri alanında Bulgaris-
tan iyi bir Pazar…

Bulgaristan piyasalarının durumuna gelince; 
Global kriz tabi ki Bulgaristan’ı da etkiledi. 
Ancak buna rağmen tarım alanında yatırım-
lar ve modernizasyon gerek öz sermaye ile 
gerek Avrupa Birliği Destekleme Fonlarından 
devam etmekte. 
Bulgaristan’da tarımla uğraşan kitle yüksek 
ve dolayısıyla alanımızda müşteri portföyü-
müz geniş. En önemlisi müşteri memnuniyeti, 
biz daima memnun bıraktık ve bunun en iyi 
reklam aracı olduğuna inanıyoruz.  Referans-
larımız güçlü olup,  Gökmen Akyürek EOOD 

olarak müşteri konusunda endişeli değiliz. Pi-
yasada yerli ve yabancı rakiplerimiz mevcut. 
Kaliteli ve teknolojik makinelerimiz ile iyi bir 
yerde olduğumuzu belirtmek isterim. 

Şunu da belirtmek isterim: “Rekabetten kalite 
doğar mantığı ile yolumuza devam ediyoruz.”

Gökmen Akyürek EOOD ile Bulgaristan 
Bakliyat ve Kuruyemiş Piyasası ne kazana-
cak, Türkiye ne kazanacak?
Öncelikle müşteri kazanacak! Yüksek tekno-
lojiye sahip olan tam otomasyon ile çalışan 
hatlarımız sayesinde enerji ve işçilik tasar-
rufu sağlıyor ve az maliyet ile yüksek kali-
tede sonuçlar alıyoruz.  Çiftçimiz, Tarladan 
–Rafa kadar olan süreçte az masraf edip çok 
kazansın diye çalışıyoruz. Müşteriyi memnun 
bırakmak ve büyümesine katkıda bulunmak 
demek bizim de büyümemiz demek. 

Dolayısıyla, “Biz müşterimizi memnun bırak-
tıkça büyüyeceğiz.”

Türkiye- Bulgaristan arasındaki ticari iliş-
kileri sektörel bazda yorumlar mısınız?
Bakliyat ve Kuruyemiş Sektöründe Türkiye 
ve Bulgaristan arasındaki ticaret ilişkilerine 
kötü diyemem ve daha da iyiye gidecek diye 
düşünüyorum. Ancak şimdi asgari seviyede… 
Türk iş adamlarımızın ortak sorunu Bulgar 

makamlarından alınması gereken vizenin 
alınma sürecindeki zorluklar… Pek çok Bulga-
ristan üreticisi müşterisini Türkiye haricinde 
aramakta…  Bu ilişkilerin artması ve güçlen-
mesi için Gökmen Akyürek EOOD ile üzerimi-
ze düşeni yapacağız. 

Sizin özellikle belirtmek istediğiniz bir 
konu var mı?
Yeni oluşumuzla Allah utandırmasın(!)  diyo-
rum.  Durmak yok, yola tam gaz devam diyo-
rum ve Gökmen Bey’e tekrar teşekkürlerimi 
iletmek isterim. Çünkü, kendisinin motivasyo-
nu ve öngörüsü ile bu işe girdik.  

Son olarak belirtmek isterim ki; “Çiftçilerimiz 
var ise biz varız.  Bizim varlık nedenimiz; on-
ların teknik anlamda iş konforunu artırmak 
ve para kazanmaları kolaylaştırmak.”

Sn. Güner Tuna ile iletişim kurmak için:
AKY TECHNOLOGY Bulgaristan Ofisi:

Adres: Slivo Pole 7060 Ruse Region 
Boulevard. Bulgaria No 4 BULGARIA

Tel: +359 82 595566
Gsm: +359  89 2261111 

Mail: gtuna @akytechnology.com
aky.bg@akytechnology.com
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La Récolte Du Monde’un ilk sayısında konuğumuz: Azerbaycan’ın Bakü şehrine bağlı Apşeron Yarımadası’nda kuruyemiş 
ve içecek alanında faaliyet gösteren AYAN MMC’nin yetkilisi Sayın Mayıl Guliyev. Ortak tarihi paylaştığımız kardeş vatan 
Azerbaycan’dan misafir ettiğimiz Mayıl Bey’in firmasını tanırken Azerbaycan Kuruyemiş ve İçecek Piyasası ile ilgili de 
değerli bilgiler edindik. 

İlk olarak AYAN MMC’nin kuruluşu ve şirket 
ruhu hakkında bilgi verir misiniz?
AYAN MMC 1990’dan beri gıda sektöründe 
hizmet veren bir kuruluştur. 90’lı yıllarda gazlı 
ve gazsız içecek üretimi ile çıktığımız ticari 
yolculuğumuza 1998 yılında kuruyemiş işini 
de ekleyerek devam ettik. Bugün Azerbaycan’ın 
en büyük kuruyemiş markasıyız: “Belucka” 
Azerbaycan ve Rusya’da iyi biliniyor. Mısır cipsi 
üretimimiz de var. Azerbaycan, Rusya, Türkme-
nistan ve Kazakistan’a ürünlerimiz gidiyor.
Şirket ruhumuza gelince; biz hem bir aile şir-
ketiyiz hem de çalışanlarımızla aile olabilmeyi 
başarmış bir şirketiz: Büyümemizin nedenini 
işinde gerçekten iyi olan profesyonellerle 
çalışmamıza ve onların AYAN MMC’yi  iş ahlakı 
çerçevesinde sahiplenmelerine bağlıyorum. 

AYAN MMC Azerbaycan
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AYAN MMC’nin üretim tesisinden, çalışan 
sayısından ve dağıtım olanaklarından 
bahseder misiniz?
AYAN MMC 18.000 m² alana kurulmuştur. 
270 personelimiz bünyemizde değişik po-
zisyonlarda hizmet veriyor. Dağıtım için 40 
civarında taşıtımız mevcut. Siyah ve beyaz ay 
çekirdek üretimimiz yılda ortalama 5.000-
6.000 ton. 
98 senesinde Azerbaycan ve Rusya’yı Türki-
ye’den beyaz ve siyah ay çekirdeği götürerek 
biz tanıştırdık. Bu lezzeti ilk olarak Azerbay-
can ve Rusya piyasasına sokarak sevdiren 
firmayız. Yıllar içerisinde “Belucka” yerleşik 
bir tat oldu, halk sevdi ve piyasada önemli bir 
yer edindi. 
Ayrıca içecek konusunda iddialıyız. “Qızıl” 
markasıyla gazlı ve gazsız meyve suları, limo-
nata üretiyoruz. 18- 20 civarı paket içinde, 
farklı tatlarda içeceklerimiz var.

Önümüzdeki yıl için kısa dönem hedefleri-
nizi öğrenebilir miyiz?

Kuruyemiş çeşitlerimizi artırmayı planlı-
yoruz. Bu yıl bünyemizde büyük bir tesis 
kuruldu. Tesisimiz bünyesinde kırma maki-
nesi, soyma makinesine sahibiz. Önümüzdeki 
yıl çerezlik üretim için; fındık, fıstık, antepfıs-
tığını tarladan alarak temizleme, kavurma ve 
paketleme işlemlerini bünyemizde  gerçek-
leştirecek ve piyasaya süreceğiz.
Bu yıl ayrıca ürünlerimize farklılık getire-
cek girişimlerde de bulunmayı planlıyoruz.  
Piyasada bir yenilik olarak tanımlayabilece-
ğim “Füzyon Makinesi’ni” bünyemizde tesis 
edeceğiz. Böylece ayçekirdeğinin kabuğunu 
tuzlamadan, tuzu içine vereceğiz. Bu Azerbay-

can yiyecek sektörü için bir farklılık dolayı-
sıyla yeni bir pazar demek.

Cips üretimizinden bahseder misiniz? 
Coca-cola, Fritolay vb. Dünya devleri Azer-
baycan iç piyasasında ne kadar  etkili? 
Sizin cips üretiminizi ne yönde etkiliyor?
Mısır cipsi üretiyoruz. Mısır ununu Türki-
ye’den temin ediyoruz.  Coca-cola ve Fritolay 
gibi devler tabiki Azerbaycan’da da etkili an-
cak biz de azımsanmayacak bir paya sahibiz. 
Hatta dönem dönem iç piyasalarda onlardan 
daha çok tercih edildiğimiz oluyor.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var 
mı?
Makinemiz, çalışanlarımız, iyi bir dağıtım 
ağımız ve piyasada adımız var. Önce kuruye-
miş çeşitliliğimizi artıracak sonra da kendi-
mize yeni hedefler koyarak yolumuza devam 
edeceğiz. 
Daha iyisi neden olmasın!
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Öz Star Kuruyemiş Makine Sanayi hakkında 
genel bir bilgi alabilir miyiz?
Öz Star, 15 yıllık bir faaliyet geçmişine sahiptir. 
2000 yılından beri deneyimimizi büyüttük ve 
teknolojinin ışığında daha da büyümeyi hedef-
liyoruz. Müşteri memnuniyeti odaklı bir hizmet 
prensibimiz var. Müşteri memnuniyetinin kalıcı 
kılmak için kendimizi sektörel yeniliklere açık 
tutuyor ve teknolojiyi yakından takip ediyoruz.

Firmanızın büyüme yolculuğu Rekolte Du 
Monde okuyucusu ile paylaşır mısınız?
100 metrekarelik bir alanda küçük bir işletme 
olarak faaliyete başladık. Üretimimiz sınırlı idi. 
Ancak zaman içerisinde çok çalışarak verdiği-
miz hizmeti büyüttük. 100 metrekarelik alan 
3000 metrekarelik bir alana dönüştü ve şimdi 
60 kişiyi istihdam eden bir firmayız.

La Récolte Du Monde Denizli’den Bir Konuk Ağırlıyor:
Hüseyin Yılmaz

Sn. Hüseyin YILMAZ

La Récolte Du Monde ilk sayısında değerli bir konuk 
daha ağırlıyor. Öz Star Kuruyemiş Makine Sanayi’nin 
yöneticilerinden Hüseyin Yılmaz sayfalarımızdaki yerini 
alarak firması hakkında değerli bilgiler verdi ve Kuru Gıda 
Sektörü ile ilgili tecrübelerini bizlerle paylaştı.  Aşağıda 
ayrıntılarını bulacağınız röportajı okurken iş rotasını 
büyüme yönünde belirleyen bir Öz Star’ı daha yakından 
tanıyacaksınız.
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OS-1000 PALETLİ KAVURMA MAKİNALARI

Makine üretiminizden bahseder misiniz? 
En çok talep gören ürününüz hakkında 
sizden bilgi alabilir miyiz?
Kuruyemiş sektörünün ihtiyaç duyduğu her 
türlü makine ve ekipman bünyemizde üretil-
mektedir. Gün geçtikçe üretim çeşitliliğimiz 
artmaktadır. AR-GE Bölümümüze büyük yatı-
rımlar yapıyoruz. En çok tercih edilen ürünü-
müz de paletli kavurma makineleridir.
Kuruyemiş sektörünün bugünkü durumu 
hakkında görüşlerinizi alabilir miyim?
Kuruyemiş sektörü her geçen gün gelişiyor. 
Pazar, ihtiyaçlara uyumlu olarak büyüme 
kaydediyor. Biz de bu büyümenin bir parçası 
olarak sürekli hizmetlerimizi geliştirme ve 
makinelerimizi geliştirip çeşitlendirme ihti-
yacı duyuyoruz. Sektörün gelişimi bizi olumlu 
anlamda yön veriyor. Gelecek hedeflerimizi 
büyütüyor.

İhracat yapıyor musunuz? Şirketinizin dış 
ticaret yapılanması hakkında bilgi verebi-
lir misiniz?
Öz Star Makine Olarak ürettiğimiz makinele-
rin yüzde 70’ini ihraç ediyoruz. Bünyemizde 
bu işleri özel olarak organize eden bir ihracat 
departmanımız var. Departmanımız düzenli 
olarak fuar organizasyonlarını takip ederek 

yurtdışındaki görünürlüğümüzü taze tutmaya 
özen gösteriyor. Doğru yerlere doğru bağlan-
tılar kurmak önemli. Biz de fuarlara katılarak 
bunu sağlıyoruz.

Satış-Pazarlama politikanızdan bahsede-
bilir misiniz? En çok hangi bölgelere satış 
yapıyorsunuz?
Özstar Makine olarak önceliğimiz müşteri 
memnuniyeti olup satış yaptığımız ürünü 
devamlı takip etmekteyiz. Müşterimizin her 
konuda destek taleplerinde geri dönüş sağ-
lamaktayız. Müşteriyi memnun bıraktığınız 
zaman satış gerçekleşmekte ve başarı kendili-
ğinden gelmektedir. 

Kuru gıda sektöründe en çok talep gören 
makineler hangileridir? Bu makinelerin 
özelliklerinden bahseder misiniz?
Kuru Gıda Sektöründe eleme ve kavurma ma-
kineleri en çok tercih edilen makinelerdir. Ele-
me makineleri ürünü sınıflandırma ve kum, 
taş, toz vb. yabancı maddelerden arındırılması 
işlevini yerine getirmekte ve çiftçinin işini ko-
laylaştırmaktadır. Tarım sektörüne dayanıklı 
ve işlevsel makinelerle katkıda bulunmak bizi 
olumlu motive ediyor. Bu makineleri geliştir-
mek için de planlı olarak AR-GE Ekibimizle 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kuru Gıda Sektörüne makine üretiminizin 
dışında bünyenizde verdiğiniz diğer hiz-
metler nelerdir?
Öz Star olarak kuruyemiş makineleri üreti-
mimizin yanında lazer kesme kıvırma ve CNC 
torna işleri de yapmaktayız.

Öz Star’ın markalaşma sürecinden bahse-
der misiniz?
İnternet reklamcılığı günümüzde çok revaç-
ta ve kesinlikle işe yarıyor. Biz de internet 
sitemizi bu nedenle aktif olarak kullanıyor ve 
sürekli güncelleyerek müşterimiz ve çevre ile 
bilgi akışını sağlıyoruz. Ayrıca arama motorla-
rında ilk sıralarda çıkmak için çalışıyor; sosyal 
medyayı bu nedenle yoğun olarak kullanıyo-
ruz. Ürünlerimizin resimlerinden videolarla 
kadar düzenli bir paylaşım sistemimiz var.

Gelecek planlarınızı öğrenebilir miyiz?
Gelecek günlerde yeni bir ofise taşınmayı ve 
böylede ekibimle birlikte enerjimizi tazeleme-
yi planlıyoruz. İşler büyüdükçe çalışma alan-
ları bize dar geliyor ve bu bizde memnuniyet 
yaratıyor. 5 bin metrekare yerimizden daha 
büyük bir yerde hizmet vermek için sabırsız-
lanıyoruz.



AKY Technology Excell Cleaners Elekleri 
her türlü taneli tarım ürünlerini eleme 
ve temizlemede mükemmel verimlilik ve 
saflık elde etmeyi sağlar: bahçe tohumları, 
çiçek tohumları, tahılgiller ve bakliyatgiller 
vb. Excell Cleaners 308 PLUS elekleri 
AKY Technology tarafından geliştirilmiş 
daha yüksek etkenli hava ile ürün kaldırma 
özelliğine sahiptir. Sessiz, sarsıntısız, 
teknolojik, elektronik dokunmatik kontrollü 
ve hijyenik olmasından dolayı geleceğin eleme 
temizleme makinası olarak adlandırılır.

Dünyanın En Büyük Kapasiteli
İyi Temizleme Eleği

AKY Technology 
Mühendisleri 
tarafından 
geliştirildi.

PLUS308

Yeni Ürünümüz; 23-26 Nisan IDMA Fuarında sergilenecektir. 

YENi M
ODEL

SÜPER HASSAS TEMİZLEME

Yenilikler artık AKY Technology’de



Dünyanın En 
Büyük
İyi Temizleme 
Eleği

Adres: 2. Organize Sanayi Bölgesi Rasim Dokur Bulv. No:19 Mersin / TURKEY
Tel:+90 324 502 00 60-61  Fax: +90 324 502 00 62
email: info@akytechnology.com

www.akytechnology.com  
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KAPAK KONUSU

Türkiye tarım alanında piyasayı hareketlendi-
recek ve uluslararası arenada tanınırlığını ve 
ticari ilişkilerini artıracak hamleler yapmayı 
sürdürüyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehdi Eker’in destek ve talimatlarıyla, bakan-
lığın birçok biriminde 2016 yılının “Uluslara-
rası Bakliyat Yılı” ilan edilmesiyle ilgili yoğun 
çalışmalar yürütüldü ve bu çalışmalar sonuç 
verdi. 
 
Birleşmiş Milletler’in Gıda ve Tarım Örgü-
tü 2016 yılını “Uluslararası Bakliyat Yılı” 
olarak belirledi. 
39. FAO Gıda Güvenliği Komitesi Toplantı-
sı’nda konunun üye ülkelere duyurulması 
amacıyla Türkiye’nin ev sahipliğinde bir yan 
etkinlik düzenlendi. Elliden fazla katılımın 
olduğu etkinlikte 2016 yılının BM Uluslarara-

sı Bakliyat Yılı ilan edilmesi için tüm ülkelerin 
katkıları istendi.
145. FAO Konsey toplantısında resmi olarak 
sunulan, 2016 yılının Uluslararası Bakliyat 
Yılı ilan edilmesine ilişkin önergenin, 146. 
FAO Konsey toplantısının da gündemine alın-
ması sağlandı. Ülkemizin başlattığı bu girişi-
mi, başta Kanada olmak üzere ABD, Avustral-
ya, Kenya gibi pek çok ülke destekledi.

2016 Tanıtım Toplantısı, 2015 Şubat ayın-
da gerçekleşti. 
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ulus-
lararası Bakliyat Yılı çerçevesinde etkinliklere 
başladı.
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
sağlıklı bir yaşam sürmek ve obeziteden 
korunmak için baklagillerin önemini vurgula-

Bakan  Eker’in FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) önerisi sonuç verdi. 
FAO, Roma’da gerçekleştirilen 146. Konsey toplantısında 2016 yılının “Uluslararası Bakliyat Yılı” ilan edilmesini kabul 

etti. Türkiye’nin öncülüğünü yaptığı bu öneri, Haziran ayında yapılan 38. FAO Konferans’ında da onay aldı.

MEHMET MEHDİ EKER
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI

2016
BAKLİYAT YILI
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yan etkinlikler düzenliyor. Özellikle gençleri 
ve çocukları hedef alan bu etkinliklerle amaç, 
bilinçli ve sağlıklı beslenen nesillerin yetiş-
mesine destek olmak. 
Bu çerçevede etkinlikler Ankara’da başladı. 
Bakan Eker, mimarı olduğu 2016 Uluslararası 
Bakliyat Yılı’nın  Şubat ayında T.C. Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı’nda gerçekleşen 
tanıtım etkinliklerinde bulundu.  Gündelik 
ihtiyaçların dikkate alınarak yeni bir bes-
lenme kültürünün geliştirilmesi gerektiğine 
işaret eden Bakan Eker, “Kendi değerleri 
geliştirip, pratiğe dönük yeni sonuçlar, yeni 
ürünler geliştiremezsek o zaman küresel fast 
food kültürünün tesirinde kalırız. O bizi alıp 
götürür.” dedi. 

Bakliyat Tüketimini artırmak hedefleniyor
Dünya’nın fast food tüketim alışkanlığı-
nı sağlıklı ürünlerin tüketilmesi yönünde 
değiştirmek için bütün Dünya’da çalışmalar 
yapılıyor. 2016 yılının Uluslararası Bakliyat 
Yılı ilan edilmesi gıdanın sağlıklı tüketiminde 
yol gösterici bir döneme işaret ediyor. Obezite 
ile mücadelede Türkiye 2016 Uluslararası 
Bakliyat Yılı ile yerini alıyor.
Bakan Eker Bakanlıkta gerçekleşen tanıtım 
toplantısındaki konuşmasında dünyada 500 

milyonu obez olmak üzere yaklaşık 1.4 milyar 
kişinin aşırı kilolu olduğunu kaydederek, 
yılda 1 trilyon dolar değerinde 1.3 milyar ton 
gıdanın israf olduğunu söyledi. Eker, “Ama 
yılda 800 milyonun üzerinde insan da her 
gün yatağa aç giriyor. İnsanların daha sağ-
lıklı beslenmeleri için, açlık çeken insanların 
açlıklarına son verecek küresel gıda teminini 
tesis etmek için baklagil faydalanabileceğimiz 
kuraklığa dayanıklı önemli bir besin grubu-
dur.” şeklinde konuştu.
“Türkiye, Dünya Mercimek Üretiminde 3. 
Sırada

Bakan Eker sözlerini ”Türkiye dünya merci-
mek üretiminde 3. sırada, nohut üretiminde 

4. sırada, kuru fasulye üretiminde 23. sırada. 
Dünya bakliyat ticareti içerindeki payımız 
da yüzde 3 düzeyindedir. Baklagiller, tarla 
bitkileri içerisinde ekim alanı bakımından 
tahıllardan sonra Türkiye’de 2. En büyük 
ürün grubudur. Toplam 806 bin hektar alanda 
kuru baklagil üretimi yapılıyor. Baklagillerden 
kırmızı mercimekte verim artışı son on yılda 
yüzde 28. Yani birim alandan elde ettiğimiz 
ürünün yüzde 28 oranında artış sağlandı. 
Kuru fasulyede yüzde 65, nohutta yüzde 23. 
Türkiye’nin ihracat oranları da açıklandı. 
Türkiye’nin tarım ihracatı 18 milyar dolar. 
Yüzde 6.1 tarımda 2013 yılına nispetle bir 
artış sağladı.” diye tamamladı.

Devlet bakliyat üretimini destekliyor
Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kuru-
lu’nun 2015 tarım Destekleri Kararı’na göre 
desteğin en çok artırıldığı ürün grubu bakli-
yat oldu. Kuru fasulye, nohut ve mercimekte 
uygulanan kilo başına 10 kuruş destekleme 
primi yüzde 100 artışla 20 kuruşa çıkarılıyor. 
Tarımsal destekleme bütçesinin en önemli 
kalemlerinden birini oluşturan prim destek-
leri kapsamında sadece bakliyat ürünlerinde 
artış yapılırken diğer 14 üründe ise hiçbir 
artış olmadı.
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DÜNYADA TARIM

Bakliyat Sanayicilerini çatısı altında toplayan 
uluslararası ölçekli bir konfederasyon olan 
CICILS IPTİC (Uluslararası Bakliyat Ticaret ve 
Sektörleri Konfederasyonu), 18 ulusal derneği 
ve 55 ülkede, 600’ün üzerinde özel sektör 
üyesini bünyesinde buluşturmakta.
CICILS IPTIC bu yıl ki toplantısını ABD’nin Las 
Vegas Kenti’nde gerçekleştirecek.

Bakliyat Sanayisinin kalbi 2015’te Las 
Vegas’ta atacak. 
Her yıl Dünyanın farklı bir şehrinde düzen-
lenen CICIL Dünya Bakliyat Toplantısı, bu yıl 
ABD’nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirile-
cek.
3 gün sürecek etkinlik çerçevesinde; Dünya-
nın ve bütün insanlığın evrensel sorunları 
arasında olan; iklim değişikliği problemine, 
dünyadaki açlık sorununa, küresel yiyecek 
güvenliğini tesis etmekte faydalanılabilecek 
mercimek, fasulye nohut gibi baklagillerin 
üretiminin önemine ve teşvikine, obeziteye 
karşı sağlıklı beslenmek için çözümlere deği-
nilmesi tahmin ediliyor. 

Dünya Bakliyat Yılı 2016 CICILS IPTIC’in 
gündeminde

Ayrıca T.C. Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi 
Eker öncülüğünde Türk Delegasyonunun 
önerisi ile (BM) Birleşmiş Milletler Yiyecek 
ve Tarım Organizasyonu 2016 Yılını Dünya 
Bakliyat Yılı ilan etti.

Bakliyatın önemine bütün dünyada dikkat 
çeken bu karar, baklagillerin sağlıklı bir gıda 

ürünü olduğuna vurgu yaparak dünyadaki 
beslenme sorununa karşı etkili bir çözüm 
olduğunu anlatan, geniş kitleleri bilgilendirme 
amaçlı organizasyon ve etkinlikleri içeriyor. 

CICILS IPTIC dünyada sektörün çatı kuruluşu 
olarak bu döneme vurgu yapacak kuruluş-
lardan. CICILS’in Las Vegas buluşmasında 
Bakliyat sektörüne faydalı dönüşler sağlamak 
yönünde yaklaşım sergileyeceği ve çalışmalar 
yapacağı tahmin ediliyor. 

CICILS IPTIC  Hakkında
50 yılı aşkın süredir Dünya Bakliyat Ticare-
tine hizmet eden ve firmaların iletişim ağını 
güçlendirerek ticari hareketin hızlanmasına 
ortam yaratan (CICILS IPTIC) Uluslararası 
Bakliyat Ticaret ve Sektörleri Konfederasyonu, 
sektördeki kaliteyi yüksek tutmayı hedefliyor. 

Kar amacı gütmeyen oluşum, 100 milyar 
dolardan fazla değerde küresel bir sektör olan 
Bakliyat sektörüne hizmet ediyor. Üretim, iş-
leme, pazarlama ve dağıtım dallarında çalışan 
55 ülkeden 600’ü aşkın şirket temsilcisi her 
yıl CICILS IPTIC’in düzenlediği kongrelerde 
bir araya geliyor.

Merkezi Dubai’de olan CICILS IPTIC’in Gönül-
lü Komite Başkanlığı görevini uzun yıllardır 
Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi 
Başkanı Hakan Bahçeci yapmakta.
 

CICILS 2015 kapsamında Dün-
ya Bakliyat Firmaları Las Ve-
gas’ta buluşuyor. 12- 15 Nisan 
tarihleri arasında gerçekleşe-
cek organizasyon, dünya bak-
liyat piyasasındaki şirketler 
arasında kalite zincirini kur-
mayı ve iletişimi artırmayı he-
defliyor. 

CICILS 2015
LAS VEGAS’ TA TOPLANDI
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SEKTÖREL

Bitki Islahı ve Tohumculuk 
Çalıştayı - 2015 

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve 
Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) tarafından 
Trakya Üniversitesi ve Sabancı Üniversite-
si’nin katkısıyla düzenlenen, ‘’Bitki Islahı ve 
Tohumculuk Sektöründe Ar-Ge: Mevcut Du-
rum ve Gelecekteki Yönü’’ çalıştayı Antalya’da 
gerçekleşti.

Çalıştay 3 gün devam etti.
3 gün devam eden Bitki Islahı ve Tohumculuk 
Çalıştayı, Türkiye ve dünya ülkelerinden aka-
demisyen ve sektör temsilcilerinin bir araya 
getirdi ve bitki ıslahında son teknolojiler tar-
tışıldı. Tohumculuk alanındaki gelişmelerin 
uzmanlar tarafından tartışıldığı ve dünyadaki 
yeniliklerin masaya yatırıldığı çalıştay bo-
yunca sektörün ileri gelenleri arasında fikir 
alışverişinde bulunuldu.

Gencer “Tohumda dışa bağımlı bir ülke 
değiliz!”
Çalıştayda konuşan TÜRKTOB Başkanı 
Yıldıray Gençer, Türkiye’nin 75’ten fazla 
ülkeye, yılda yaklaşık 150 milyon dolarlık 
tohum ihracatı yaptığını belirtti. Türkiye’nin 
tohumda dışa bağımlı bir ülke olmadığını, 
fakat kamuoyunda böyle yanlış bir algının 
bulunduğunu dile getiren Gencer, ticaretin 
doğası gereği tohum ithalatının da yapıldığını 
sözlerine ekledi. 
Gençer sözlerine şöyle devam etti: “Bugün 
Hollanda, Fransa, ABD gibi tohumculukta çok 
ileri polan ülkeler dahi zaman zaman ithalat 
yapabilmektedir.” dedi.
Türkiye’de tohumluk ticaret hacmi 1 milyar 
dolar düzeyinde 
2014 verilerine göre Türkiye’nin yıllık 775 
bin tonluk sertifikalı tohum üretimi olduğu-
nu belirten Gençer, toplam ihtiyacın ise 1,6 
milyon ton olduğunu dile getirdi.
Tohumluk ticaret hacminin ise 1 milyar dolar 
düzeyinde bulunduğunu ifade eden Gençer, 
“Dünya standartlarında tohumluklar üretiyo-
ruz ve ürettiğimiz tohumlukları diğer ülkeler-
le yarışır şekilde pazarlıyoruz” dedi.

Gencer “Ticaretin doğası gereği bir miktar 
tohum ithal edebiliyoruz!”
Birçok ürün grubunda kendi tohumluklarını 
üreten Türkiye, tarla bitkileri konusunda ne-
redeyse %100 yerli tohum üretimi var. Sebze-
lik tohumluklarda ise %50’ye varan düzeyde 
yerli tohum kullanılmakta. Bir miktar ithalat 
da söz konusu. Özellikle buğday tohumu ithal 
edilebiliyor. 

İsrail’den domates tohumu alıyoruz. 
İthal tohum denildiğinde akla ilk gelen ülke 
İsrail... İsrail’den domates ithal ediliyor.   Tür-
kiye’nin yıllık domates üretimi 23 buçuk ton, 
İsrail’den alınan ise 600 kilo.

Türkiye Tohumcular Birliği 
(TÜRKTOB) ve Bitki Islahçıları 

Alt Birliği (BİSAB) işbirliğiyle 
“Bitki Islahı ve Tohumculuk Ça-

lıştayı” Antalya’da gerçekleşti. 
3 gün boyunca devam eden et-

kinlikte tohumculuk alanındaki 
gelişmeler masaya yatırıldı. 



Eleme Temizleme Makineleri Teknolojisinde

40 yıllık deneyim



Adres: 2. Organize Sanayi Bölgesi 
Rasim Dokur Bulv. No:19 Mersin / 
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Tohumluk İşleme Tesisi Makine Parkuru

Tarladan Sofraya Teknolojik Çözüm Ortağınız

Seed Processing Plant Machine Line
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2014 yılının Kasım ve Aralık ayında gerçek-
leştirilen faaliyetlerin değerlendirmesinin de 
yapıldığı TÜKSİAD Buluşmasında öncelikli 
gündem konusu TÜKSİAD Genel Kurul Orga-
nizasyonu idi.
Mayıs 2015’te düzenlenecek Organizasyon’da 
TÜKSİAD, TÜBİTAK-MAM (Marmara Araş-
tırma Merkezi) ile işbirliği halinde yürütü-
len yer fıstığı çalışmalarının sonuç raporu 
paylaşılacak: Ekim 2012 yılında başlatılan 
araştırma projesi “Bazı Kuruyemiş Ürünleri-
nin Raf Ömürlerinin Belirlenmesi ve Kalite-
sinin İyileştirilmesini” içeriyor. 30 ay süren 
araştırmanın sonucu TÜKSİAD Genel Kurul 
Organizasyonu’nda açıklanacak.
TÜRKSİAD INC’i görüştü
Ayrıca 22-24 Mayıs 2015 tarihleri arasında 
Antalya’da gerçekleştirilecek INC (Uluslara-
rası Sert Kabuklu Meyveler ve Kuru Meyveler 
Konseyi - Internationmal Nut and Dried Fruit 
Couincil) Kongresi’ne katılım ve TÜKSİAD’ın 
mali durumu buluşma da masaya yatırıldı.

Kuruyemiş Sanayicileri ve İşadamlarıyla 
sektörün durumu ile ilgili sayısal veriler 
paylaşıldı.
INC’nin kapsamında, her sene TÜKSİAD ta-
rafından gerçekleştirilen Kuruyemiş ve Kuru 
Meyve Sektörü İç Pazar Büyüklüğü’ne ilişkin 
araştırma taslağı da katılımcılarla paylaşıldı.

Program kapsamında 10 Ocak 2015 Cumar-
tesi günü TÜKSİAD Üyelerinden Muammer 
ÇELİK’in Çolaklı’da yeni kurduğu Yörükler 
Obası Tesisi’de Dernek üyeleri tarafından 
ziyaret edildi. 

SEKTÖREL

TÜKSİAD’dan
2015’in İlk Buluşması

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği (TÜKSİAD)  
9-10 Ocak tarihlerinde bir top-
lantı düzenleyerek 2015 Mayıs 

Ayında Osmaniye’de düzenlenme-
si planlanan Genel Kurul Orga-
nizasyonu’nu ve sektörel genel 

durumu değerlendirdi.
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10. Mersin Agrodays
Günleri Verimli Geçti

10. Mersin Uluslararası Tarım, 
Gıda ve Hayvancılık Fuarı (10. 
Mersin Agrodays) 05-08 Mart 

2015 tarihleri arasında CNR 
Yenişehir Fuar Merkezi’nde ger-
çekleşti. 14.000 m²  alanda 120 
civarında katılımcıyı bir araya 

getiren fuar, ziyaretçilerden bü-
yük ilgi gördü.

Mersin’de 10. kez düzenlenen Agrodays; ta-
rım, gıda ve hayvancılık alanında hizmet ve-
ren yerli ve yabancı 120 firmayı buluşturdu. 
Çok sayıda ziyaretçi tarafından gezilen Fuar, 
tarım ve hayvancılık alanındaki gelişmelerin 
kitlelerle buluşmasını sağladı.

T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ile bu 
yıl Fuar ivme kazandı.
Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda 

ekonomik kalkınmaya hız verecek ve milli 
ekonomiyi canlandıracak etkinlik ve orga-
nizasyonları destekleyen T.C. Ekonomi Ba-
kanlığı, 10. Mersin Agrodays’e  destek verdi. 
Böylece hükümet tarafından; ihracatın artı-
rılması, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi,  
ihraç ürünlerine yeni pazarlar bulunması ve 
pazar payımızın korunması amaçlanıyor. Bu 
çerçevede; yurtdışından ziyaretçilerin artışı 
için çalışmalarda bulunuluyor. 

Dünya ülkeleri 10. Mersin Agrodays gün-
lerinde buluştu
Akdeniz İhracatçılar Birliği organizatörlü-
ğünde; Azerbaycan, Bosna Hersek, Bul-
garistan, Cezayir, Endonezya, Fas, Güney 
Afrika Cumhuriyeti, Irak, Karadağ, Kazakis-
tan, Kosova, Makedonya, Romanya, Rusya 
Federasyonu, Sudan, Ukrayna, Umman ve 
Yemen’den firma temsilcilerinin katılımıyla 
oluşturulan alım heyeti tarım, gıda ve hay-
vancılık konusundaki gelişmeleri yakından 
takip ederek Türkiye’de uluslar arası ticari 

ilişkilerin artışı için bağlantılar kurmaya 
ortam hazırladı.

AKY Technology 10. Mersin Agrodays’i 
ziyaret etti. 
Teknoyeniliklerin takipçisi AKY Techno-
logy şehirdeki fuar etkinliklerini yakından 
takip ediyor. Türkiye ve dünyada Bakliyat 
Sektörüne hizmet eden AKY  Technology, 
Mersin’in önde gelen kuruluşlarından biri 
olarak fuarda bulundu ve gelişmeleri yakın-
dan takip etti. 
Gökmen Akyürek, Fuar ile ilgili şu açıklama-
da bulundu: “ Dünya, Mersin Agrodays gibi 
etkinliklerle artık daha da küçük. Dünyanın 
diğer ucunda hayat bulan yeni bir uygula-
ma, icat ya da hizmetten hemen haberin 
olabiliyor. Ayrıntılı olarak inceleme yapma 
ve fikirleri kıyaslama şansın oluyor. Firma, 
piyasa, ülke için en uygun gelişmeyi, ürünü 
tercih edebiliyorsun. Böyle etkinliklere dev-
letimizin desteğinin sürmesini bekliyoruz.” 
dedi.



|48

İDMA 2015, bakliyat sektörünün dev isimle-
rini buluşturmaya hazırlanıyor. Sektördeki 
gelişmeleri takip etmek ve son teknoloji 
ürünlerden haberdar olmak isteyen firmalar 
için bulunmaz bir fırsat yaratan IDMA 2015, 
23- 25 Nisan 2015’te kapılarını ziyaretçilere 
açacak.
2 yılda 1 geleneksel olarak düzenlenen Fuar, 
teknoyenilikleri mercek altına alan AKY 
Technology tarafından da merakla bekleniyor. 
IDMA 2013, güçlü bir bilgi ve ürün alışve-
rişine ev sahipliği yapmıştı. Bu yılda aynı 
başarıyı yakalaması bekleniyor.
www.idma.com.tr adresinden katılım bilgile-
rine ve şartlarına ulaşılabilen Fuar, Dünyadan 
ve Türkiye’den bakliyat sektörünün önemli 
firmalarını buluşturan dev bir teknoloji are-
nasına dönüşecek.

IDMA 2015, Bakliyat Sektörünün önde gelen 
firmaları ile görüşme fırsatı sunuyor.
Sektörün tüm sanayici ve sektör çalışanları 

geleneksel olarak düzenlenen ve un-değir-
mencilik sektörünün en büyük fuarı olan 
IDMA 2015’te de yerini alacak. Yüzlerce 
katılımcı ve binlerce ziyaretçinin buluşacağı 
bir alana dönüşecek fuarda firmalar tanışa-
rak ticari ilişkilerini zenginleştirme fırsatı 
yakalayacak.

IDMA 2013 Hakkında…
2013 yılında Türkiye’nin ve Dünyanın değerli 
firmalarının stant açarak tanıtımlarını yaptık-
ları Fuar, 14.000 m² ’lik bir alana kurulmuş ve 
dev bir organizasyona ev sahipliği yapmıştı. 
Afganistan’dan Slovenya’ya Yunanistan’dan 
Ukrayna’ya kadar 60’tan fazla ülkenin katılımı 
ile gerçekleştirilmişti. Ayrıca IDMA 2013’te 
183 Katılımcı ürünlerini tanıtmış, 7.500 ziya-
retçi tarafından gezilmişti.
IDMA’nın bu yılda geçen yıllardaki gibi ilgi 
görmesi bekleniyor. 
AKY Technology’de geleneksel olarak düzen-
lenen IDMA 2015’teki yerini alacak.

SEKTÖREL

6. Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, 
Mısır, Bulgur, Yem, Değirmen 

Makineleri ve Bakliyat, Makarna, 
Bisküvi Teknolojileri Fuarı 23- 26 

Nisan 2015 tarihleri arasında 
İstanbul Fuar Merkezi’nde (CNR 

Expo) düzenlenecek.

IDMA
2015 

Yolda
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8-12 Şubat 2015 tarihleri ara-
sında katılımcılarına ve ziyaret-

çilere kapısını açan Gulfood Gıda 
Fuarı Birleşik Arap Emirlikle-

ri’nin Dubai kentinde düzenlendi. 
Dünya Gıda Sektörü’ndeki firma 

ve markaları bir araya getiren et-
kinlik sektördeki gelişmeleri her 
zaman yakından takip eden AKY 

Technology tarafından ziyaret 
edildi.

Gulfood Gıda Fuarı 2015
Tamamlandı

AKY Technology, iletişimin gücüne inanıyor. 
Dünyada düzenlenen ve sektördeki önemli 
firma ve markaları buluşturan organizasyon 
ve etkinlikleri yakından takip ederek katılma-
ya özen gösteriyor. Firmaların birbiri ile sıcak 
iletişime geçerek ticari bağlantılar kurmasını 
sağlayan bu organizasyonlardan biri de geçti-
ğimiz günlerde Dubai’de düzenlenen Gulfood 
Uluslararası Gıda Fuarı.

Gulfood Uluslararası Gıda ve Gıda Teknolo-
jileri Fuarı’nın bu yıl 20.si düzenlendi.
Gulfood Gıda Fuarı,  gıda sektörüne yönelik 
organize edilen dünyanın en önemli fuarla-
rından biri. Bu yıl 20’ncisi düzenlenen fuara 
110 ülkeden 4 bin 500 firma stant bazında 
katıldı ve fuar yaklaşık 100 bin ziyaretçi 
tarafından gezildi. 20 binden fazla markalı 
ürünün de sergilendiği Gulfood Uluslarara-
sı Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı’na AKY 
Technology ziyarette bulundu. Yeniliklerin 
takipçisi firma, sektörün nabzını fuar boyun-
ca yakından tuttu.

Teknoyeniliklerin mucidi ve takipçisi AKY 
Technology, fuarın nabzını tuttu.
AKY Technology’nin yönetim ekibi iş gezileri 
sayesinde sektörel gelişmeleri öğrenme ve 
yeni ürünleri inceleme fırsatı buluyor. İkili gö-
rüşmeler yaparak geleceğe yönelik iş bağlantı-

larını bugünden kuran Ekip, firmanın yarınını 
bugünden hazırlıyor. Yeni ihraç pazarlarının 
keşfi için de faydalı olan bu buluşmalar vizyo-
nunu geniş tutan kuruluşların vazgeçilmezi. 

Gökmen Akyürek Gulfood Gıda Fuarı’na 
düzenledikleri gezi hakkında şu açıklamada 
bulundu: “ Tohum ve yağlı tohum teknolojileri 
hakkında gerçekleştirilen üretimi yerinde 
görmek ve Bakliyat sektöründeki son tekno-
lojileri yakından takip etmek için ordaydık. 
Bizim için yeni olan her zaman caziptir. Ekip 
olarak gerçekleştirdiğimiz bu iş gezisi en son 
teknolojileri görmemizi ve yepyeni bağlantılar 
kurmamızı sağladı. Şirketimizin yarının daha 
net yollarla şekillendirmek için bütün bilgilere 
açığız. Büyümek bilmekle başlar!” dedi.

2015

SEKTÖREL
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Esvet BAŞPINAR
Başpınar Fıstıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı

Kaynak: http://www.mynet.com/haber/guncel/ilk-yer-fistigi-yagi-fabrikasi-osmaniyede-kuruldu-1737406-1

Türkiye’deki yer fıstığının yüzde 47’sinin üretildiği Osmaniye’de yer 
fıstığı yağı fabrikası kuruldu. Tesisi kuran Başpınar Fıstıkçılık Yöne-
tim Kurulu Başkanı Esvet Başpınar, açtıkları yer fıstığı yağı fabrika-
sının Türkiye’de ilk ve tek olduğunu belirterek, bunun ülke ekonomi-
sine 5 milyon dolar getirisi olacağını söyledi.

Esvet Başpınar, fabrikada üretilen ‘Olio’ marka 
yer fıstığı yağının tanıtımını düzenlediği basın 
toplantısıyla yaptı. Türkiye’de yıllık yer fıstığı 
üretiminin 100 bin ton civarında olduğunu 
ve bunun yaklaşık yarısının da Osmaniye’de 
üretildiğine dikkat çeken  Başpınar, “yer fıstığı 
uzun zaman sadece çerezlik olarak kullanıldı. 
Daha sonra çikolata sektöründe kullanılmaya 
başlandı. Üretimin yüzde 5’i ise elek altı, arpa 
fıstık gibi her iki sektörde de kullanılmıyordu. 
Biz bu yüzde 5’i yer fıstığı yağı ile ekonomiye 
kazandırmak istedik. Bunun ülke ekonomisine 
getirisi 5 milyon dolar civarında olacaktır” 
diye konuştu.

‘TÜRKİYE’DE BİR İLK’
Fabrikanın kurulum maliyetinin 250 bin dolar 
olduğunu belirten Başpınar, şöyle konuştu:
“Dünyada yer fıstığı yağının yoğun olarak 
üretildiği ülkeler ABD ve Çin’dir. ABD’de 17 
fabrika bulunurken, Çin 9 yer fıstığı yağı 
fabrikasına sahiptir. Bizim açtığımız fabrika 
ise Türkiye’de ilk ve tektir. Yağımızın markası 
olan Oilo’nun açılımı ‘O İl Osmaniye’dir. Ayrıca 
Oilo İtalyanca ‘Yağ’ demektir. Yer fıstığı yağı 
ısıya dayanıklı olduğundan, bütün yağların 
içerisinde ön plana çıkmaktadır. Dünyanın her 
tarafında kızartmalık yağ olarak bilinir. Dünya-
daki kaliteli yağ sıralamasında yer fıstığı yağı 

ve zeytin yağı birinciliği paylaşmaktadır. Yer 
fıstığı yağında oleik asitlerin bol olmasından 
dolayı sindirimi en kolay yağdır. Firma olarak 
OİLO markalı yer fıstığı yağını milletimize 
sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Esvet Başpınar ayrıca, Oilo yer fıstığı yağını 
sadece ülke geneli kullanımı için değil, ihracat 
için de ürettiklerini ve ilk ihracatı da Filipin-
ler’e yaptıklarını belirtirken, Oilo’nun pera-
kende fiyatının 10 TL+KDV olduğunu sözlerine 
ekledi.

‘EKONOMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ’
Tanıtım toplantısına katılanlardan Çukurova 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Halis Arıoğlu da yer fıstığının en fazla 
yağ içeren yağlı tohum olduğunu belirterek, 
“Yer fıstığı tohumlarındaki yağ oranı, çeşitleri-
ne göre yüzde 60’lara kadar yükselebilmekte-
dir. Yağlı tohum üretimi açısından ve yağ elde 
edilmesi açısından yer fıstığı çok önemlidir. 
Bugün birinci kalite dediğimiz yer fıstığından 
ekonomik olmaması nedeniyle yağ elde edilmi-
yor. Neredeyse heba oluyordu diyebileceğimiz 
2. ve 3. kalite yer fıstığından bugün yağ elde 
edilmesi, gerçekten ülke ekonomisi açısından 
çok önemli” diye konuştu.

İLK YER FISTIĞI YAĞI FABRİKASI
OSMANİYE’DE KURULDU
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ABD Dünyada buğday piyasasını en çok 
etkileyen ülke çünkü: 
ABD Dünya buğday ihracatının yüzde 16’sını 
sağlıyor. Ancak, dünya buğday üretiminin sa-
dece 7,6’sını gerçekleştiriyor. ABD ve Kanada 
haricindeki ülkeler dünya buğday üretimi-
nin yüzde 88’ini karşılıyor. Bu nedenle ABD 
dolarının değer kazanması, küresel buğday 
maliyetlerini ve dolayısıyla fiyatı düşürüyor. 
Önemli ikinci konu ise, sıcak paranın piyasa-
larda azalma riski: ABD Merkez Bankası’nın 
(FED) parasal genişlemeyi azaltmaya başla-
ması ile eş zamanlı olarak piyasalardaki likit 
paranın azalacağı öngörülüyor. 
Üretim ve hava koşulları tarım sektöründeki 
yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken nok-
talar. Ancak bununla birlikte ülke ve dünya 
piyasasındaki durumları da göz ardı etmemek 
gerekiyor.

“2015 yılı yüksek rekolte yılı
olabilir.”

Türkiye’de ise buğday fiyatı dünyadaki dalga-
lanmanın aksine kısmen istikrarlı seyrediyor. 
Türkiye geçen yıl kuraklık ile karşı karşıya 
kaldı. Ancak bu buğdaya olumlu yansımış ve 
fiyat düşüşüne mani olmuştu. Bu yıl geçen 
yıla nazaran iklim koşulları iyi ve beklentiler 
yüksek. Geçen seneden beri buğday fiyatları 
bütün dünyada gerilerken Türkiye’de yatay 
bir hareket içerisinde…
Yağışların artmasıyla paralel olarak yüksek 
rekolte beklentileri de buğday da artıyor. 
Bunun için ilkbahar dönemindeki yağışlar 
yakından takip dilecektir.

2015 YILI BUĞDAY’DA
YÜKSEK REKOLTE YILI OLACAK

Dünya buğday piyasasında özellikle 
Şubat ayında gerçekleşen dalgalan-

maların tersine Türkiye’de buğday 
fiyatı kısmen istikrarlı devam ediyor. 

Ticaret borsalarındaki fiyat dalga-
lanmaları halen düşük seyrediyor.
Doların değer kazanmaya devam 

etmesi, küresel bazda likit paranın 
azalacağı beklentileri ve üretim 

tahminlerindeki artış nedeniyle dış 
piyasalarda satış baskısı yılın ilk çey-

reğinde artmış gibi…



|52



| 53

Türkiye’de bakliyat ürünlerine yönelik üretim 
son yıllarda ciddi bir gerileme trendinde. 
TÜİK verilerine göre 1990’larda 630 bin ton 
olan kırmızı mercimek üretimi, 2013’te 395 
bin tona geriledi. 216 bin ton olan yeşil mer-
cimek üretimi 22 bin tona gerilerken, aynı 
dönemde nohut üretimi 860 bin tondan 506 
bin tona düştü. Kuru fasulye üretimi ise 210 
bin ton seviyelerinden 195 bin tona inerken 
bakla üretimi de 75 bin tondan 18 bin tona 
geriledi. Hepimizin bildiği bu rakamların 
özeti olarak 1990’lı yıllarda 2 milyon ton 
seviyelerindeki kuru bakliyat üretimi geçen 
yıl itibariyle 1.1 milyon tonu gördü. Üretim ile 
paralel şekilde baklagil ekilen tarım arazileri 
de hızla azalıyor. 1990’lı yıllarda 20 milyon 
dekar olan Türkiye’nin bakliyat ekim alanı 
2013 yılında 8 milyon dekara geriledi.
¬ Baklagil ekim alanı ve rekoltede hızlı bir 
kayıp yaşanıyor. Kısacası son 20 yılda ekim 
alanı yüzde 60, rekolte de yüzde 40 civarında 
geriledi. Ekim alanlarındaki daralmaya karşın 
verim birçok bakliyat ürününde artış gösterse 
de söz konusu durum toplam bakliyat üreti-
minin artmasını sağlayamaya yetmedi. Arz-
daki yetersizlik ithalatın artışına eden oldu. 
Ziraat Mühendisleri Odası’nın 8’inci Teknik 
Kongresi’nde yapılan sunumlarda da bu konu 
gündeme geldi. 2000 yılında 78 milyon $’a 
ulaşan baklagil dışalımı, 2003’e kadar azalma 
göstererek 14 milyon $’a kadar geriledi ama 
daha sonraki yıllarda sürekli artış gösterdi. 
Türkiye bakliyatta net ithalatçı konuma düştü 
2013 yılında baklagil ithalatı 235 milyon $’ı 
bulan Türkiye bu alanda net ithalatçı konu-
ma düştü. Baklagil ithalatının büyük kısmını 
kırmızı mercimek oluştururken bunu fasulye 
ile yeşil mercimek izliyor.

Üretim politikasındaki eksiklik ve yanlışlık-
ların da etkisiyle Türkiye’de baklagil yetiş-
tiriciliği çiftçinin isteğine bağlı hale gelmiş 
durumda. Bu trend son dönemde oldukça 
ciddi boyutlara ulaştı. Hükümet, bu alanda 
üretimi artırmak adına geçtiğimiz haftalarda 
yeni adımlar attı. Bakliyatta kilogram başına 
verilen primi yüzde 100 artırma kararı alındı. 

Bakliyatta tohumluk kullanım desteği de 
yüzde 20 artırılarak dekar başına 10 TL’den 
12 TL’ye çıkarılıyor. Pirinçte de KDV %8’den 
%1’e indiriliyor. Bloomberg HT ekranlarında 
yayınlanan Eko¬ Tarım programına konuk 
olan Sezon Pirinç Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Erdoğan, bakliyat yerine daha az 
üretim maliyeti olan ürünlere yönelen çiftçi-
nin yeniden bakliyat ekmesi için geçtiğimiz 
haftalarda atılan söz konusu adımları olumlu 
bir gelişme olarak değerlendiriyor. “Türki-
ye’de destekler ürün deseni ya da kaliteye 
göre dağıtılmıyor” 2015’te bakliyat üretimine 
yönelik daha fazla destek verileceğini gördük-
lerini belirten Erdoğan, “Türkiye’de tarımsal 
destekler kötü ya da yetersiz değil ancak 
ürün desenine ve kaliteye önem veren şekilde 

dağıtılmıyor. Daha bölgesel, genel bir dağılım 
söz konusu” diyor. İçinde bulunduğumuz kon-
jonktöre bağlı olarak son dönemde yaşanılan 
jeopolitik gelişmelerin tarımsal üretimin ne 
kadar stratejik önemde olduğunu kanıtladığı-
na vurgu yapan Erdoğan, “Giderek ithalatımız 
artıyor, ithalata bağımlı hale gelmek tarımda 
son derece tehlikeli bir durum. Birçok ülke 
herhangi bir problemle karşı karşıya kal-
dığında kendini korumak için önce ihracat 
yasaklarını uygulamaya başlıyor” uyarısında 
bulunuyor.
Tarımda uzun vadeli planlamaya ihtiyaç var. 
Türkiye’nin ithalat yerine içeride üretimi 
artırmaya yönelik kararları daha fazla alması 
gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, artık tarı-
mın daha uzun vadeli planlanması gerektiği 
görüşünde. Türkiye’de makro planlarla tüke-
tim alışkanlıklarına uygun ürünleri üretmek 
adına üreticileri desteklerle yönlendirmenin 
önemine dikkat çeken Erdoğan, son yıllarda 
Türkiye bakliyat üretiminin ciddi şekilde 
ihmal edildiğini düşünüyor. Bakliyatların 
önemli bir bölümünde Türkiye’nin net itha-
latçı konumda olduğunu hatırlatan Erdoğan, 
“Bir zamanlar yeşil mercimekte önemli bir 
üretici olan Türkiye şuan yeşil mercimek ve 
barbunyanın hemen hemen tamamını ithal 
ediyor. Geçen yıl ciddi şekilde fasulye ithal 
ettik. Kırmızı mercimeği ve nohutu ithal 
ediyoruz. Bu yıl itibariyle bakliyat üretiminin 
daha fazla önemsendiğini fark ediyoruz” di-
yor. Buraya kadar mevcut tablo üzerinden bir 
durum tespiti yaptık. Türkiye’de baklagil üre-
tim yetersizliği yapısal sorun haline gelmiş 
durumda. Üreticilerin baklagil üretiminden 
çekilmesinin ise çok çeşitli nedenleri var. 

Bakliyatta nasıl
ithalatçı konuma geldik

Türkiye, bakliyat üretimindeki gerileme ile net ithalatçı konuma 
düşerken destek primlerinin artırılması ile üretimde artış he-
defleniyor. Ekilebilir tarım arazilerinin her geçen gün azaldığı 
bir ortamda uzun vadede primlerin tek başına yeterli olup olma-
yacağı ise soru işareti!

KAYNAK: http://www.bloomberght.com/haberdetay/yazdir/1712101 1/5
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Örgütün Tarihi
Dünya genelinde tarım ve gıda durumunu 
takip amacıyla bir örgüt kurulması fikri ilk 
olarak 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın 
başlarında ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, 
1905 yılında Roma’da toplanan bir uluslara-
rası konferans neticesinde Uluslararası Tarım 
Enstitüsü’nün kurulmasına karar verilmiştir. 
Anılan Enstitü’nün faaliyetleri İkinci Dünya 
Savaşı sırasında durmuş ve Enstitü 1948 yı-
lında resmen sona erdirilerek görevleri yeni 
kurulan FAO’ya devredilmiştir.

FAO, 16 Ekim 1945’de Kanada’da düzenlenen 
1. FAO Konferansı’nda, Dünya’daki gıda ve 
tarımla ilgili çalışmaları organize edip geliş-
tirerek gıda güvenliğini sağlamak amacıyla 
kurulmuştur. Örgüt’ün merkezi 1951 yılında 
Vaşington’dan Roma’ya taşınmıştır.

FAO çalışmaları Konferans, Konsey ve Komi-
teler aracılığıyla yürütülmektedir. Kuruluş 
idari konularla ilgili olarak Konsey ve Kon-
ferans ile birlikte Program Komitesi, Finans 
Komitesi ve Hukuksal Konular Komitesi tara-
fından yönlendirilmektedir. Teknik konularla 
ilgili çalışmalar ise Gıda Güvenliği Komitesi, 
Tarım Komitesi, Tarım Ürünleri Sorunları 
Komitesi, Balıkçılık Komitesi ve Ormancılık 
Komitesi tarafından yürütülmektedir. Bunun 
yanı sıra gıda güvenliği ve gıda kalitesi, balık-
çılık ve genetik kaynaklar gibi konularda çalı-
şan komisyonlar da değişik teknik konularda 
çalışmalar gerçekleştirmektedir. Sorumluluk 
silsilesi bağlamında komiteler Konsey’e, 
Konsey de Konferans’a rapor vermektedir. 
Reform çalışmalarının sonucu olarak, komi-
telerin, küresel politikalara ilişkin boyutları 
bulunan çalışmaları hakkında, Konsey ile aynı 
zamanda Konferansa da rapor vermeleri söz 
konusudur.

Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

Birleşmiş Milletler uzmanlık kuruluşlarından biri olan FAO, Dünya’daki gıda ve tarımla ilgili çalışmaları 
organize edip geliştirerek gıda güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır.
Kuruluş Tarihi 16 Ekim 1945’dir. Merkezi İtalya Roma’dır. Genel Direktörü Jose Graziano da Silva’dır. 
Üye Ülkeler FAO’ya 191 devlet üyedir. Türkiye’nin Üyelik Durumu Ülkemiz 6 Nisan 1948’de FAO’ya üye 
olmuştur.
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Tarım ve tüketicinin korunması, balıkçılık, or-
mancılık, doğal kaynaklar, teknik işbirliği ile 
ekonomik ve sosyal işler bölümleri çerçeve-
sinde faaliyetlerini yürüten kuruluş, taşradaki 
çalışmalarını halen 137 ülke ofisi, 5 bölge 
ofisi ve son yıllarda oluşturulan 12 alt bölge 
ofisi aracılığıyla gerçekleştirmektedir.
Kuruluş, çalışmalarını üye ülkelerin aidatla-
rının yanı sıra değişik proje ve girişimler için 
oluşturulan ve gönüllü katkılarla desteklenen 
fonlar vasıtası ile finanse etmektedir.
Değişen küresel dinamikler neticesinde or-
taya çıkan daha iyi küresel yönetişim ihtiyacı 
ve bu ihtiyaç nedeniyle pek çok uluslararası 
örgütte başlatılan reform çalışmaları, FAO’ya 
da yansımıştır. FAO’nun reformu çalışmaları, 
Bağımsız Dış Değerlendirme ve sonrasında 
üye ülkelerin katkılarıyla hazırlanan ve 2009 
yılında yürürlüğe giren Acil Eylem Planı çer-
çevesinde halen devam etmektedir. Reform 
çalışmaları kapsamında belirlenen uygulama-
lar yoluyla özellikle taşra ofislerinin güçlen-
dirilmesi, Bölge Konferanslarının yönetimin 
bir parçası olarak değerlendirilmesi ve idari 
anlamda IFAD ve WFP gibi diğer BM kuruluş-
ları ile işbirliğine giderek idari masraflarının 
(örneğin ortak alım yoluyla) azaltılması ve 
FAO’nun etkinliğinin artırılması amaçlanmak-
tadır.

Türkiye’nin Örgüt’le İlişkileri
İlişkilerin gelişimi:
Türkiye FAO’nun 6 Nisan 1948’den beri üyesi 
bulunmakta olup son yıllarda ilişkilerimiz 
güçlü bir şekilde gelişmektedir. Yakın zamana 
kadar FAO’nun teknik kapasitesinden faydala-
nan bir konumda olan ülkemiz, son zamanlar-
da FAO’ya finansman ve işbirliği bakımından 
katkılarda bulunma yönünde önemli adımlar 
atmıştır.

Ankara’da mukim FAO Orta Asya Alt Bölge 
Ofisi ve Ortaklık Anlaşması (FTPP):
FAO – Türkiye ilişkilerinin gelişmesi çer-
çevesinde FAO’nun Budapeşte’de bulunan 
Avrupa ve Orta Asya bölge ofisine bağlı 
olarak faaliyet göstermek üzere kurulan Orta 
Asya Alt Bölge Ofisi 2007 yılında Ankara’da 
faaliyete geçmiştir. Bu kapsamda oluşturulan 
Türkiye - FAO Ortaklık Programı’nın (FTPP) 
yürürlüğe girmesiyle FAO-Türkiye ilişkileri 
daha da güçlenmiş olup halen bu çerçevede-
ki çalışmalar verimli bir seyir izlemektedir. 
Söz konusu ortaklık anlaşması ve alt bölge 
ofisinin çalışmaları özellikle Orta Asya ülke-
lerine yönelik olarak tarım alanında proje 
ve programların oluşturulması ve yürütül-
mesine imkân sağlamaktadır. Mevcut dilimi 
2011 yılında sona erecek olan bu anlaşmanın 
yenilenmesi söz konusu olup halen çalışmalar 
devam etmektedir.
Söz konusu ortaklık anlaşması ilk etapta 

tarım, kırsal kalkınma ve gıda güvenliği 
alanındaki işbirliğini kapsamakla birlikte 
halen güçlü bir şekilde sürdürülen ormancılık 
alanındaki ilişkilerin de bu çerçevede yeni 
oluşturulacak bir ek işbirliği protokolü kapsa-
mında yürütülmesi söz konusudur.
Yürütülen projeler:
FAO’nun teknik deneyimleri genellikle Teknik 
İşbirliği Programı (TCP) kapsamında oluştu-
rulan projelerle ülkemize aktarılmaktadır. Bu 
çerçevede halen ülkemizde FAO tarafından 
desteklenen veya koordine edilen 24 proje 
yürütülmektedir. FAO – Türkiye ortaklık 
programı (FTTP) kapsamında Orta Asya ül-
kelerine yönelik oluşturulan projelerden 7’si 
bölgesel, 10’u çok uluslu, diğer 7’si ise ülkesel 
projeler niteliğindedir.

Finansal katkılar:
2011 yılına kadar, ülkemizin FAO genel bütçe-
sine katkı oranı genel bütçenin % 0,383 iken, 
ülkemizin milli gelirindeki artış nedeniyle 
2012 yılı ve sonrası için bu oran Birleşmiş 
Milletler tarafından % 0,62 olarak belirlen-
miştir. Ülkemiz üyelik aidatına ek olarak 
değişik projelere gönüllü katkılarda da bulun-
maktadır. Ayrıca Orta Asya ülkelerine yönelik 
projelerin desteklenmesi için oluşturulan 
ortaklık programına, ülkemiz tarafından 5 
yıl süre ile 10 milyon ABD Doları finansman 
katkısı sağlanmış olup, alt Bölge Ofisi gider-
leri için de yıllık 300.000 ABD doları katkı 
sağlanmaktadır. Bu çerçevede 2010 yılı itibarı 
ile FAO’ya yapılan yıllık finansal katkımız 4 
milyon ABD Dolarını geçmiş bulunmaktadır.

FAO çalışmalarında ülkemizin temsili:
Ülkemizin FAO bünyesinde temsiline yöne-
lik olarak kurum çalışmalarına aktif katılım 
sağlanarak görünürlüğümüzün artırılması he-
deflenmektedir. Üye ülkelerle kurum arasın-
daki ilişkilerin düzenlenmesi çerçevesinde ül-
kemiz Avrupa Bölgesel Grubu’nda üye, Yakın 
Doğu Bölgesel Grubu’nda ise gözlemci olarak 
yer almaktadır. Bu çerçevede FAO bünyesin-
deki teknik komite, komisyon ve danışma 
toplantıları gibi çalışmalarda ülkemiz, ilgili 
Bakanlıklardan katılan temsilciler ve Roma 
Büyükelçiliğimiz tarafından Daimi Temsilcilik 
sıfatı ile temsil edilmektedir. Roma Büyükel-
çiliğimizde çalışmaların takibi için bir Tarım 
Müşaviri görevli bulunmaktadır.

Türkiye FAO bünyesindeki çoğu komitede 
(Tarım Komitesi, Tarım Ürünlerinin Sorunları 
Komitesi, Gıda Güvenliği Komitesi, Balıkçılık 
Komitesi Ormancılık Komitesi) üye olarak yer 
almaktadır. Ayrıca ülkemiz birçok uluslara-
rası ve bölgesel komisyon ile anlaşmaya da 
taraftır. Bunlardan bazıları orijinal adıyla şu 
şekilde sıralanabilir:

- European Commission on Agriculture (ECA), 
- European Commission for the Control of 
Foot-and-Mouth Disease , 
- General Fisheries Commission for the Medi-
terranean (GFCM), 
- European Inland Fisheries and Aquaculture 
Advisory Commission (EIFAAC), 
- European Forestry Commission (EFC), 
- Codex Alimentarius Commission, 
- Commission on Genetic Resources for Food 
and Agriculture (CGRFA),
- Commission on Phytosanitary Measures 
(CPM)

Bunların yanı sıra, ülkemiz 2008 – 2010 yıl-
ları arasında FAO Konseyi’nde üye olarak yer 
almış olup, küresel gıda güvenliğini güçlen-
dirmeye yönelik çalışmalara önemli katkı-
larda bulunarak, FAO çalışmalarını güçlü bir 
şekilde desteklemiştir. Sayın Başbakanımızın 
2009 yılında Gıda Güvenliği Zirvesi’ne ve 36. 
FAO Konferansına katılarak Konferans’ın açı-
lış konuşmasını yapmış olmaları bu çalışma-
lara verilen önemin bir göstergesidir.

FAO’daki temsil faaliyetleri kapsamında yakın 
zamanlarda ülkemizin komite ve komisyon-
larda aldığı sorumluluklar şu şekilde sırala-
nabilir:

Konferans Komitesi –Bağımsız Dış Değerlen-
dirme çalışmalarının takibi çerçevesinde 3. 
çalışma grubu üyeliği (CoC-IEE; Conference 
Committee- Independent External Evaluation 
follow up, 2009).
Konsey üyeliği (2008-2010)
Gıda Güvenliği Komitesi (CFS) Başkan yar-
dımcılığı (2008 - 2009)
Ormancılık Komitesi (COFO) Başkan Yardım-
cılığı (2009 – 2010)
Tarım Komitesi (COAG) Başkanlığı (2009-
2010)
Tarım Ürünleri Sorunları Komitesi (CCP) 
Başkan Yardımcılığı (2009-2010)
139. Konsey Toplantısı Başkan Yardımcılığı 
(2010)
Avrupa Tarım Komisyonu (ECA) İcra Kurulu 
Üyeliği (2009 – 2012)
36. FAO Konferansı 1. Komisyon Başkan Yar-
dımcılığı (2009)

 Kaynak: http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler-gida-ve-tarim-orgutu-_fao_.tr.mfa
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Legrand, ticari ve topluma açık binaların tüm ihtiyaçlarına cevap ve-
ren “elektrik tesisat ve yapısal kablolama sistem” çözümlerini Sistem 
Armada ile sunuyor. Sistem Armada, sade ve şık çizgisiyle ofislerinde 
farklılık arayanların bir numaralı tercihi oluyor.

Zigbee radyo teknolojisi yeni yapılar ve yenileme çalışmaları için duvarla-
ra zarar vermeden kablosuz çözümler sunuyor. Dünya genelinde 2.4 GHz 
ve frekans modifikasyonuna imkan sağlayan iletişim frekansına sahip 
Zigbee, geliştirilen kablosuz teknoloji ile güvenli iletişim sağlıyor.

SİSTEM ARMADA
HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRIYOR

ZİGBEE RADYO TEKNOLOJİSİ ve 
LEGRAND İLE DUVARLARA
ÖZGÜRLÜK

Sistem Armada 200’den fazla fonksiyonuy-
la duvarlarınızda bütünlük sağlayan anah-
tar priz koleksiyonu ve ofis çözümleriyle 

yaşam alanlarınızın konforunu ve güvenliğini 
artırıyor. Sistem Armada çözümleri, binanı-
zın performansına katkıda bulunurken aynı 
zamanda yaşam alanınıza estetik bir görünüm 
katıyor. 

Teknoloji ile bütünleşmiş performansı yüksek 
ve ergonomik işlevlere sahip Sistem Arma-
da‘nın çevreye duyarlı ürünleri, üretimden 
ömürlerini doldurduktan sonraki bile çevreye 
olan zararları azaltıyor.

Kablosuz ve uzaktan kumandalı çözümler 
sunan Sistem Armada, ev ve ofis dışında kamu 
alanları, alışveriş merkezleri, hastaneler, 
okullar, havaalanları, fabrikalar gibi alanlarda 
da en önemli yardımcınız oluyor. Özellikle an-
timikrobiyel ürünleri 5 yıl boyunca self-dezen-
feksiyon sağlayarak mikropların çoğalıp yayıl-
masını engelliyor. Bu nedenle Sistem Armada 
okullar, hastaneler ve toplu yaşam alanları için 
rakipsiz bir ürün yelpazesine sahip.  

Sistem Armada çözümleri sade ve estetik çiz-
gisiyle, yaşadığınız mekanlara uyum sağlıyor. 
Ergonomik yapısı ve geniş seçenekleri ile de 
hayatınızı kolaylaştırıyor.

Zigbee radyo teknolojisi duvarlara zarar 
vermeden yaşam alanlarınızda kablosuz 
çözümler sunuyor. Aydınlatma panjur 

sistemleri ve teknik alarmların kontrolünü 
yapan Zigbee teknolojisinde, 2.4 GHz frekan-
sında vericiler ve alıcılar kullanıyor. Cihazlar 
üzerinden çift yönlü iletişim kurabilme özelliği 
ile iletişim sürekliliği devam ettiriliyor. 

Zigbee sistem altyapısı kablosuz olduğu gibi 
kimi kablolu sistemlere geçit (gateway) cihaz-
larıyla entegre olabiliyor. İki yollu (bidirectio-
nal) yapısı sayesinde iletişim ağında herhangi 
bir kopukluk olduğunda bağlı olan diğer 
cihazlar üzerinden birden fazla iletişim yolu 
kurarak süreklilik ve güvenlik sağlıyor. Tek bir 
noktada 65 binden fazla adresleme sağlaya-
rak bir çok cihazın bağlı kalmasına yardımcı 
oluyor. 
Zigbee teknolojisi yeni ve eski yapılara uygula-

nabiliyor. Eski yapılarda kablolama, kolaylıkla 
kablosuz iletişime uygun hale getirilebiliyor. 
Yeni yapılarda ise tamamen kablosuz ağ kul-
lanılacağı gibi kablolu sistemlere de entegre 
olabiliyor. Programlaması diğer sistemlere 
göre çok daha basit olan Zigbee sistemi, ‘Bas 
ve Öğren (Push and Learn)’ ile bir network 
oluşturup network içinde ilgili cihazlar eşleş-
tiriliyor. Sadece iki tuş ile tüm sistem hızlı ve 
kolay bir şekilde devreye alınıyor. 

Legrand, Zigbee ürünlerde perde kontrol, 
aydınlatma kontrol, sıcaklık ölçme, uzaktan 
kontrol ve iletişim, güvenlik ve uygulama 
üzerinden erişim gibi otomasyon ürünlerinde 
çözümler sunuyor. Aydınlatma kontrolünde 
aç/kapat fonksiyonu dışında dimleme, senaryo 
tanımlama, priz kontrolü, gün ışığından yarar-
lanma ve algılama gibi fonksiyonlarla enerji 
tasarrufu da sağlanmış oluyor. 

BÜLTEN
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Türk endüstrisinin heyecanla beklediği en önemli fuarlardan olan Uluslararası 
Endüstriyel Otomasyon Fuarı, (WIN Automation) 19 - 22 Mart 2015 tarihleri 
arasında Tüyap Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. WIN Fuarı, 2015 yılında da yeni iş 
bağlantıları, en yeni teknolojiler ve imalat endüstrisinin tüm alanlarında kulla-
nılan komple çözümlere sahne oluyor. 22 yıldır aralıksız olarak düzenlenen,  oto-
masyon alanında her türlü yeniliğin görülebildiği fuarda, Rockwell Automation 
da yerini aldı.

Rockwell Automation’dan PanelView Plus 7 Standart Operatör Panelleri İle Art-
tırılmış Çözünürlük ve Geniş Ekran (Widescreen) Seçenekleri

Cenk CEYLAN
Rockwell Genel Müdürü

ROCKWELL AUTOMATION 2015 
WIN FUARI’NDA YERİNİ ALDI...

ROCKWELL AUTOMATİON’DAN PANELVİEW PLUS 7

Türk endüstrisinin heyecanla beklediği en 
önemli fuarlardan olan Uluslararası Endüst-
riyel Otomasyon Fuarı, (WIN Automation) 

19 - 22 Mart 2015 tarihleri arasında Tüyap Fuar 
Merkezi’nde gerçekleşti. Fuara paralel olarak 
düzenlenen yaklaşık 200 seminer programı fuarın 
aynı zamanda sektörün zirvesi olma özelliğini de 
pekiştirmesini sağladı. Otomasyon dünyasının 
öncü markalarından Rockwell Automation, imalat 
endüstrisinin en köklü ve gelenekselleşmiş fuarı 
olan WIN Fuarı’nda 2. Hall B-170 numaralı stantta 
yerini aldı.

WIN fuarı ile ilgili açıklamalarda bulunan Rockwell 
Genel Müdürü Cenk Ceylan; “Türkiye ve Avrasya 
Bölgesi imalat endüstrisinin en önemli fuarı olan 

WIN, 2015 yılında da yeni iş bağlantıları, en yeni 
teknolojiler ve imalat endüstrisinin tüm alanlarında 
kullanılan komple çözümlere sahne oldu. Bu neden-
le WIN Fuarı bizim sektörümüzün olmazsa olmazı. 
Her sene biraz daha profesyonelleştiğini gördü-
ğümüz fuarın bu seneki performansı da oldukça 
efektifti. Biz Rockwell olarak ise WIN fuarında yine 
bu sene en son teknolojilerimizi, ürün ve hizmetle-
rimizi standımızda misafirlerimize anlattık.”

Otomasyon dünyasının öncü markalarından Ro-
ckwell Automation, imalat endüstrisinin en köklü 
ve gelenekselleşmiş fuarı olan WIN Fuarı’nda 90 
m2 net alanda 83 farklı ülkeden fuarı ziyaret eden 
sektör profesyoneline ürün ve çözümlerini sunma 
fırsatı yakaladı.

PanelView Plus 7, operatörler ve makine üre-
ticileri için etkin ve geliştirilmiş görüntüleme 
seçeneği sunuyor. Rockwell Automation Allen 

Bradley PanelView Plus 7 Standart Operatör pane-
lini piyasaya çıkarıyor. Bu sayede Rockwell, artık 
makine üreticilerine grafik terminallerinin ebatları, 
işlevsellikleri ve haberleşme çeşitlerinde daha yeni 
opsiyonlar sunulabiliyor. Terminallerin beş ekran 
boyutunda, geniş ekran seçenekleri de bulunuyor.
Rockwell Automation’ın global ürün müdürü Scott 
Oakley “İşletmeler, The Connected Enterprise ile 
sahalarındaki internet bağlantılarını geliştirmeye 

çalışırken, makine operatörleri de artan miktarda 
önemli bilgiyi izlemek ve bunlara reaksiyon vermek 
için her zamankinden daha fazla olarak grafik ter-
minallerine güveniyor” dedi.
Scott Oakley şunları da sözlerine ekledi: “Terminal 
seçeneklerinin daha çok olacağı bir ürün gamını 
tanıtıyoruz ve ekran çözünürlüklerini arttırıyoruz, 
bu sayede veriler her kullanıcının uygulaması için 
en uygun olan şekilde, en pratik ve hızlı şekilde 
izlenebiliyor.” 

BÜLTEN
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TÜRKİYE’de TARIM

Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu 
Kararı’na göre 2015 yılında alan temelli des-
teklerden gübre ve mazot desteğinde bir kaç 
kuruşluk artış yapılırken hayvancılıkta birçok 
kalemde 6 yıldan beri hiç bir artış yapılmıyor. 
Bu yıl en dikkat çekici artış ise bakliyat ürün-
lerinde gerçekleşti.
Bakliyat ürünlerinden kuru fasulye, nohut ve 
mercimeğe kilo başına 10 kuruş olan destek-
leme primi % 10 artışla 20 kuruşa çıkarılıyor.
Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumrulu 
bitkiler, sebze ve meyve alanları için geçen 
yıl dekar başına 4 lira 60 kuruş olan mazot 
desteği 25 kuruşluk artışla 4 lira 85 kuruşa, 
gübre desteği de 6 liradan 6 lira 60 kuruşa 
çıkarıldı. 
Yağlı tohum ve endüstri bitkilerinde ise deka-
ra 7,5 lira olan mazot desteği 7,9 liraya, aynı 
ürünler için gübre desteği de 7,5 liradan 8 lira 
25 kuruşa çıkarıldı. Gübre ve mazot desteği 
almak için çiftçilerin yaptırmak zorunda 

olduğu toprak analiz desteği geçmiş yıllarda 
olduğu gibi dekara 2,5 lira olarak kaldı.

Bakliyatta yüzde 100 artış var
Bu yıl tarım desteklerinin en çok artırıldığı 
ürün grubu bakliyat oldu. Kuru fasulye, nohut 
ve mercimekte uygulanan kilo başına 10 ku-
ruş destekleme primi %100 artışla 20 kuruşa 
çıkarılıyor. Tarımsal destekleme bütçesinin en 
önemli kalemlerinden birini oluşturan prim 
destekleri kapsamında sadece bakliyat ürün-
lerinde artış yapılırken diğer 14 üründe ise 
hiçbir artış olmadı. Tarım Havzaları Üretim 
ve Destekleme Modeline göre kütlü pamuk 
primi geçen yıl olduğu gibi 55 kuruş olarak 
belirlendi. Ancak pamukta destekleme primi 
sadece yurtiçinde üretilip sertifikalandırılan 
tohum kullananlara verilecek. 
Geçen yıl olduğu gibi yağlık ayçiçeği desteği 
kilo başına 30 kuruş, aspirde 45 kuruş, kano-
lada 40 kuruş, dane mısırda 4 kuruş, buğday, 

arpa, çavdar, yulaf, tritikalede 5 kuruş, zeytin-
yağında 70 kuruş, soya fasulyesinde 50 kuruş, 
çeltikte 10 kuruş fark ödemesi yapılacak. Yaş 
çayda da geçen yıl olduğu gibi 12 kuruş prim 
verilecek.

2015 Tarım Desteklerine ilişkin karar 
Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra 
yürürlüğe girecek.
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, 
Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. 
Dr. Ersan Aslan, Orman ve Su işleri Bakan-
lığı Müsteşarı Prof. Dr. Lütfü Akca imzası ile 
hazırlanan Tarımsal Destekleme ve Yönlen-
dirme Kurulu’nun 2015 tarım desteklerine 
ilişkin kararı Bakanlar Kuruluna sunulacak. 
Bakanlar Kurulu’nda onaylandıktan sonra 
Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe 
girecek.

Tarım Destekleme ve Yönlendirme 
Kurulu’ndan

Bakliyata %100 Destek
Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu’nun hazırlayarak Bakanlar Kurulu’na sunduğu 2015 Yılı 
Tarımsal Destekleme Birim Fiyatlarına göre bakliyat ürünlerine verilen destekler %100 oranında artı-
rılıyor. 2015 tarım desteklerinde Bakliyat ürünlerinden fark ödemesi destekleri kapsamında mercimek, 
nohut ve fasulyeye verilen prim artırıldı. 
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Budaklar Tarım

Büyük Yatırım
Pasinler - ERZURUM

TESİS

Erzurum Pasinler bölgesinde varolan BUDAKLAR Tarım Ürünleri Gıda Ltd. Şti.  ayçekirdek tesisini son model 
excell 208 plus ile değiştirdi. Bu sayede kapasitesini 4 katına çıkardı. Bünyesine yeni nesil 4 kanallı Renk ayırma 
makinesini katarak ayçekirdeğinde ulaşılması zor olan renk kalitesini % 100 olarak sorunsuz hale getirdi. Yeni 
nesil Fotosorter’dan alınan verim ve kapasiteden oldukça memnun kalan firma yetkilisi Naci BUDAK Çözüm 
Ortağı olarak AKY technology’i tercih etti. Yeni sistemde çözüm ortağı olarak AKY Technology’i tercih etti. Bu 
yatırımından dolayı BUDAKLAR Tarım Ürünleri Gıda Ltd. Şti. ‘ne teşekkür ediyoruz.
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HATAY ROVA GIDA
Hatayın Reyhanlı ilçesinde faaliyet gösteren ROVA GIDA İthalat İhracat Ltd. Şti. Bünyesine 2 adet paketleme makinesi katarak 1 kg’dan 5 kg. a 
kadar paketleme yapmaktadır. Firma üretiminin tamamını yurtdışına ihraç etmektedir. Kendi bünyesinde 2 adet paketleme makinesi katarak 
kapasitesini 2 kart arttırmıştır. Yeni sistemde çözüm ortağı olarak AKY Technology’i tercih etti. Bu yatırımından dolayı ROVA GIDA İthalat 
İhracat Ltd. Şti.‘ne teşekkür ediyoruz.

TESİS



| 63

TESİS

AKS NEV
firması Kuş Yemi Karıştırma Tesisi Kurdu.

Kurulumunu tamamladığımız bu tesis 4 farklı hammaddenin 
istenilen miktarda karışımının yapılması daha sonra ürünün 
paketlenip sevke hazır hale gelmesini sağlıyor.

Kuş Yemi Karışım Tesisi bilgisayar kontrollü tam otoma-
tik sistemde el değmeden tesise aktarılan buğday, yağlık 
ayçekirdeği, darı ve soygunun istenilen oranda karışımının 
sağlanarak kuş yemi olarak tabir edilen ürünün oluşması 
sağlanıyor. Kuş yeminin hazırlanmasından sonra tesise dahil 
ettğimiz paketleme makinaları ile ürün paketlenerek sevke 
hazır hale getirilir. Ayrıca farklı lokasyonlardan gelen ta-
leplere göre ürünün içindeki hammadde oranları bilgisayar 
kontrollü sistemde istenilen düzeyde ayarlayabilme imkanı 
sağlamaktadır.

Bölgede benzer bir tesis olmaması ve hammaddenin işlenip 
sevk edilecek duruma kadar gelen süreci bilgisayar destekli 
otomasyon sistemi tarafından kontrol edilmesi yapmış oldu-
ğumuz tesisi farklı kılıyor.
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ALFAGEN - SİVAS
Son teknoloji Bakliyat Eleme Temizleme Tesisi kuruldu. 
5 ton/saat kapasiteli tesis yapılan deneme testlerin-
den başarılı sonuçlarla çıktı. Sektörde yeni olan firma, 
önümüzdeki hasat sezonunda üretime geçecek, firma 
ayrıntıları için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

TESİS
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MENTA
TARIM

Mersin’de iştirak eden MENTA TARIM İlaçları San. Tic. Ltd. Şti. firması bünyesine tam 
otomatik toz ilaç, karıştırma ve paketleme makinesi katmıştır. Bu makine sayesinde 
kapasitesini 2 kat arttırmıştır. 
Yüksek teknolojili vakum makinesini bünyesine kattı. İlaç ve gübre sektöründe ilklere 
imza attı. Yeni sistemde çözüm ortağı olarak AKY Technology’i tercih etti. Bu yatırı-
mından dolayı MENTA TARIM İlaçları San. Tic. Ltd. Şti.‘ne teşekkür ediyoruz.

TESİS
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PIRLANTA BAKLİYAT’tan Büyük 
Yatırım.
PIRLANTA BAKLİYAT Tesisini Yeniledi.
Mersin’de uzun yıllardır bakliyat sektörünün içinde bulunan TEKİNLER Dış Tic. Ltd. Şti. firması bakliyat eleme temizleme makineleri-
nin tamamını yeniledi. Tüm sistemlerinde yeni teknolojik makineleri kullanan firma mevcut kapasitesini yeni makineleriyle beraber 2 
katına çıkardı. Yeni sistemde çözüm ortağı olarak AKY Technology’i tercih etti. Bu yatırımından dolayı TEKİNLER Dış Tic. Ltd. Şti. ‘ne 
teşekkür ediyoruz.

TESİS
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TESİS

ASON Dış Ticaret Ltd. Şti/ MERSiN

TESİS

Organik buğday sektöründe lider konumda olan ASON Dış Ticaret Ltd. Şti. 40 
ton saat kapasiteli  buğday eleme temizleme tesisini kurdu. Tesisin özelliği 
temizleme esnasında aynı zamanda bir konteynırı doldurabilecek şekilde 
tasarlandı. Dökme buğday eleme temizleme ve aynı anda konteyner içi yükle-
me yapabilme sayesinde bir ilk olma özelliği sağlamaktadır. ASON Dış Ticaret 
Ltd. Şti. bu sistemde AKY Technology tercih etmiştir. Bu yatırımından dolayı 
ASON Dış Ticaret Ltd. Şti. ‘ne teşekkür ediyoruz.



Müşterilerimize Söz Veriyoruz!!!
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İlkleri Başardık, Devam Ediyoruz
AKY Mühendislerinin Geçmişteki Başarıları:  

Her İki Ayda Bir Adet
Yeni Teknoloji İmal Ediyoruz!

www.akytechnology.com
Teknolojiyi takip etmek için:

1975
İlk 6 Tekneli Bakliyat Eleme Makinesi Üretildi.

1987
İlk Bakliyat Eleme Temizleme Tesisi Kuruldu.

2003
Bilgisayar Kontrollü Hafif Tane Ayırma Makinesi Üretildi.

2004
Bilgisayar Kontrollü Taş Ayırma Makinesi Üretildi.

2006
İlk Tam Otomatik Bilgisayar Kontrollü Bakliyat Fabrikası Kuruldu.

2006
Türkiyenin İlk Renk Ayırma Makinesi Üretildi.

2009
Türkiyenin En Teknolojik Seyyar Tohum Tesisi Üretildi.

2009
Ayçekirdeği Parlatma Makinesi Üretildi.

2010
EXCELL Tipi Kapalı Sistem Eleme Temizleme Makinesi Üretildi.

2010
Bakliyat Temizleme Tesislerinde ilk olarak Tablet Dokunmatik Ekran Kullanıldı.

2013
Bakliyat Paketleme Tesisinde ilk Robotik Sistem Kutu ve Paket Dizme Kullanıldı.

2015
Dünyanın En Büyük İyi Temizleme Makinesi EXCELL 308 üretildi.

2015
Tohum Firmalarına MÜJDE!! LABARATUVAR TİPİ RENK AYIRMA MAKİNESİ Çok Yakında
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MEMPA Petrol İnş. Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti
Serbest Bölge Mersin

Mersin Serbest bölgesinde hizmet veren  MEMPA Petrol İnş. Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti Mercimek soyma temizleme tesisiyle kapasitesini 
arttırdı. Sektörde Ergün MEMİŞ firması olan MEMPA büyümeye devam ediyor. MEMPA, tam otomatik çuvallama makinesi alarak tesisin 
hızına hız kattı. Yeni sistemde çözüm ortağı olarak AKY Technology’i tercih etti. Bu yatırımından dolayı MEMPA Petrol İnş. Nakliyat San. 
Tic. Ltd. Şti ‘ne teşekkür ediyoruz.



|70

TÜRKİYE’de TARIM

Mersin’in Tarım Teknoparkı 2015’te hayata 
geçirilecek.  50 dönümlük arazi üzerinde 
yükselecek bu proje, turunçgil ve tropik 
meyve üretimiyle adından söz ettiren Mer-
sin’e artı değer katacak ve tarım sektörün-
deki sorunları da en aza indirgeyecek.

Küresel ısınmaya bağlı olumsuz hava koşul-
ları en çok tarım alanlarına zarar vermekte. 
Teknopark ve kullanılacak modern yöntem-
ler sayesinde bu sorunun önüne geçilecek 
ve Türk ekonomisinin güçlü lokomotifi olan 
tarım sektöründeki yüksek maliyetler ve dü-
şük verimlilik sorununa çözüm getirilecek. 
Tarım  Teknoparkı, tarım verimliliğini hem 
arttıracak hem de teknolojik ekipman saye-
sinde maliyet en aza indirgenecek. Ayrıca 
tarım ve sanayi arasındaki entegrasyonu da 
geliştirecek.

Tarım Teknoparkı Alata’nın hemen ya-
nında!
Tarım Teknoparkı için Alata Bahçe Kültür-
leri ve Araştırma Merkezi yanında yer alan 
yaklaşık 50 dönümlük bir arazi içerisin-
deki binaların revize edilerek teknoparka 
dönüştürülmesi planlanıyor. Kuruluşu için 
2 milyon TL  bütçenin harcanacağı oluşum 
komşusu olduğu Alata Bahçe Kültürleri ve 
Araştırma Merkezi’nin teknik imkanlarından 
da faydalanabilecek. 

Alata Bahçe Kültürleri ve Araştırma Mer-
kezi Hakkında...
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
bünyesinde hizmet veren Alata’nın tarihi 
kökeni  1944 yılına kadar dayanmaktadır. 
Kuruluş; Doğu Akdeniz Alt Bölgesinde tu-
runçgil ve diğer subtropik meyveler, mutedil 

Mersin’de Tarım Teknoparkı Yolda
Mersin’in kalkınma yolculuğunda önemli bir basamak olacak “Mersin Tarım- Gıda Teknoparkı Proje-
si’nın 2015’te tamamlanması planlanıyor. Hazırlıklarına geçen yıl başlanan teknoparkın tarım alanında 
AR-GE sürecinde önemli katkılar sağlayacağı uzmanlar tarafından öngörülüyor. 
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iklim meyveleri, üzümsü meyveler, bağcılık, 
sebzecilik, iç ve dış mekan süs bitkileri, tıbbi 
ve aromatik bitkiler ile arıcılık konularında 
uygulamalı tarımsal araştırmalar yapmak-
tadır.
Buna bağlı olarak bahçe bitkilerinin ekono-
mik öncelik esasına dayalı ıslah ve adap-
tasyona bağlı olarak tür tespiti ve çeşit 
geliştirmesi yapmak, açıkta ve örtü altında 
yetiştirme teknikleri geliştirmek, mevcut ve 
yeni önerilebilecek ürünlere uygun de-
ğerlendirme yöntemleri saptamak, toprak 
ve yaprak analizlerine dayalı olarak araş-
tırmalar ve gübreleme önerileri yapmak, 
önereceği tür ve çeşitlere ait elit materyal 
yetiştirmek, damızlık kurmak, yöre çiftçi-
sinden gelecek sorunlara çözümler aramak 
görevlerini üstlenmiştir.

Tarım Teknoparkı girişimci fikirlere açık
Tarım Teknoparkı açıldıktan sonra sektör 
hakkında fikir sahiplerine kapılarını açacak. 
Teknoparkta hizmet veren mühendis kad-
rosu başvuruları değerlendirerek gelecek 
vadeden proje fikirlerinin geliştirilmesinde 
yol gösterecek. Bu noktada yine Türkiye’de-
ki en önemli araştırma istasyonları arasında 
yer alan Alata Bahçe Kültürleri ve Araştırma 

Merkezi’nin laboratuvar ve arazi imkanların-
dan faydalanılacağı öngörülüyor.
Bilim dünyası ile entegre olmuş bir oluşum 
olarak hayata geçecek Tarım Teknoparkı 
tarım alanındaki girişimciler için gelecek 
vadediyor. 

Verimli üretim teknoparkla artar
Ürün çeşidi ve rekolte açısından da yapıla-
cak Ar-Ge çalışmalarının büyük önem taşı-
makta. Tarım Teknoparkı sayesinde verimi 
hem tarlada hem de işlemede (proseste) 
artırmak hedefleniyor. Kaliteyi de artıracak 
ve sürekli kılacak Teknopark müşteri ve dış 
piyasada güven telkin eden bir kuruluş ola-
cak. Projenin hayata geçirilmesinden sonra 
rekabet gücünün de artacağı tahmin ediliyor. 
Uygun çeşit ve verimli üretim teknopark-
la sağlanacak. Üretici bunu Teknopark ile 
yakalayacak. 

Tarım Teknoparkı’nın yapım sürecinde diğer 
sektörlerde kazanacak
Yapım süreci hayli yavaş işleyen Mersin 
Tarım- Gıda Teknoparkı Projesi hız kaza-
nınca yatırımcılarda da heyecan yarattı. 
İşadamları  gelecek yaratan projenin inşa 
aşamasında görev alacak. Tarım sektörüne 

artılarının yanında yapım aşamasında inşaat 
sektörü başta olmak üzere farklı sektörlere 
de kazanç sağlayacak.
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ÇÖZÜM ORTAĞI

Firmamız yurtdışı firmaların temsilciliğini 
yaparak satış, satış sonrası eğitim, servis ve 
yedek parça sağlama hizmeti vermektedir. 
Temsilcisi olduğumuz firmaların en önem-
lisi Bühler grubunun Sortex optik ayıklama 
makinalarıdır. Bu makinalarla dökme özelliği 
olan tüm kuru gıdalarda optik ayıklama yapa-
bilmekteyiz. Ülkemizde yüzlerce makinayla 
bu konuda herkes tarafından kalitesi kabul 
görmüş bir markanın temsilcisiyiz. Aynı 
zamanda Bühler grubunun pirinç, bulgur, 
nohut, fasulye, mercimek işleme tesisleri için 
mekanik işlem makinaları sağlamaktayız. 
Ayrıca son yıllarda Bühler firmasının Sch-
midt-Seeger firmasını bünyesine katmasıyla 
hububat toplama/ayıklama merkezlerinin 
tasarım, satış ve devreye alma işlemlerini de 
gerçekleştirmekteyiz. 
Çalışma sahalarımızın paralel olması nede-
niyle Akyürek ailesi ile yıllardır süregelen 
bir işbirliğimiz her zaman olmuştur. Örne-
ğin Sortex optik ayıklama makinalarının ön 
temizleme sistemleri, depo, elevatör v.b. alt 
yapı ihtiyaçları için her zaman bize kaliteli 
çözümler sunarak ortak müşterilerimizin 
beğenisini kazanmışlardır. Bize alt yapı için 
firma soran firmalara Akyürek ailesini her 

zaman öncelikle tavsiye etmişizdir. 
Aynı şekilde Akyürek ailesi yurtiçi ve yurt-
dışı projelerinde ihtiyaç duyduğu optik ve 
mekanik çözümlerde bizden destek alarak 
ortak projeler oluşturmuştur. Firmalarımızın 
bu çözüm ortaklığında her zaman müşteri 
memnuniyeti ön planda olmuştur.
Sayın Gökmen Akyürek, AKY Technology 
olarak farklı bir firma ile çalışmaya devam 
etme kararından sonra kendisiyle şirket yet-
kililerimizin yıllardan beri süren dostlukları 
bu yeni firma üzerinden devam etmektedir. 
Aynı şekilde firmanın hem yurt içi hem de 
yurtdışı projeleri için gerektiğinde destek 
olarak çözüm ortaklığıma devam edeceğiz. 
Akyürek ailesinin bilgi ve tecrübe birikiminin 
bu farklı oluşumda ülkemiz yerli imalatına 
ivme kazandıracağına inanıyoruz. 
Yurtdışı firmalarının bilgi ve teknoloji biriki-
mi ile yerli sanayimizin sektör tecrübelerini 
yan yana getirerek daha da başarılı çözümler 
bulunabileceğine inanıyoruz. 

Osman YAMAN
Satış Mühendisi

Atomika Makina Tic.Ltd.Şti.

Çözüm Ortağı Olarak
Atomika Makina  

Atomika Makina olarak 1989 yılından beri ülkemiz gıda sanayine değişik makine gruplarında hizmet 
etmekteyiz. Çalışma sahalarımız çok fazla çeşitlilik gösterse de her zaman öncelikli sanayi kollarımız 

bakliyat, hububat, kuruyemiş ve benzeri dökme kuru gıda işleme sektörleri olmuştur.  



Birlikten
Güç Doğar !

ÇÖZÜM ORTAĞI

1982 yılında endüstriyel havalandırma 
sektörüne hizmet vermeye başlayan Özdemir, 
zaman içerisinde büyüyerek hizmet skalasını 
genişletmiştir. Bugün fabrika ürün akış boru-
larından, havalandırma sistemlerine; çeşitli 
helezonların ve değirmen yedek parçalarının 
satışına kadar pek çok alanda üretim-satış 
yapmaktadır.
32  yıldır sektörde olan Kuruluş; 10 kişilik 
yönetici, mühendis, 35 uzman personel kad-
rosuyla 1000 m alan üzerine kurulu üretim 
tesislerinde hizmet vermektedir.
 
Özdemir Havalandırma Helezon ve Değir-
men Makineleri’nin Mersin’de bir şubesi 
bulunmaktadır.
Dünden bugüne Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 
endüstriyel havalardırma alanında hizmet 
götüren Özdemir’in binlerce referansı bulun-

maktadır. Yıllar içerisinde edindiği deneyi-
mi işini mükemmelleştirmek için kullanan 
Özdemir, ticaret hayatına başarı ile devam 
etmektedir. Mersin’de bir şubesi olan Özde-
mir Akdeniz bölgesine hizmete bu şube ile 
öncelik verdiğini göstermektedir.

AR-GE Ekibi için Tübitak’dan Destek
Teknolojik yenilikleri yakından takip etmenin 
yanında teknolojinin yaratıcı olmak için de 
kolları sıvayan Özdemir, AR-GE Ekibini 2013 
yılında Tübitak’dan aldığı destekle beslemiş-
tir: Boru Bağlantı Kelepçesi ve Seri İmalatı 
için kullanılan makinenin imalatını gerçekleş-
tirmek için Tübitak’dan AR-GE desteği alın-
mıştır. “Boru Bağlantı Kelepçesi Seri İmalat 
Makinesi’nin” imalatı başarı ile tamamlana-
rak piyasaya hizmete hazır hale getirilmiştir.

AKY Technology, 
Özdemir Havalandırma

ile İş Ortağı

Özdemir Havalandırma Helezon ve 
Değirmen Makinaları ile AKY Techno-
logy iş ortaklığını sürdürüyor. Gazian-

tep’te hizmet veren kuruluş, Türkiye’nin, 
Edirne’den Van’a 70’e yakın noktasına 

hizmet götürmektedir. Endüstriyel hava-
landırma alanında başladığı yolculuğu-
na helezon ve değirmen makinelerini de 

ekleyen Özdemir, AKY ile ticari ortaklığı-
nı sürdürmektedir.
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25 bin m²  büyüklüğünde bir alanda büyük 
işler yapıldı. Çalışanlar, yöneticiler, müşteriler 
eşsiz bir sarmalın içerisinde her gün yepyeni 
başlangıçlara ve başarılı sonlara imza atıyor. 
Her yeni gün ile üretim döngüsü kesintisiz 
olarak sürüyor. 
AKY Technology’de, kuruma sadık ve işinde 
ehil bir kadro var. 200 Kişilik kadro disiplinli 
bir şekilde en iyi sonuç için çalışıyor. Kadroda 
onlarca yıldır yan yana iş üreten çalışanlar 
var. Tüm çalışanlar ekip ruhunun hakkını 
veriyor ve AKY Technology’ye güç katıyor: 
AR-GE Ekibi, teknoyenilikler yapmak ve kuru-
luşun hizmet kalitesini daha da artırmak için 
sürekli araştırıyor, fikirler üretiyor ve gelişti-
riyor. Uzun saatler boyunca çalışarak %100 
faydalı makinelere Gökmen Akyürek çatısı 
altında imza atmak için çiziyor, hesaplıyor ve 
tekrar tekrar deniyor. 
AR-GE Ekibinin olur verdiği iş; İmalat Eki-

bi’nin ellerinde vücut buluyor. Ekibin her bir 
üyesi demirle yoğrulmuş. Ağacı yontup için-
deki ruhu çıkaran heykeltıraşlar gibi demire, 
çeliğe sayısal verilerin ışığında form kazan-
dırıyor; çiziyor, kesiyor, boyuyor ve nihayet 
montaj hattındaki diğer ekip arkadaşlarına 
işi teslim ediyorlar. Montaj Ekibi, yaklaşık 16 
farklı montaj hattında çalışıyor. Her bir hat; 
Elek Bölümü, Elevatör Bölümü, Taş Eleme 
Makinesi, Hafif Eleme Makinesi şeklinde 
ayrılıyor. 
Çok sesli koronun eşlik ettiği bir Senfoni 
Orkestrasının; onlarca solisti, onlarca farklı 
enstrümanı ve bir yöneticisi vardır. Orkestra 
üyeleri farklı notalara bassalar da uyumlu tek 
bir ses çıkarırlar. AKY Technology’deki günlük 
çalışma rutini işte tıpkı böyle işler. Son derece 
disiplinli olunması gereken ve eşi benzeri 
olmayan bu ortaklık, müşteriyi memnun 
bırakmayı hedefleyen sonuç içindir.

AKY TECHNOLOGY
AKY Technology, 45 yıllık deneyimi arkasına alarak yepyeni bir başlangıç yaptı. Yeniliğin deneyimle buluşması, kuruluşa sağlam bir 
temel oluştururken gelecek için her zamankinden daha bilge kararlar alınmasına da neden olacak. 
AKY Technology’nin gelecek tasarısı, istikrarlı olarak büyüyen ve ülkesine yeniden ve yeniden fayda sağlayan bir kuruluş olmak. Kuru-
luşun kurucularından Sabahattin Akyürek’e göre; “Deneyim, bilgi ve sabır üçlemesinin birlikteliği ile başarı kaçınılmaz son!”

AKY TECHNOLOGY ®
Artık Tescilli Bir Marka...

Sn. Sabahattin AKYÜREK
AKY TECHNOLOGY YÖNETİM KURULU BAŞKANI

PRESTİJ
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PRESTİJ

Yapılan işin en iyi şekilde sunulması ve çevre-
nin olup bitenler hakkında bilgilendirilmesi 
de AKY Technology için çok önemli. Reklam 
hizmetleri, internet hizmetleri veren birimler 
ile dış ticaret organizasyonunu yürüten birim, 
AKY Technology’nin dışarıya açılan yüzünü 
temsil ediyor.

20 Milyon TL’lik bir maliyet ile kurulan Tesis, 
yaklaşık 40 ülkeye satışı hedefliyor. Kısa süre 
içerisinde geçmişte kurulan iletişim ağını 
kullanarak yurtdışında da başarılı işlere imza 
atan AKY Technology, Mısır ve Bulgaristan’da 
yakın zamanda Şubelerini açtı. Bu gelişmeye 
ek olarak Dünyanın dört farklı yerinde daha 
temsilcilik açmayı planlıyor.
AKY Technology’nin Bulgaristan’da geçtiği-
miz günlerde hayata geçirdiği şirketinin adı: 
“Gökmen Akyürek EOOD” Bu şirket, Türkiye 
ve Bulgaristan arasındaki danışmanlık işlerini 
yürütecek. Kuruluşun tüm makinelerini sat-
mak ve satış sonrası servis hizmetini vermek 
de şirketin sorumlulukları arasında…  Şu 
anda şubesinde 4+6 personel ile satış sonrası 

servis hizmetini vermeye başladı. 
AKY Technology, Mısır’daki bağlantılar so-
nucu yepyeni girişimlere de yakın zamanda 
yeşil ışık yaktı. Mısır’ın en büyük hububatçı 
firması olan Omar KHALİFA ile ortaklaşa 
hareket ederek International Import&Export 
adlı bir firmayla çalışma kararı alındı. Ayrıca 
bu ortaklık, hem danışmanlık hem de Mısır 
Bölgesinde tam distribütörlük anlaşmasını da 
beraberinde getirdi. 
Mısır, AKY Technology’nin başka girişimlerine 
de ev sahipliği yapacak. Gelecek planları dahi-
linde bölgede bir arazi satın alınarak üretime 
geçirilmesi tasarıları masada…
Afrika ve Rusya’da önce temsilcilikler açmak 
ardından da yapıyı büyük ölçekli organizas-
yonlara çevirmek hedefleniyor.
Teknoloji uyumuyor, Gökmen Akyürek’de! 
Az uyuyan ve çok çalışan bir kuşağın en genç 
temsilcilerinden olan Gökmen Akyürek, 
babası Sabahattin Akyürek’ten devraldığı iş 
prensiplerini profesyonel hayatında sonuna 
kadar uygulayarak yoluna devam ediyor. 
Teknolojinin sadık takipçisi, bakliyat sektö-
ründe teknoyeniliklerin öncüsü olma isteğiyle 
AKY Technology diğerlerinden farklılaşı-
yor. Teknolojik olmanın ötesinde “çok fazla 
teknolojik” olmak için arayışını sonuna kadar 
sürdürüyor. Gökmen Akyürek Technology’de 
PLC’lerle (Programmable Logic Control) 
donatılmış çok hassas makineler, “makineler 
üretiyor”: Excel Serisi’nin daha gelişmiş, akıllı 
ve ileri teknoloji ürünü yeni makineleri yol-
da… Ayrıca Tohum Kaplama Makinelerinin, 
imalatı başlıyor. Tohum Kurutan Makinelerin 
üretimi de başlayacak.

Gökmen Akyürek, Teşekkür Ediyor:

“AKY Technology’nin büyüme 
yolculuğunda yanında olan AR-GE 
Ekibinden İmalat ve Montaj Ekibi-
ne; Reklam Biriminden Dış Tica-
ret Organizasyonlarını yürüten 
Birimine kadar bütün kadrosuna 
teşekkür ediyor.” Bu birlikte çıkı-
lan bir yolculuk ve başarı ortak… 
Teknoyenilik serüveni Gökmen 
Akyürek Technology’de sürüyor!

Geçmişin Tecrübesinden,
Geleceğin Teknolojisine...
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FOTOSORTER C 4

Referans Kodu: SH 2015 - 001

Referans Kodu: SH 2008 - 002

Referans Kodu: SH 2013 - 003

FOTOSORTER C 5

3 Tekneli Ön Temizleme 
Makinesi TEM 005-3

 Üretim Yılı: 

 Üretim Yılı: 

 Üretim Yılı: Bakıma Gerek  Var

Bakıma Gerek  Var

Bakıma Gerek  Var

Bakıma Gerek  Yok

Bakıma Gerek  Yok

Bakıma Gerek  Yok

2008

2008

2013

Bulgaristan

Bulgaristan

TÜRKİYE

Siyah Çekirdek

Siyah Çekirdek

Buğday

9000 saat

9000 saat

300 saat

- Florasan Lamba Sistemli
- Düz Kanal
- Bakımlı
- Çalışır vaziyette

- Florasan Lamba Sistemli
- Düz Kanal
- Bakımlı
- Çalışır vaziyette

- Elek altı fırçalı
- Tekerlekli
- 5 vakum kanallı

Gökmen AKYUREK EOOD - BULGARİSTAN

Gökmen AKYUREK EOOD - BULGARİSTAN

AKY Technology Ltd. Şti.

EYLÜL 2015

EYLÜL 2015

Stoktan Teslim

info@akytechnology.com

info@akytechnology.com

info@akytechnology.com

Makine Adı

Makine Adı

Makine Adı

Kullanıldığı Yer

Kullanıldığı Yer

Kullanıldığı Yer

Çalıştığı Ürün

Çalıştığı Ürün

Çalıştığı Ürün

Teknik Detaylar

Teknik Detaylar

Teknik Detaylar

Ürün Sahibi

Ürün Sahibi

Ürün Sahibi

Teslim Tarihi

Teslim Tarihi

Teslim Tarihi

İletişim Bilgileri

İletişim Bilgileri

İletişim Bilgileri

Tahmini Çalışma Saati

Tahmini Çalışma Saati

Tahmini Çalışma Saati

2. EL MAKİNE SAYFALARIMIZ



Referans Kodu: SH 2010 - 004

Referans Kodu: SH 1989 - 005

Referans Kodu: SH 2011 - 006

Çift Ön Temizleme
Makinesi TEM 003

Orta Boy Bakliyat 
Eleme Makinesi TEM 001

Sıvı İlaçlama Makinesi
TRT 005

 Üretim Yılı: 

 Üretim Yılı: 

 Üretim Yılı: 

Bakıma Gerek  Var

Bakıma Gerek  Var

Bakıma Gerek  Var

Bakıma Gerek  Yok

Bakıma Gerek  Yok

Bakıma Gerek  Yok

2010

1989

2011

Erzurum 

Denizli 

Sivas

Beyaz Çekirdek

Beyaz Çekirdek

Buğday

9000 saat

...... saat

1500 saat

- 4 adet fanlı
- Elek altı fırça temizleme sistemli

- Komple PLC sistemli
- Dokunmatİk ekran

AKY Technology Ltd. Şti.

AKY Technology Ltd. Şti.

AKY Technology Ltd. Şti.

Stoktan Teslim

60 iş günü

5 iş günü

info@akytechnology.com

info@akytechnology.com

info@akytechnology.com

Makine Adı

Makine Adı

Makine Adı

Kullanıldığı Yer

Kullanıldığı Yer

Kullanıldığı Yer

Çalıştığı Ürün

Çalıştığı Ürün

Çalıştığı Ürün

Teknik Detaylar

Teknik Detaylar

Teknik Detaylar

Ürün Sahibi

Ürün Sahibi

Ürün Sahibi

Teslim Tarihi

Teslim Tarihi

Teslim Tarihi

İletişim Bilgileri

İletişim Bilgileri

İletişim Bilgileri

Tahmini Çalışma Saati

Tahmini Çalışma Saati

Tahmini Çalışma Saati

Burada görmüş olduğunuz bütün ürünlerin detaylı bilgilerine ulaşmak için iletişim bilgilerimiz:

2. el makineleri gösteren fotoğraflar temsili fotoğraflarıdır. Makinelerin gerçek görüntülerini görmek için referans kodunu mail 
atmanız yeterlidir.

e-mail: info@akytechnology.com www.akytechnology.comTel: +90 324 502 00 60 - 61
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