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İki Aylık Sektörel Dergi Sayı: 10 KASIM - ARALIK 2016

D Ü N Y A N I N  R E K O L T E S İ







SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi  
400.Sokak No:401
41480 Gebze / KOCAELİ
Tel.: +90-262 9991000-04
Fax: +90-262 9991009

www.sew-eurodrive.com.tr

SEW-EURODRIVE—Driving the world  

Dizayn edilen herşeyin birlikte 
çalışmasının ne anlama geldiğini 
keşfet. 
 

Mükemmel işleyen bir otomasyon 
çözümünün, sadece mükemmel bir 
şekilde işleyen tahrik sisteminden daha 
fazlasına ihtiyacı vardır. 
SEW-EURODRIVE’ın bir otomasyon 
sisteminin işleyişindeki tüm gerekli 
motorlar, redüktörler, sürücüler ve diğer 
yardımcı kompanentlerin seçilmesi ve 
uyum içinde hareket kontrolünün 
sağlanması konusundaki çözüm 
uzmanlığına güvenin. Herşeyin birbiri ile 
olan bu mükemmel uyumu, size yüksek 
düzeyde üretkenlik, çığır açan enerji 
verimliliği teknolojisi ve maksimum
çözüm güvenilirliği ile açık bir rekabet 
avantajı sağlar.

SEW-EURODRIVE – Driving the world 



Fabrika Ürün Akış Boruları
Havalandırma Sistemleri
Havalı Taşıma Sistemleri
Toz Toplama Sistemleri
Çeşitli Helezonların Satışı
Değirmen Yedek Parçalarının Satışı
Sıfır ve 2. El Makina Satışı
Boru Bağlantı Kelepçeleri
Metal Sac İşleri
İmalat, Montaj ve Taahhüt 

ÖZDEMİR HAVALANDIRMA SATIŞ MAĞAZASI..
Adres: 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 83120 NOLU CAD. NO: 9 ŞEHİTKEMİL/GAZİANTEP
Telefon: +90 342 337 30 90 
Fax: +90 342 337 55 27

 ÖZDEMİR HAVALANDIRMA GAZİANTEP
Adres: 2. OSB SANAYİ BÖLGESİ 83207 NOLU CAD. NO: 25/10 BAŞPINAR/GAZİANTEP
Telefon: +90 342 235 35 42 + +90 342 235 46 86
Fax: +90 342 235 35 43

www.ozdemirhavalandirma.com
info@ozdemirhavalandirma.com

ÖZDEMİR HAVALANDIRMA MERSİN
Adres: Çilek Mahallesi Cumhuriyet Bul. No :76 AKDENİZ/MERSİN
Telefon: +90 324 235 76 49

ÖZDEMİR HAVALANDIRMA
HELEZON VE DEĞİRMEN MAKİNALARI

- Fabrika Ürün Akış Boruları - Havalandırma Sistemleri - * Havalı Taşıma Sistemleri - Toz Toplama Sistemleri - Çeşitli Helezonların Satışı
- Değirmen Yedek Parçalarının Satışı -  Sıfır ve 2. El Makina Satışı  - Boru Bağlantı Kelepçeleri - Metal Sac İşleri  - İmalat,Montaj ve Taahhüt 

- Fabrika Ürün Akış Boruları - Havalandırma Sistemleri - * Havalı Taşıma Sistemleri - Toz Toplama Sistemleri - Çeşitli Helezonların Satışı
- Değirmen Yedek Parçalarının Satışı -  Sıfır ve 2. El Makina Satışı  - Boru Bağlantı Kelepçeleri - Metal Sac İşleri  - İmalat,Montaj ve Taahhüt 
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Adres: 
Telefon: 
E-Posta: 

Turgut Reis Mahallesi 4114 Sok. No: 10 / D Akdeniz - MERSİN
(+90 324) 233 40 41  Fax: (+90 324) 233 40 41
info@emekelektrik.com.tr www.emekelektrik.com.tr

16 yıllık tecrübesiyle, dünyanın en iyi firmalarıyla çalışır...

 ▶AG - OG Tesisleri
 ▶ Enerji Nakil Hatları

 ▶ Trafo Tesisleri
 ▶ Endüstri Tesisleri

 ▶ Sanayi Tesisleri
 ▶ Otomasyon Sistemleri

 ▶ Kompanzasyon Panoları



Tasarım
Makine Model Sanayii

KALİTE VE TEDARİK SÜRECİNDE
YÜKSEK PERFORMANS 

2009 yılında start verdiğimiz firmamızda ilk 
heyecanımızı kaybetmeden, yüksek 
verimlilikle iş gücünü büyüterek devam 
etmekteyiz.
Firmamız bünyesinde;
- Döküm Modelleri
- Döküm Tedariği
- Fason İmalat
ürün tedariği yapılmaktadır. 

www.tasarimmodel.com

İletişim Numaralarımız:

E-mail: tasarimmodel@gmail.com

Adres: Hacı Yusuf Mescit Mah.
Mevlevi Cd. No:22/G  Karatay/KONYA 0332 342 02 41

507 705 05 25 - 0507 705 05 35
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iÇiNDEKiLER

Yayın türü: Yaygın süreli

İMTİYAZ SAHİBİ:
AKY TEKNOLOJİ MAKİNA REKLAMCILIK
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adına
Gökmen AKYÜREK

Genel Yayın Yönetmeni: Gökmen AKYÜREK

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Özlem KAPLAN

Görsel Tasarım: 

Web Developer - Sosyal Medya Sorumlusu: Emir KOÇ

Editoryal: Özlem KAPLAN

Yönetim Yeri: 2. Organize Sanayi Bölgesi Rasim Dokur Bulv.
No:19 Akdeniz / Mersin TÜRKİYE

Dergi yönetim: 
İletişim: +90 324 502 00 60-61
Fax: +90 324 502 00 62

E-mail: info@rekoltedunyasi.com

www.rekoltedunyasi.com 

Basım Yeri: Kü
ny

e

Sn. Zeki SÖNMEZ
ARMADA BAKLİYAT A.Ş. Genel Müd. Yrd.

24 • KISA KISA

30 • SN. ZEKİ SÖNMEZ İLE RÖPORTAJ

32 • SN. MUSTAFA ÇELEBİ İLE RÖPORTAJ

34 • SN. DAVUT CESUR İLE RÖPORTAJ

36 • SN. Ö. ABDULLAH ÖZDEMİR İLE RÖPORTAJ

38 • SN. CELALETTİN YILDIZ İLE RÖPORTAJ

40 • SN. SITTIK İLHAN İLE RÖPORTAJ

42 • SN. ESİN SETOL İLE RÖPORTAJ

46 • TOHUMLUK BUĞDAY NASIL TEMİZLENİR

51 • SEKTÖREL “ULUSAL BAKLAGİL KONSEYİ YAPILDI”

52 • KURU GIDANIN YAŞAYAN EFSANELERİ “SABAHATTİN AKYÜREK”

58 • SEKTÖREL "KOSGEB TANITIM ve DESTEK PROGRAMI"

61 • MAKALE "DESTEKLER ve YATIRIMLAR"

63 • SEKTÖREL "DÜNYA YULAF REKOLTESİ"

66 • SEKTÖREL "AKY TECHNOLOGY FABRİKA ALANINI GENİŞLETTİ"

67 • SEKTÖREL "TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARA DESTEK VAR"

70 • ARAŞTIRMA "BAKLİYAT ÜRETİMİNDEKİ DÜŞÜŞ ve NEDENLERİ HAKKINDA"

74 • SEKTÖREL "GROWTECH FUARI YOLDA"

76 • MAKALE “VERGİ ve DİĞER BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI”

80 • ÜLKE ANALİZİ “DÜNYANIN EN ZENGİN ÜLKELERİNDEN BİRİ; KANADA”

82 • KAPAK KONUSU “TARIMDA OTONOM TEKNOLOJİLER”

86 • TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

90 • SEKTÖREL "DJİLİSOY ve AKY TECHNOLOGY İŞBİRLİĞİ"

93 • MAKALE “İNTERNET ORTAMINDA MARKA HAKKINA TECAVÜZ”

99 • SORU-CEVAP "NEDİR BU B2B?"

102 • ÜRÜN ANALİZİ “AYÇEKİRDEĞİNE GENEL BİR BAKIŞ”

105 • TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

BAKLİYAT SEKTÖRÜNÜN
AMİRAL GEMİSİ,
ARMADA BAKLİYAT

Sn. Davut CESUR
YAYLA BAKLİYAT SATINALMA MÜDÜRÜ

YAYLA AGRO BAŞARISINI
GENÇLERE BORÇLU

Sn. Ö. Abdullah ÖZDEMİR 
MERSİN TİCARET BORSASI BAŞKANI

ÖZDEMİR: “Türkiye bakliyat 
ürünleri ticaretinde 
net ithalatçı pozisyona 
düşmüştür.”
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Dergi yönetim: 
İletişim: +90 324 502 00 60-61
Fax: +90 324 502 00 62

E-mail: info@rekoltedunyasi.com

www.rekoltedunyasi.com 

Basım Yeri: 

10 (On) sayılar içerisinde en etkili olan-
lardandır. 10’u duygu ve düşüncelerimizi 
ifade ederken sıkça kullanırız. Mesela, 10 
numara işler vardır; 10 numara insanlar 
olduğu gibi. Bazı firmalar on numara çö-
zümler sunar. Herkesin futbolda, filmde 
ya da müzikte bir ilk 10 listesi vardır. 
Genel geçer kabullerimize de kişisel be-
ğenilerimizi de bu sayı sızmıştır. Örneğin 
benim on numara futbolcu tanımıma Ma-
radona uyar ve arabalardan da hızına 
kimsenin yetişemediği Ferrari… Anlaya-
cağınız 10’a atfedilenler güzeldir ve onda 
bir keramet vardır.
La Rekolte Du Monde Dergisi olarak 10. 
Sayımız ile karşınızdayız. Yola çıktığı-
mız 2015 yılından bu yana, her iki ayda 
bir sizinle buluşturduğumuz dergimizde, 
bakliyat sektörünün nabzını tutmayı he-
defledik. Kapak konusu, sektör haberleri, 
son teknolojiler, sektör temsilcileriyle rö-
portajlar, yeni tesisler, kuru gıdanın ef-
saneleri bölümlerimizle yeniliklerin hem 
takipçisi hem de habercisi olmaya gayret 
ettik. 1. sayımızdan 10. Sayımıza kadar, 
Türkiye Bakliyat Sektörünü kayda alma-
ya ve geleceğe geçmişten bir iz bırakmaya 
çalıştık. Bu sayımızda da bu misyonu sür-
dürüyoruz.
Peki, yeni sayımızda neler var? La Recol-
te Du Monde Dergisi olarak, bizce Türk 
ve Dünya Bakliyat Piyasasında etkili 10 
firma, sektör temsilcisi, ürün ve ülkeyi be-
lirleyerek sizlerle paylaştık. Geçtiğimiz 2 
aylık süreçte Türkiye ve Dünya’da kurulan 

eleme tesislerinin haberlerine yer verdik 
ve son teknoloji makinelerin tanıtımını 
yapmayı sürdürdük.
Ayrıca Mısır’dan, Nevşehir’den, Konya ve 
Mersin’den sektör temsilcileriyle röpor-
tajlar yaptık. Nevşehir’in çerçeveli tom-
bul diye bilinen kabak çekirdeğini Serdal 
Pala’dan dinlerken, Mısır yer fıstığı pi-
yasasını Amr  Bennyia’dan öğrendik. Bu 
sayımızda Yaşayan Efsanemiz İdeal Bak-
liyat’ın Sahibi yarım asırlık çınar Hayret-
tin Memiş. Geçmişten günümüze bakliyat 
piyasasındaki değişimi ondan dinledik. Bi-
zimle eşsiz anılarını paylaştığı için burada 
bir kere daha kendisine teşekkür ederiz. 
Bu sayımızda araştırma konumuz Kana-
da Saskatchewan Bölgesindeki tarımsal 
üretim. Dünyaya özellikle mercimek üre-
timinde kafa tutan Kanada’nın bu bölgesi, 
bir bakliyat ambarını andırıyor. 
Sektörümüz için önemli bir gelişme oldu: 
18 Ocak tarihi bundan sonra Dünya Bak-
liyat Günü olarak kutlanacak. Bu konuda 
önemli isimlerden açıklamalar geldi ve 
Dünya’nın çeşitli yerlerinde organizas-
yonlar düzenlendi. Mersin’de gerçekleş-
tirilen organizasyonda sizin için vardık. 
Konu ile ilgili habere sayfalarımızdan ula-
şabilirsiniz. 
Yine sürprizlerle dolu bir sayı sizleri bekli-
yor. Başınıza hep iyi şeylerin gelmesini ve 
2017 yılının size 10 numara mutluluklar 
ve bol kazanç getirmesini dilerim. 

Merhaba 
Sevgili

Okurlar, 

Gökmen Akyürek
Genel Yayın Yönetmeni

İyi okumalar diliyorum.
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KISA KISA

TARIM BAKANI ÇELİK,
“KİMYASAL GÜBREDEN ORGANİK 

GÜBREYE GEÇİYORUZ”
TC. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Resmi web sitesinde 
yayınlanan habere göre, gübre dahil olmak üzere tarımın 
temel girdileriyle ilgili olarak gelecekte çeşitli çalışmalara 
imza atılacak. Bakan Çelik,   "Toprağın verimi bakımından 
gübrenin niteliği ve içeriği son derece önemli. Yaklaşık 3 
aydır bütün teknik kadrolar ve üniversitedeki hocalarımızla 
beraber yürüttüğümüz çalışmalarla gübrenin toprağa uygun 
formatta üretilmesiyle ilgili son aşamaya gelmiş bulunuyo-
ruz. Topraklarımızda verimi arttırmanın yolu, toprağımızın 
yoğun kimyasal saldırısından kurtarılıp, bakteriyle ve orga-
nik maddelerle desteklenmesinden geçiyor." dedi.

TRT Haber'de canlı olarak yayınlanan Anadolu Soruyor programında 
gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çelik; "Kimyasal gübreden 
organik gübreye geçişle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
Başkan Çelik sözlerine şöyle devam etti: “Gübre de dahil olmak üzere 
tarımın temel girdileriyle ilgili olarak çalışmalarımızı hassasiyetle 
sürdürüyoruz. Gübre konusunda verimi artırmak için kimyasalların 
kullanılma zorunluluğu var, yani bir taraftan nüfus artıyor, artan nüfu-
sun gıda ihtiyacını karşılamak için, topraklarımız genişleyip büyüme-
diğine göre, oradaki verimliliği esas almak gerekiyor, onu artırmanın 
yollarından bir tanesi de gübrenin kullanılması. Fakat eğer gübre 
bitkinin alacağı elementleri, besinleri almaya engel olacak bir oranda 
kullanılıyor ise, o zaman başka sorunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz, 
o zaman işin anası olan toprağı yok ediyorsunuz, toprağı işlevsiz ve 
verimsiz hale getiriyorsunuz demektir. Onun için burada gübrenin 
niteliği ve içeriği son derece önemli.

Biz yaklaşık 3 aydır bütün teknik kadrolar ve üniversitedeki hoca-
larımızla beraber toprağımızın ve gübremizin mukayesesini yaptık, 
elde ettiğimiz veriler çerçevesinde biz acaba torağı çoraklaştırma-
dan, toprağın kalitesi bozulmadan bu gübreyi nasıl formüle ederiz 
diye çalıştık, güzel bir noktaya geldik. Şimdi gördük ki, bu kimyasalla 
birlikte belli oranda mikrobiyal ve organik maddelerin de bu gübrede 
yer alması gerekiyor ki topraktan yeteri kadar verimi alabilelim veya 
bitkiler yeteri kadar almaları gereken besinleri topraktan alabilsinler. 
Aksi takdirde yüzde 70'lere varan toprağın vermesi gereken besini, 
elementleri bitkiye verememesi durumuyla karşılaşıyorsunuz. Bu da 
başka sorunlara yol açıyor. Bitki yeterince beslenemeyince, alması ge-
reken yeterli gıdayı alamayınca bu direkt soframıza geliyor ve insan-
ların sağlığıyla da ilgili çok ciddi sorunlar oluşuyor. İşte bu çerçevede 
gübrenin toprağa uygun formatta üretilmesiyle ilgili son aşamaya 
gelmiş bulunuyoruz. Yani topraklarımızda verimi arttırmanın yolu, 
toprağımızın bu yoğun kimyasal saldırısından kurtarılıp, bakteriyle ve 
organik maddelerle desteklenmesinden geçiyor.
Ayrıca artık hangi arazide, hangi havzada hangi gübreyi kullanacağız, 
bununla ilgili kılavuz da oluşturuyoruz. Şu an itibariyle 73 havzada 
hangi gübreyi kullanacağımız belirlendi. Hızlı bir şekilde çalışmaları-
mızı sürdürüp 941 havzada kullanılacak gübrenin kılavuzunu hazırla-
yacağız. Bu çalışmamızla topraklarımızın verimini artırmış olacağız.” 
açıklamasında bulundu.
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Yerli bitki koruma şirketlerinden Agrobest Grup, 
Hollanda menşeli tohum firması Ad Rossen Seed’i 
satın aldı.

Amasya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce yürütülen Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında %50 hibeli Ceviz (Chandler) fidan 
dağıtımı yapılacak.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "En az 3 (üç) dekar kapama ceviz bahçesi tesis etmek isteyen üreticilerin İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüklerine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir" denildi.

KISA KISA

Türkiye’nin önemli bitki koruma şirketlerinden Agrobest Grup, sebze 
tohumları alanında faaliyet gösteren Hollanda merkezli Ad Rossen 
Seed firmasını satın aldığını duyurdu. 17 Kasım itibariyle kesinlik 
kazanan satın alma hamlesinin ardından Ad Rossen Seed’in Türkiye 
ile birlikte 24 ülkede faaliyette bulunacağı açıklandı.
2002 yılında kurulan ve Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da bitki 
koruma ürünleri ile adından söz ettiren Agrobest Grup ile Ad Rossen 
Seed arasındaki anlaşmaya dair yeni gelişmeler La Recolte Du Monde 
Dergisi’nin takibinde olacaktır. 

%50 HİBELİ
CEVİZ FİDANI YETİŞTİRİLECEK

AGROBEST GRUP
TOHUMA YATIRIM YAPTI
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KISA KISA

Tarım Bakanlığı Resmi Web Sitesi’nde verilen bilgiye göre; 3 mil-
yona yakın nüfusuna rağmen, ülke topraklarının sadece %0,7'si 
ekilebilir bir ülke olan Katar, gıda ve tarım ürünlerinin neredeyse 
tamamını ihraç eden bir ülke. Bu çerçevede, Katar ile tarımsal 
işbirliğimizi geliştirmek ve tarımsal ticaretimizi artırmak amacıyla 
başlatılan görüşmelerde sona gelindi. "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Katar Devleti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Mutaba-
kat Zaptı", Sayın Cumhurbaşkanımız ile Katar Emiri'nin huzurun-
da Sayın Bakanımız ile Katar Çevre ve Belediyecilik Bakanı Sayın 
Muhammed bin Abdullah El-Rumaihi tarafından imzalandı.

Anlaşmaya göre; iki ülke arasında bitkisel ve hayvansal üretim, ba-
lıkçılık ve gıda sanayii alanlarında işbirliği geliştirilecek ve iki ülke 
arasında her yıl düzenli olarak bir araya gelecek olan bir "Tarım 
Yürütme Komitesi" oluşturulacak. Tarımsal işbirliği ve tarımsal 
ticarete ilişkin tüm konular ve sorunlar bu Komite'de ele alınacak. 
Komite'nin ilk toplantısının Şubat 2017'de yapılması öngörülüyor.

KATAR İLE TARIM ALANINDA İŞBİRLİĞİ 
MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

18 Aralık 2016 tarihinde Trabzon’da Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komitesi 2. kez düzenlendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim Bin El Tani’de toplantıya başkanlık etti. Eğitim, sağlık, iletişim, gümrük ve tarım gibi 
alanlarda iki ülke arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Taklit ve tağşiş yaptığı belirtilen işletmeler ve ürünlerinin parti 
numaraları internet sitesinde açıklandı. Buna göre, tağşiş ve taklit 
yapıldığı ya da ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen 96 
firmaya ait olan 150 ürün hakkında kamuoyuna bilgi geçildi.

TC. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı web sitesinde verilen 
bilgiye göre; bitkisel yağlarda taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen 
30 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği Ayçiçek ve zeytinyağla-
rına ait bilgiler halka duyuruldu. Söz konusu ürünlerde yağ asitleri 
kombinasyonu ve başka tohum yağları tespit edildi.

TC. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda 96 firmanın hileli ürün sattığı tespit 
edildi. Taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen aralarında bitkisel yağ, kahve, bal, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerinin 
bulunduğu 150 ürün Tarım Bakanlığının Resmi Web Sitesi üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

TARIM BAKANLIĞI
150 HİLELİ ÜRÜNÜ AÇIKLADI
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TOHUM, FİDAN, SEBZE  ve 
MEYVE'de ÖNEMLİ HAMLE

TZOB, Meslek Yeterlilik Kurumu ile yap-
tığı işbirliğiyle tohum, fidan, meyve ve 
sebze yetiştiricilerinin ulusal meslek 
standartlarını belirledi. TZOB Genel Baş-
kanı Şemsi Bayraktar, “Mesleki Yeterlilik 
Kurumu ile yaptığımız işbirliği sonucu, 
tohum, fidan, meyve ve sebze yetiştiricile-
rinin ulusal meslek standartlarını belirle-
dik” dedi.

Türkiye’de Ulusal Yeterlilik Sistemi kurmak ve işletmek 
amacıyla, 2006 yılında 5544 sayılı Kanunla kurulan Mes-
leki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği (TZOB) ile yaptığı işbirliği sonucunda tohum yetişti-
riciliğinin standartları belirlendi.

Süreci özetleyen Bayraktar, “Protokol kapsamında yer alan 
ulusal meslek standartlarının taslakları, ilgili kurum temsilci-
leri ve mesleğin icracıları ile çalıştaylar yapılarak hazırlanmış ve 
MYK’ya iletilmiştir. MYK’nın incelemelerini tamamlanmasını taki-
ben uygun bulunan taslaklar ilgili tarafların görüşüne sunulmuştur. 
Gelen görüşler değerlendirilmiş ve taslak ulusal meslek standartları, 
görüş ve değerlendirme formu ve ilgili diğer dokümanlar MYK’nın 
ilgili sektör komitesince incelenmiştir. Sektör komitesi tarafından 
incelenen taslak ulusal meslek standartlarından ‘Tohum Yetiştiricisi’, 
‘Fidan Yetiştiricisi’, ‘Meyve Yetiştiricisi’, ‘Sebze Yetiştiricisi’ ulusal mes-
lek standartları MYK Yönetim Kuruluna sunulmuş ve onaydan sonra 
25 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlan-
mıştır.” dedi.

Açıklamasına devam eden Bayraktar, “Tarım sektöründe mesleki 
yeterlilik belgelerine sahip nitelikli işgücü istihdamının yaygınlaştırıl-
ması, tüketiciye daha kaliteli ve sağlıklı ürün yetiştirilmesi ve ayrıca

 işin 
gerektirdiği 
bilgi ve bece-
rilere sahip, yeniliklere 
ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi 
önemlidir. Bu kişilerle, dünyada hızla değişen işgücü yapısına, kaliteli, 
sağlıklı üretim ve çalışma biçimine tarımımız da ayak uyduracaktır.” 
ifadesinde bulundu.



MODERN ZAMANIN TRUVA’SI
by AKY TECHNOLOGY

AKY TECHNOLOGY,
TRUVA

EFSANESiNi
UYANDIRDI



Truva, çok havalı iç dizaynı ve çalışma prensibiyle teknoyenilik zamanına ayak uyduruyor.

Kendinden sonra gelecek teknolojilerin atası niteliğindeki Truva, çağdaşlarına fark atıyor!



|34

RÖPORTAJ

10. Sayımızda Mısır’dan bir misafir ağırlıyoruz. Nuts 
Land’ın değerli yöneticisi  Amr Bennyia, La Recolte 
Du Monde Dergisi sayfalarına konuk oluyor. Dün-
yanın pek çok ülkesine yer fıstığı ihraç eden Amr 
Bennyia, Mısır Fıstık Piyasası hakkında bizimle bilgi 
ve deneyimlerini paylaşıyor. 30 yılı aşkın süredir 
Kuruyemiş Sektöründe olan kuruluşun Türkiye ile de 
güçlü iş bağlantıları var. Nuts Land Türkiye Temsil-
cisi Ahmet EL Nahhal’da (AN.TRADE-KONYA) Amr 
Bey ile sohbetimiz boyunca eşlik etti. Dünyadan bir 
markayı daha röportajımız başlıyor.

Sn. Amr Bennyia sizi ve kuruluşunuzu  tanıyabilir miyiz?
Ben Amr Bennyia, Bir aile şirketi olan Nuts Land’ın sahibi ve yöne-
ticisiyim. Babam tarafından kurulan firmamız, Mısır’ın El Sharkea 
(EL Salhiya) Şehrinde yaklaşık 35 senedir fıstık üzerine çalışıyor. 
Yerfıstığı zirai üretimi, işlenmesi ve uluslararası ticareti anlamın-
da uzmanlaşmış bir kuruluşuz. Köklü iş bağlantılarımızla kendi 

topraklarımızda ürettiğimiz yer fıstığını öncelikle Arap ülkeleri ile 
Avrupa’da ihraç ediyoruz. Bünyemizde çalışanların 150’sini fabrika 
çalışanlarımız, 100’ünü ise zirai aşamada çalışanlar oluşturuyor ve 
her yıl ortalama 10 bin ton fıstık üretiyoruz.  

Sn. Amr BENNYİA 
NUTS LAND

MISIR'IN KÖKLÜ FİRMASI

"NUTS LAND"
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Amr Bey, fıstık ekimi yaptığınız topraklarınız olduğundan söz 
ettiniz. Bu konuda sizden biraz daha bilgi alabilir miyiz?
Mısır’da Nil Nehri’nin suyu ile beslenen bereketli topraklarımız 
var. On yıllardır bizde olan topraklarda yer fıstığı üretimi yapıyo-
ruz. Topraklarımızın yüzölçümü 21 bin dönüm. Dünyanın pek çok 
ülkesine bu ürünleri gönderiyoruz; Türkiye’ye de her yıl ortalama 
bin ton ürün gönderiyoruz. Türkiye’de satış yaptığımız öncelikli 
bölge ise Osmaniye ve yöresidir. 

Türkiye dışında yoğun olarak iş ilişkileriniz olduğu ülkeler 
hangileridir?
Nut Lands 35 yıllık bir geçmişe sahip. Pek çok ülke ile güçlü bağ-
lantılar kurmuş ve bunu başarı ile sürdürmüş bir şirketiz. Avru-
pa’da Almanya, İtalya, İsviçre ve Hollanda; Arap Yarımadası’nda 
Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan öncelikli ticaret ilişkisi kurduğu-
muz ülkelerimizdir. 

Türkiye’de Temsilciliğiniz var ve Ahmet El Nahhal bu temsil-
ciliğin başındaki isim. Peki, Türkiye dışında hangi ülkelerde 
temsilcilikleriniz var? Dünya ile iletişimi başka hangi kanal-
larla kuruyorsunuz?
Türkiye’de uzun yıllardır temsilciliğimiz var. Onun dışında Alman-
ya ve İtalya’da da temsilciliklerimiz bulunuyor. Dünya ile iletişimi-
mizi güçlü tutmak ve daha çok bilinmek için enternasyonal fuarları 
düzenli olarak takip ediyor ve bazen ziyaretçi bazen de katılımcı 
olarak bulunuyoruz. 2016 yılı içerisinde CİAL Paris’de bulunduk, 
CİAL Dubai’de de yerimizi alacağız. Almanya ve Hollanda Fuarla-
rını da özellikle takip ediyoruz. Sektörün kalbinin attığı yerlerde 
varız. 
Fıstık işleme işlemi için kullandığınız makineleri nereden 
temin ettiniz? 
Biz eleme ve temizleme işlemi için Amerikan makineleriyle Türk 
makinelerini tercih ediyoruz. Türkiye’de AKY Technology’den ma-
kineler temin ediyoruz. Teknolojimizi sürekli yenileyerek kalitemi-
zi koruyoruz. 

Mısır’da üretilen yerfıstığı hakkında sizden bilgi alabilir mi-
yiz?
Mısır’da üretilen yerfıstığı, son 30 yıldır, Amerikan Tohumu olarak 
da bilinen Virginia Tohumundan üretiliyor. Bu tohumun özelliği, 
verimli olmasıdır Ayrıca, kabuğu da içi de beyaz renktedir ve bü-
yüktür. Avrupa bu fıstığı pasta, kuruyemiş ve çikolata sektöründe 
tercih etmektedir. Ancak yine de söylemeden geçemeyeceğim: Nil 
Nehri’nin suladığı bereketli topraklar bu fıstığı daha da tatlandır-
maktadır. 

Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Fıstık piyasasındaki varlığımızı güçlü tutmaya devam edeceğiz. 
Markamız daima dünyaya hizmeti sürdürecek.

RÖPORTAJ



|36

RÖPORTAJ

Türk Bakliyat Piyasasının önemli kuruluşlarından olan 
Natural Gıda’nın 4. Kuşak sahibi ve yönetim kurulu 
üyesi Andaç Kolukısa, genç yaşına rağmen Dünya Bak-
liyat Sektörü için faydalı çalışmalara imza atan önemli 
oluşumların parçası: Dünya Bakliyat Konfederasyo-
nu’nda (GPC)  “Genç Profesyoneller Koordinatörü” gö-
revini bir buçuk yılı aşkın süredir üstlenmiş durumda. 
Global düzlemde çalışmalar yapan Konfederasyon ve 
oluşumdaki görevleri hakkında bilgi aldığımız Andaç 
Kolukısa ile röportajımız başlıyor.

Sizi tanıyabilir miyiz?
1988 Gaziantep doğumluyum. Lise eğitimimi Gaziantep ve Mersin’de 
tamamladım. Ardından İstanbul’da Sabancı Üniversitesi Üretim 
Sistemleri Mühendisliği’nden mezun oldu. İlk iş deneyimim,  BMW 
Almanya’da 3 Serisi üreten otomobil fabrikasında başladı, daha son-
rasında Gebze’de Ford OTOSAN’ da görev aldım. İş hayatında ısınırken 
eğitimimi de sürdürdüm. A.B.D.  HULT San Francisco’da Uluslararası 
İşletme Yüksek Lisans  (MBA) Programını kabul aldım. Global Ro-

tasyon Programı sayesinde University of London ve Şangay Fudan 
Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimimi tamamladım.  
Bu sürecin ardından Amerika’ya geri dönerek bir finans şirketinde 
çalışmaya başladım. Daha sonra çeşitli sebeplerle Türkiye’ye dönme 
kararı aldım ve aile şirketimiz olan Natural Gıda A.Ş.’de sorumluluk-
lar üstlendim. Şirketin ihracat ve finans işlerinden ben sorumluyum. 
Bununla birlikte belirtmem gerekir ki; eğitim hayatından da hiçbir 
zaman kopmadım. Şu anda Mersin Üniversitesi’nde Finans doktoramı 
tamamlamak üzereyim. 
  
 CICILS Genç Profesyoneller Koordinatörüsünüz. Oluşumdaki 
görev ve sorumluluklarınızdan bahseder misiniz?
Öncelikle belirtmek istiyorum: Dünya Bakliyat Konfederasyonu, 
Küresel Bakliyat Piyasasında  “CICILS IPTIC” olarak anılıyordu. Ancak 
yeni alınan bir kararla ismi, Global Pulse Confederation (GPC) olarak 
değiştirildi. 
Ben de bu oluşumda bir buçuk yılı aşkın süredir “Genç Profesyoneller 
Koordinatörü” görevini üstlenmiş durumdayım. Görevimin temelinde, 
genç profesyonellerin bakliyat sektörüne dahil edilmesi ve onların 
aktif olarak piyasalara adaptasyonlarını sağlamak var. Genç Profesyo-
nellerden kastımız ise; 18- 35 yaş aralığında, bakliyat alanında ithalat 
& ihracat yapan firmaların yeni nesil bireyleridir. GPC Genç Profes-

Sn. Andaç KOLUKISA  
GPC GENÇ PROFESYONELLER KOORDİNATÖRÜ 

DÜNYA BAKLİYAT KONSEYİ
GENÇ PROFESYONELLER KOORDİNATÖRÜ

BİR TÜRK
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yoneller olarak, Dünya Bakliyat Piyasasına yeni başlayan genç birey-
leri bilinçlendirerek onları dâhil ediyor; Böylece bakliyat üretimi ve 
tüketimi konusunda gençlere ilham vererek ürünlerin yaygınlaşması 
ve geleceğe taşınması konusunda da faydalı oluyoruz. 
Bununla ilgili her yıl, SIAL, ANUGA ve GULFOOD gibi sektörün sektör 
temsilcilerini buluşturan önemli fuarlarda “Tanışma Organizasyon-
ları” düzenliyor ve gençlerin hem ticari arenaya ısınmalarını hem de 
şimdiden güçlü bağlantılar kurmalarını sağlayacak buluşmalara imza 
atıyoruz. 19 Mayıs 2016 tarihinde GPCYP olarak Çeşme Alaçatı’da 
böyle bir buluşma gerçekleştirildik ve 23 ülkeden 50’yi aşkın genç 
sektör temsilcisi bir araya geldi. Konusu açılmışken belirtmek isterim 
ki; GPCYP bünyesinde Dünyanın birçok ülkesinden 80’den fazla genç 
üye bulunuyor.

Gelecekte ne gibi organizasyonlara imza atmayı planlıyorsunuz?
Daha önce de değindiğimiz gibi çeşitli 
network organizasyonları düzenle-
meye devam edeceğiz. 26 Şubat 2017 
tarihinde Dubai Gulfood’da bir orga-
nizasyonumuz olacak. Dünya çapında 
bakliyat sektörüne hizmet veren genç 
profesyonellerin tanışması yeni iş 
olanaklarının oluşması için verimli bir 
ortam yaratılacak. Buna ek olarak, 18 
Ocak Dünya Bakliyat Günü çerçevesin-
de , farklı ülkelerden katılımcıların ya-
rışacağı bir fotoğraf yarışması düzenle-
necek ve “Bakliyat” konulu fotoğraflar 
yarışacak. Katılımcılar çeşitli ödüllerle 
mükâfatlandırılacak. Bu konuyla 
ilgili Facebook ve Twitter hesaplarını 
yakından takip etmelerini rica ederim. 
Yarışmamıza 21 Şubata kadar çektikleri fotoğraflarla katılabilirler.
 
2016 yılının son çeyreğinde SİAL Fuarı düzenlendi. Siz de orada 
bulundunuz. Gözlemlerinizi alabilir miyim?

Dünya Bakliyat Piyasası için çok önemli bir fuar olan SIAL ve 2016 yılı 
da oldukça hareketli geçti. SIAL Fuar etkinliği öncesinde Dünya Bak-
liyat Konfederasyonu (GPC) bir yönetim kurulu toplantısı düzenledi. 
Ben de gözlemci statüsünde katıldım. Toplantıda, 2016 yılı içerisinde 
yapılan organizasyonlar, 2016 Uluslararası Dünya Bakliyat Yılı’nın 
sosyal medyada yarattığı etki ve ilgili kuruluşlarca kullanımı, Ulaşılan 
kitlenin analizi ve sayısal veriler, tüketilen promosyonel ürünlere 
kadar geniş bir skalada katılımcılar bilgilendirildi. 

Bununla birlikte 2016 Uluslararası Dünya Bakliyat Yılı’nın sadece 1 
yıl değil; sürdürülebilir bir sisteme kavuşarak sistemli olarak gündem 
yaratması için her yıl ocak ayının üçüncü Çarşambası olarak ve 2017 
yılında ise 18 Ocak tarihinde Dünya Bakliyat Günü olarak kutlanması-
na karar verildi.

2016 yılında SIAL Fuarı dışında yer aldığınız ve sizin için önem 
arzaden başka bir etkinlik oldu mu?
SIAL Fuarı’ndan sonra 2016 Uluslararası Dünya Bakliyat Yılı sebebiyle 
Roma’da Birleşmiş Milletlerin himayesinde,  Food and Agriculture 
Organization (Dünya Gıda ve Tarım Organizasyonu) tarafından dü-
zenlenen Committee on World Food Security (Dünya Gıda Güvenliği) 
konulu toplantıya katıldım. Bu toplantıda Birleşmiş Milletler üyesi 
ülkelerin FAO Daimi temsilcilerinin de ve hem üretici hem tüketici 
hem de özel sektör mekanizmalarına yön veren dünya temsilcilerinin 
bir araya geldiği toplantıda konuşma fırsatı buldum. Bu toplantıda 
küresel gıda güvenliğinin oluşturulması ve dünya bakliyat yılı üzerine 
fikirlerimi katılımcılarla paylaştım. Bizim sektörümüz açısından bu 
etkinliklerin büyük bir fırsat ve tanıtım olduğunu düşünüyorum.  
Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından, 2016 yılı Uluslararası Dünya 
Bakliyat Yılı olarak ilan edildi. Ancak bunun sürdürülebilir olması 
gerekli. Ancak bu şekilde sektörümüz için anlamlı olacak. 
Size Türkiye’den de bir haber vermek isterim. Biliyorsunuz, Türkiye 
Mersin’de bakliyat ticaretinin döndüğü merkezlerinden biri olarak 
kabul ediliyor. 18 Ocak Dünya Bakliyat Günü nedeniyle Mersin Ticaret 
Borsası öncülüğünde de bir etkinlik düzenlenecek ve sektör temsilci-
leri bir araya gelecek fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakalayacak. 

RÖPORTAJ
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Serkan Mete sizi ve Mete Tarım’ı tanıyabilir miyiz?
1980 doğumluyum. 2004 yılında, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi’ni bitirdikten sonra, 1990 yılında Babam Memiş Mete tara-
fından kurulan Mete Tarım’ın yönetimini veteriner olan kardeşim 
Erkan Mete ile birlikte devraldık. Mete Tarım bünyesinde, bugün 
itibariyle üç tesis bulunmakta ve 3 farklı ürün üzerine üretim 
gerçekleştirilmektedir. Bunlardan biri, yakın dönemde yenilediği-
miz Yonca Tohumu Tesisi, diğeri Bakliyat Tesisi ve sonuncusu ise 
Tohum Tesisi’dir.

Mete Tarım ve üretim tesislerinizle ilgili daha ayrıntılı bilgi 
alabilir miyiz?
Mete Tarım, Konya Merkez’de bulunan Buğday Pazarı’nda hizmet 
vermektedir! Her bir tesisimiz 200’er metrekarelik alanlara kurul-
muştur. Bunun dışında 400 metrekarelik bir de depolama alanı-
mız bulunmaktadır. Ayrıca, 2000 dekarlık alanda yonca tohumu 

Sn. Serkan METE
METE TARIM

SERKAN METE,
“KONYA TOHUMDA BİR NUMARA!” DEDİ

Konya, tarımsal üretimde Türkiye’nin önemli bir şehridir; özellikle tohum alanında da iddialıdır. Sertifikalı 
Tohum alanında da söz sahibi pek çok firma, Konya’dan Türkiye’ye hizmet vermektedir. 1990 yılından beri 
tarım sektöründe olan Mete Tarım, bölgenin köklü kuruluşlarından biridir. Mete Tarım’ı yakından tanıyaca-
ğımız Serkan Mete röportajımız başlıyor.
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yetiştiriyoruz.  Çevre yörelerden gelen ürünü ve kendi ürünümüzü 
eliyoruz. Tohumlarımız sertifikalı ürünlerdir ve en önemli üretim 
kriterimiz “güvenilir” olmaktır. 
Son dönemde ambalajların üzerinde yazan niteliklerle paketin 
içindeki ürünün özellikleri uyuşmuyor olabiliyor. Bu ve benzeri 
durumlar Mete Tarım’ın çatısı altında gerçekleşen üretimler için 
söz konusu dahi olamaz. Belirtilen kademede ürün yapan, kaliteli 
ve güvenilir ürün denildiğinde, ilk akla gelen marka olmak önceli-
ğimiz. 

“Çiftçi istiyor ve biz yapıyoruz. Güvenilir tohum, güvenilir çeşit!” 
Sertifikalı tohumlarımızı 25 kilogramlık paketlerde piyasaya servis 
ediyoruz. Ürünlerimiz Türkiye’nin 81 iline gönderiliyor. Tohumun 
AR- GE Çalıştırmalarıyla geliştirilmesi önemli. Sertifikalı tohum, 
sektördeki kaliteyi artırıyor. Mete Tarım olarak ürünlerinizin kalite-
sine güveniyoruz.

İşlerinizden birisi de buğday. Türkiye’deki buğday üretimi hak-
kında ne düşünüyorsunuz? 

Türkiye buğday üretimi, ülke tüketimini karşılamıyor. Yurtdışın-
dan buğday satın alınıyor. Öncelikli alım yapılan ülkeler ise Rusya 
ve Kazakistan. Ülkemizde buğday üretimini olumsuz anlamda 
etkileyen pek çok durum var: Tarımsal verim için yeraltı sularının 
önemi büyük. Ancak yeterli yağmur yağışı alamadığımızdan yeraltı 
sularında ciddi bir azalma söz konusu. Bu da ürünün kalitesine yan-
sıyor ve sıkıntı yaşıyoruz. Ancak şunu da belirtmeden geçemeyece-
ğim. Her şey olumsuz ilerlemiyor: sertifikalı tohum üretiminde çok 

yol kat ettik. Kayıtlı ve kalite kademesi yüksek tohum kullanmak da 
buğday ürünün kalitesini artırıyor. 
Size, sertifikalı tohum üreticisi bir kuruluşun sahibi olarak sor-
mak istiyorum. Organik tohum ile sertifikalı tohum arasındaki 
farkı sorabilir miyim?
Sertifikalı Tohum, genleri sağlam tohumdur! Organik tohum ken-
dinden çoğalır. Oysa başka türlerle birleşerek çoğalan tohum, geli-
şir ve kalite kademesi  yükselir.  Sertifikalı tohum kolay bozulmaz 
ve kullanıcısına ürünün dayanıklı ve sağlıklı olacağının garantisini 
verir.  Yem bitkisinde tohum kademesi beş, hububatta ise üçtür.

Yonca Tesisinizi yakın dönemde yenilediniz. Yonca tohumunun 
üretimi ve işlenişi ile ilgili de sizden bilgi almak istiyorum?

Yoncanın tohumu ekilir ve sapı ya da otu kaba hayvan yemi olarak 
kullanılır. Hayvan sindirim sisteminin düzgün çalışması için kaba 
yeme ihtiyaç duyar. Yonca sapı da kaba yem de olmazsa olmazdır. 
Yonca tohumu İç Anadolu Bölgesi’nde yoğun olarak ekilmektedir. 
Türkiye’nin pek çok ilinde de ekimi yapılmaktadır. 
Yonca Tohumunun işlenmesine gelecek olursak; zahmetli bir iştir. 
Ancak son teknoloji makinelere yaptığımız yatırım ile bu iş de 
bizim için oldukça kolaylaştı. Tarladan kaldırılmış ürün işleme tabi 
tutulmadan önce, kırılmalık başak dediğimiz kapsüller oluyor. Önce 
kılçık kıran makinesi ile bunları yonca tohumundan uzaklaştırıyo-
ruz. Sonra ürünü Radyal Tarar’a veriyoruz. Böylece ilk toz temizliği-
ni yapıyoruz. Adından, toz ve yabancı otları tohumdan ayırmak için 
Elek kullanıyoruz. İçindeki taşlar da Hafiftane Makinesi ile ayrıştı-
rılıyor. 
Yonca tohumunda mücadele etmemiz gereken önemli başka bir 
konu da cüscüs otu ile mücadele. Bu zararlı bir ot ve kesinlikle 
yoncadan uzaklaştırılmalı. Biz Mete Tarım olarak kanser otu olarak 
tabir edilen bu zararlı ile %100 mücadele ediyoruz. Bunun için imal 
edilmiş özel bir küsküt makinemiz var. Küskütün yüzeyi tırtıklıdır. 
Kadife bezlerle kaplı iç düzenek, bu yüzey özelliğinden dolayı dön-
me hareketiyle küskütü kadifeye takarak uzaklaştırır. 

1990’larda teknoloji nasıldı?
O zamanlarda basit selektörlerle işler yürütülüyordu. Son 20 yılda 
çok yok kat edildi. 2005 yılından itibaren bu yenilikleri edinerek 
teknolojimizi çok ilerilere taşıdık. 2 kuşaktır sektörün içerisindeyiz 
ve bu ilerlemeye şahitlik etmek mutluluk verici. 

Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
La Recolte Du Monde Dergisi’nin 10 Sayısı’nda görünmek güzel. 
Teşekkür ederim.

RÖPORTAJ
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Türkiye;  dört mevsimin yaşandığı, farklı coğrafi şekilleri 
içinde barındıran, mikro klima etkisi süren bölgeler açısın-
dan zengin cennet gibi bir ülke… Dolayısıyla kendine özgü 
eşsiz lezzetlere de ev sahipliği yapıyor. Henüz Birleşmiş Mil-
letler Gıda ve Tarım Örgütü’nden “coğrafi işaret” almış çok 
az ürünümüz olsa da, Mardin ilinin Kızıltepe ilçesine özgü, 
altın rengi bulgur, bu sıfatı önünde taşımayı hak ediyor.  
Rengi, biçimi, lezzeti ile eşsiz bu bulguru üreticisinden öğ-
reneceğimiz yepyeni bir röportaja daha sayfalarımızda yer 
veriyoruz.  La Recolte Du Monde 10. Sayısı’nda, 10 numara 
bir bulgur üreticisi ağırlıyor. Abdulhalim Dölek Röportajı-
mız başlıyor.
 
Sizi ve Özler Bulgur’u tanıyabilir miyiz?
Adım, Hacı Abdulhalim Dölek. Mardin, Kızıltepeliyim. Yaklaşık 20 se-
nedir bölgenin eşsiz güzellikteki bulgurunu Özler Bulgur markası al-
tında Türkiye’nin farklı illerine ve yurtdışına gönderiyorum. 1998’den 
beri bulgurcuyum; 2011 yılında Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi’ne 
taşınarak daha profesyonel bir oluşumun içine girdik. Kapasitemiz 
yaklaşık olarak günlük 45 ton. Ancak önümüzdeki günlerde tesisimizi 
yenilemeyi planlıyoruz. Dolayısıyla kapasitemiz de artacak. Günlük 80 
ton ürün temizleyerek paketlemeyi hedefliyoruz. 

Sn. Hacı Abdulhalim DÖLEK
ÖZLER BULGUR

ÇOK ÖZEL BİR BULGUR
“KIZILTEPE’NİN BULGURU”
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Özler Bulgur hakkında daha ayrıntılı bilgi alabilir miyim?
Özler Bulgur, Mardin Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde, 
2011’den beri hizmet veren; ancak sektördeki geçmişi 1990’larda 
başlayan bir kuruluş. 12 bin metrekare fabrika alanımız var. Bu alanın 
bir bölümünde eleme ve paketleme tesisimiz bulunmakta; diğer bö-
lümü ise sergi alanı olarak kullanılmaktadır. “Sergi” diye tabir edilen 
sektördekiler tarafından iyi bilinen uygulama, Altın Sarısı Kızıltepe 
Bulguru’na eşsiz rengini ve tadını veren “güneşe bırakma” uygulama-
sıdır. Yazın 5. Aydan 11 aya kadar serilme işlemi devam eder ve ürün 
tatlanır. Üretim kapasitemiz ise, ihracat oranındaki artış doğrultusun-
da düzenli olarak artmıştır. 3 bin ton iken 5 bin ton; İnşallah günlük 
10 bin tonu da bulmak hedefimizdir. 

 Ürün rekoltesi ve Ürünü kaç kilogramlık paketlerde ihraç ediği-
nizin bilgisini alabilir miyim?
Mardin Kızıltepe yöresi, rekolte dönüm başına 700kg ila 1 tondur. 700 
gram, 5 ve 10 kilogramlık paketlerde Özler Bulgur adı altında paket-
lenmektedir.
Gelecek planlarınız hakkında bilgi alabilir miyim?
Özler Bulgur olarak ihracatı önemsiyoruz. Irak ile güçlü iş ilişkilerimiz 
var. Ancak firma olarak yeni bir oluşuma imza atıyoruz. Hollanda’da 
daha önce ikamet eden, tecrübe sahibi bir Pazarlama Müdürünü Özler 
Bulgur’a transfer ediyoruz. İngilizce ve Arapça bilgisini de kullana-
rak Arap Yarımadası ve Avrupa Gıda Pazarı’na giriş yapmak gibi bir 

hedefimiz var. Bizim bulgurumuz geniş kitleler tarafından bilinmeyi 
hak ediyor. Zhivago Buğday Tohumdan eşsiz sarı renkte bir bulgur 
bizimki. 

Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Bugün Kızıltepe Ticaret Borsası’na bağlı. 250 Bakliyat, Hububat Alım- 
Satımı yapan firma var. Bölge olarak bu konuda iddialı ve güçlüyüz. 
Borsa’da yılda ortalama 10 bin ton ürün işlem görüyor. Dolayısıyla 
bulgur tanıtımı için önemli bir bölgeyiz. Biz altın sarısı bulgurumuzu 
dünyanın her yanına tanıtmayı planlıyoruz. Çünkü bulguru tanıma-
yan; lezzetinden ve faydalarından habersiz pek çok ülke var. Bir örnek 
vermek gerekirse; Musul’da bulgur bilinir ve çok tüketilirken yine 
Arap Yarımadasında olan Mısır’da bulgur hiç bilinmemektedir. 
Ayrıca Musul demişken sektördeki durumla ilgili başka bir ayrıntıyı 
daha vermek istiyorum. Musul bulgur tüketimi en yüksek olan bölge-
lerden… Bugünlerde içinde bulunduğu çatışma ve kaos ortamı oraya 
ihracatı durdurmuş durumdadır. Bu sıkıntılar son bulduğunda bulgur 
satışlarının önemli oranda artacağını düşünüyorum. 

La Recolte Du Monde Dergisi olarak Sn. Halim Dölek’e bize röportaj 
verme inceliğini gösterdiği için teşekkür ederiz. 

RÖPORTAJ
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La Recolte Du Monde Dergisi’nin 10. Sayısı’na 
yakışır değerde bir konuğu ağırlıyoruz: Sabahat-
tin Akyürek’in oğlu ve Gökmen Akyürek’in kardeşi 
olan Uğur Akyürek, yöneticilik kariyerinde henüz 
kısa bir zaman geçirmiş olmasına rağmen; şim-
diden milyon dolar değerinde tesislerin satışına 
imza atmış, sektörün çalışkan ve gelecek vadeden iş 
adamlarından biri ayrıca kurumsallaşmış bir aile 
şirketi olan AKY Technology’nin en genç yöneticisi. 
Eğitimini, aile ilişkilerini, AKY Technology’yi, haya-
ta geçirdiği projeleri ve gelecek planlarını konuştu-
ğumuz Uğur Akyürek röportajı başlıyor. 

Sayın Uğur Akyürek sizi ve ailenizi tanıyabilir miyiz?
9 Eylül 1989 yılında Mersin’de dünyaya geldim. Dört çocuklu bir aile-
nin son çocuğuyum. Babam, Sabahattin Akyürek Kuru Gıda Sektörüne 
50 yılını vermiş işinin ehli bir yöneticidir. Abim Gökmen Akyürek ise 
girişimci ruhu ve bakliyat eleme makineleri alanında getirdiği yenilik-
ler ile babamla birlikte benim en önemli yol göstericilerim olmuşlar-

dır. Ablalarım Filiz Akyürek Gökten, Fulya Akyürek Sönmez ve tabi ki 
en kıymetlimiz annem Sühendan Akyürektir. Ailemin her bir ferdi ile 
gurur duyuyorum ve böyle bir ailenin parçası olduğum için kendimi 
şanslı görüyorum. 

AKY Technology’de üstlendiğiniz görev ve sorumlulukları sizden 
öğrenmeden önce, eğitim durumunuz hakkında bilgi alabilir 
miyiz?
Lise eğitimini Mersin Türkmen Koleji’nde aldım. Kolej eğitimi İngilizce 
ağırlıklı bir eğitim olduğundan şu an bulunduğum Dış Ticaret yöneti-
ciliği pozisyonun en gerekli yetilerinden biri olan ikinci dil edinimim 
için ilk adımım oldu. Her zaman idealimde mühendis olmak vardı. Bu 
idealimi 2008- 2013 yılları arasında eğitim dili %100 İngilizce olan 
Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü bitirerek 
gerçekleştirdim. Bu durum hem aile işimiz ile yakından alakalı mü-
hendislik prensiplerini edindiğim hem de üst derece İngilizce eğitimi 
ile başında olduğum Dış Ticaret yöneticiliği pozisyonu için oldukça 
değerli bir lisans eğitimi oldu. Yurtdışı ile düzenli ilişkiler kurmamız 
gerektiği için iyi derece İngilizce konuşmak önemli. Bu sebeple okulu 
bitirir bitirmez; Amerika’nın Florida Eyaletine bağlı Miami şehrine, 
İngilizce Dil Eğitimi almak için gittim. Miami’de dil eğitimimi en üst 
seviyede tamamladım bunun yanı sıra bu seyahat iletişim becerileri-
mi ve ufkumu oldukça geliştiren faydalı bir deneyim oldu. Yukarıda 

Sn. Uğur AKYÜREK 
AKY TECHNOLOGY DIŞ TİCARET MÜDÜRÜ 

UĞUR AKYÜREK,
“AKY AİLESİNİN EN GENÇ VE YETENEKLİ YÖNETİCİSİ”
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da değindiğim üzere aldığım eğitimler ve geliştirdiğim yetenekler 
doğrultusunda şu an AKY Technology’de Dış Ticaret Bölümü’nün 
Yöneticisiyim.

Mühendislik eğitiminin size nasıl bir vizyon kazandırdığını öğre-
nebilir miyiz? Bugün yaptığınız işe ne gibi katkıları oldu?
 Bilgisayar Mühendisliği ana bilim dalında yazılımın yanında; bir 
network’un nasıl çalıştırıldığından donanımsal eğitimlere; haber-
leşme protokollerine kadar pek çok teorik bilgi sahibi oldum. Ancak 
uzmanlaştığım alanın şimdi ki işime pratikte kazandırdığı en etkili 
özellik dünyaya bir mühendisin bakış açısı ile bakabilme beceresidir. 
Mühendislik disiplinin kazandırdığı bu beceri sayesinde sorunlara 
en kısa yoldan çözüm odaklı metotlar üretip, geniş çaplı araştırmalar 
yapıp bu araştırmaları sistematik bir şekilde projelendirebiliyorum. 
Bu pencereden baktığımda aldığım eğitim bulunduğum yöneticilik 
pozisyonuna doğrudan olmasa dahi dolaylı anlamda bir çok açıdan 
etki edip bana yardımcı oluyor.

AKY Technology’de çalışmaya ne zaman başladınız? Süreci bizim-
le paylaşır mısınız?
 2014 yılının Şubat Ayında  dil eğitimimi tamamlayarak Miami’den 
döndükten hemen sonra 1 Mart 2014 itibariyle de AKY Technology 
için çalışmaya başladım. Bu gün neredeyse 2 yılı tamamladığım ve 
henüz her şeyin çok başında olduğumu bildiğim bu süreç benim için 
şimdiden pek çok deneyimi sığdırdığım; verimli ve eşsiz bir yolcu-
luğun başlangıcıdır. Bu yolculuktaki en büyük şansım birbirinden 
başarılı fertlerden oluşan ve güçlü bağlara bağlı olduğum ailemdir. İş 
hayatım, Abim Gökmen Akyürek’in hemen yanında onunla çalışarak 
ve tabi-i caizse ondan eğitim alarak başladı. O benim baş yardımcım, 
yol göstericim ve cesaret kaynağımdır. 6 ay gibi kısa bir sürede benim-
le bütün tecrübelerini paylaşıp işimize ve ticarete ısınmamı sağladı. İş 
hayatımın başında AKY Technology henüz yeni fabrika alanına taşın-

mamış ve sadece paketleme makine ve ekipmanları üzerine çalışan 
bir kuruluşken Finans, üretim, lojistik ve yurtdışı satış bölümlerinin 
her birinde aktif olarak görev aldım. 

AKY Technology’deki ilk 6 aylık sürecinizi bizim için biraz  detay-
landırır mısınız? 
50 yılı aşkın süredir, Bakliyat Eleme ve Temizleme Makineleri ge-
liştiren ve üreten köklü bir ailenin mensubu olarak, tabi ki makine 
sektörüne çocukluğumdan beri aşina idim ve her zaman teknolojiye, 
makinelere ilgi duydum zaten, mühendis olmamda ki en önemli etken 
çocukluğumdan gelen bu ilgimdir. Ancak ticaret yapmak, ticari süreci 
yönetmek bambaşka bir durum… Üretim sürecinin dışında; hedef kit-
lenin belirlenmesi, pazarı ve sektörü doğru anlama ve müşteri mem-
nuniyeti gibi hem pazarlama becerileri geliştirmeyi gerektiren hem 
de ticari prosüdürler ile ilgili bilinmesi gereken noktalar var örneğin; 
konşimentonun hazırlanması, dolaşım sertifikalarının hazırlanması, 
çek ya da fatura listelerinin hazırlanmasından tutun Makinelerimizin 
hangi fuarlarda doğru kitleye tanıtılacağı ve yurt dışı pazarlarında 
müşterinin beklentilerinin neler olduğunun öğrenilmesi gibi...
Bunların yanı sıra ticareti yaşayarak her aşamasına tanıklık ederek 
ailemden öğrendim. Bizim için en önemli ilkeler etik ve ahlaki değer-
ler doğrultusunda disiplinli ve sistemli çalışmaktır. İşi zamanında bi-
tirmenin, verilen sözün aksatılmadan tutulmasının ve duyulan güvene 
layık mükemmeliyetçilik ile  çalışmanın önemini en yakınımdan görüp 
ben de bu prensiplerle işime bağlandım. 

Paketleme Makineleri üreterek başladığınız AKY Technology’de-
ki yolculuk, 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 25 bin m2 üretim 
alanında, ortalama 300 çalışan ve 300’den fazla farklı makine ve 
ekipman üretimi ile devam ediyor. Bu konu ile ilgili bize ayrıntılı 
bilgi verir misiniz?

RÖPORTAJ

AKY TECHNOLOGY ÜRETİM TESİSLERİ
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Sabahattin Akyürek’ten çok önemli bir ticari mirası devraldık. Babam 
Bakliyat Eleme ve Temizleme Makineleri alanında pek çok yenili-
ğin öncülerindendir. 50 yıldır sektörün içerisindedir. Abim Gökmen 
Akyürek de sektörde atılımcı ve yenilikçi bir ticaret adamıdır. Benim 
hevesim ve girişkenliğim ile Ablalarım Filiz Akyürek Gökten ve Fulya 
Akyürek Sönmez’in finans alanında verdiği destek ve güven ile AKY 
Technology çatısı altında güçlerini birleştirmiş birbirine kenetlenmiş 
bir aile olarak Paketleme Makineleri üretiminden Bakliyat Eleme 
Makineleri Teknolojileri üretimine doğru hızlı ve emin adımlarla 
gelişerek ilerledik.

2 yıl gibi bir sürede çalışan sayımızı 6’ dan 325’e çıkartırken makine 
yelpazemiz onlu hanelerden yüzlü hanelere çeşitlenerek arttı. KOS-
GEB gibi ciddi kuruluşlardan teknoloji ve inovatif fikirlerimiz başarılı 
bulunup değerli siyaset adamlarının elinden ödüller aldık. 
Bu yolculukta benim görevim dış ticaret bölümünün yöneticiliği bana 
bağlı çalışan departmanım ve görevim bağlamında bugün AKY Tech-
nology’nin 35 farklı ülkeye ihracat yapan bir firma konumunda oldu-
ğunu ürettiğimiz makinelerin montajını yapıp ve kullanım eğitimlerini 
verdiğimizi, Bulgaristan ve Mısır’da ofis ve showroomumuz olduğunu 
buna ek olarak İspanyada da distribütör bir firmamız bulunduğunu 
belirtmek isterim. 
2015 yılının Ocak Ayı’ndan beri büyümeyi sürdürüyor ve Dünyanın 
dört bir yanına %100 Türk üretimi makineleri gururla gönderiyoruz. 

Dış Ticaret alanında, AKY Technology çatısı altında önemli bir 
projeye imza attınız. Amerika’ya dev ölçekli bir eleme tesisi satışı 
gerçekleştirdiniz. Bu ticari başarının mimarı olarak sizden süreci 
öğrenebilir miyiz?
Amerika işi ile ilgili projelendirme aşamasına 2015 yılının Ağustos 
Ayı’nda başladık. Müşterimiz bize Amerika’da gerçekleştirdiğimiz 
başka bir satış aracılığı ile ulaşmıştı. Uzun süre bütün detaylar için 
mailleştik ve nihayet 2015 yılının Aralık Ayında, yani 5 ay gibi bir süre 
zarfının sonunda anlaşmaya vararak imzaları attık. Projenin başlan-
gıcından bugüne kadar her bir aşaması benim ve departmanımdaki 
mühendis ekibim tarafından titizlikle takip ediliyor. 

Uğur Bey, Amerika Pazarı ve çalıştığınız bu firma ile ilgili sizden 

daha ayrıntılı bilgi alabilir miyiz?
Amerika’da çalıştığımız firma 2013 yılından beri faaliyetini sürdür-
mekte. Tesisi Amerika’nın South Dakota Bölgesi Harrold şehrinde kur-
duk; ve bu ay içerisinde çalıştırılarak teslim edeceğiz. Proje kapsamın-
da 10 Ton/ Saat Mercimek Kırma ve 20 Ton/ Saat mercimek, bezelye 
ve nohut temizleme tesisi olarak organize edildi. 
Amerika Pazarından bahsetmek gerekirse bir çok anlamda Türkiye-
den daha farklı işleyiş ve kuralları var. Bunlardan bazıları Occupation 
Savety Azerdose (OSA) olarak adlandırılan iş güvenliği kuralları ve 
Food and Drug Assosiation (FDA) olarak adlandırılan gıda kuralları 
olabilir. Daha spesifik bir şekilde örneklendirmek gerekirse, örneğin 
bir platform korkuluğunun 42 Inc. yükseklikte olması gerekiyor. Bu 
Türkiye’de karşılaşmadığımız bir yükseklik bunlarla ilgili ciddi çalış-
malar yapıyoruz. Eğer devletin istediği bu yönetmeliklere harfiyen 
uyulmaması durumunda tesis onay alamıyor ve dolayısıyla da çalış-
tırılamıyor. Bütün bu farklı prosüdürler için ciddi bir ön araştırma 
gerekmekte.
Bugün tüm bu kurallara ve Amerika Pazarına hâkimiz. Tamamladığı-
mız işimizin referansı ile hali hazırda bir çok yeni bağlantılarımız da 
var. Amerika bizim için ucu açık ve gelecek vadeden bir ticari arena... 
Amerika’da distribütörlüğümüz mevcut buna ek olarak bir showroom 
açma planımız da var. Yakın zamanda AKY Technology olarak daha 
pek çok başarılı işe imza atacağımız kanaatindeyim ve bu amaç doğ-
rultusunda durmaksızın çalışmaktayız.

South Dakota’yı görmüş biri olarak bakliyat alanında bu bölgeyi 
nasıl değerlendiriyorsunuz? İzlenim ve yorumlarınızı alabilir 
miyiz?
South Dakota tam anlamıyla bir tarım bölgesi. Çok geniş çapta ay 
çiçeği ve buğday tarlalarına sahip. İklimine “yarı kurak” diyebiliriz. 
Yani çok fazla yağış almıyor; yazları çok sıcak kışları ise çok soğuk -20 
dereceleri görüyor. Ancak, taneli baklagillerin üretimi için oldukça 
müsait bir iklim ve coğrafi yapıya sahip diyebiliriz. Çiftçi nüfusu çok 
ve bol üretim yapılıyor ancak  buna nazaran yeteri kadar bakliyat te-
mizleme ve eleme tesisine sahip olduğu söylenemez. Silolama sistem-
leri ise oldukça gelişmiş ve dev silolar var. Ayrıca ürünü, Amerika’nın 
diğer şehir ve eyaletlerine ulaştırmak için de ülkeyi bir örümcek ağı 
gibi saran güçlü ve hızlı demiryolu hatlarına sahipler.

Uğur Bey, bize röportaj verme inceliğini gösterdiğiniz için teşek-
kür ederiz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
AKY Technology önemli işlere imza atmaya devam edecek; ben ve eki-
bim üzerimize düşen sorumlulukları büyük bir ciddiyet ve özenle yap-
mayı sürdüreceğiz. Daha çok ihracat, ülkemizin daha çok kazanması 
demek… Bulunduğum pozisyonunun ve görevimin sorumluluklarının 
farkındayım, ülkemize katma değer kazandıracak projeler üretmeye 
ve kalkınmasına hizmet etmeye AKY Technology Ailesi olarak devam 
edeceğiz. Ben de La Recolte Du Monde Dergisi’ne ve okurlarına çok 
teşekkür ederim.

RÖPORTAJ
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Fabrika/Factory: Adres: 2. Organize Sanayi Bölgesi Rasim Dokur Bulvarı No:19  Mersin / TÜRKİYE
Tel:(+90324) 502 00 60-61         Fax: (+90324) 502 00 62                 email: info@akytechnology.com

www.akytechnology.com  
www.akytechnology.com.tr
www.akytech.com

Paketleme işlemi için özel olarak tasarlanmış AKY 52, DAKİKADA 120 ADET PAKET yapabilme ka-
pasitesine sahip. Yüksek hızlara çıkmaya olanak sağlayan VAKUM TEKNOLOJİSİ, SERVO MOTOR 
TEKNOLOJİSİ ve paket kaymalarını önlemek için geliştirilen KONTROL SİSTEMİyle iddialı bir ma-
kine olan AKY 52’de, YASTIK VE KÖRÜK TİPİ PAKET yapabilme özelliği bulunuyor. AKY Technology, 
TEKNİK SERVİS HİZMETİyle makine kullanıcısının 7/24 yanında! 

AKY Technology ile teknoyenilik zamanı sürecek.

Detaylı bilgi için:

HIZLI İŞ, TEMİZ İŞ!
AKY 52
DİKEY PAKETLEME MAKİNESİ 
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10. sayımızda yine önemli bir konuğu ağırlıyoruz. Nevşe-
hir bölgesinin meşhur çerçeveli tombul kabak çekirdeğini 
Türkiye’nin 81 iline gönderen köklü kuruluş Pala Ticaret’in 
sahibi Serdal Pala. 4 kuşaktır kuruyemiş sektörüne hizmet 
veren Pala Ailesinin geçmişinden kabak çekirdeğinde 2016 
rekoltesine; eleme teknolojilerinin geçmişten günümüze 
aldığı yoldan Havza Projesi’ne kadar değindiğimiz röporta-
jımız başlıyor. 

Serdal Bey, Pala Ticaret ile ilgili sizden genel bir bilgi alabilir 
miyiz
Pala ailesi olarak 4 kuşaktır Nevşehir’de kabak çekirdeği işi ile uğra-
şıyoruz. Para Ticaret’in kuruluş tarihi bundan 47 yıl öncesine dayanır. 
Topraktan gelen bir aileyiz. Pala Ticaret olarak ürün kalemimiz sadece 
Nevşehir’in kendi öz kabak çekirdeğidir: “Çerçeveli tombul kabak 
çekirdeği.”
Bu türün yöremizde yetişmesinin, lezzet ve kalitesinin merkezinde 
Nevşehir’in yeraltı suları ile sulanması yatmaktadır. Pala Ticaret ola-
rak ülkemizin 80 ili ile ticaret yapıyoruz ve %90 perakende sektörün-
de çalışıyoruz. 

Nevşehir’deki kapak çekirdeği piyasasından biraz daha bahseder 
misiniz?
Türkiye’nin Kabak Çekirdeği Piyasası Nevşehir Zahire Pazarı’nda dö-
nüyor. Küçük ve orta ölçekli 100’ü aşkın firma bu iş üzerine çalışıyor. 
Ülkemizde üretici, tedarikçi ve ihracatçı başarılı şirketler var. İhracat 
genellikle Almanya, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerine yapılı-
yor. 

Sn. Serdal PALA
PALA TİCARET

NEVŞEHİR’İN EN MEŞHUR KABAK ÇEKİRDEĞİ 
“ÇERÇEVELİ TOMBUL”
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Ancak belirtmeliyim ki; Nevşehir Kabak Çekirdeğinin tanıtımının 
daha etkili bir şekilde yapılması gerekiyor. Ülkemizin ekosisteminde 
yetişen ürün lezzet yönünden diğer ülkelerinkinden açık ara önde. 
Tanıtım çalışmaları bu ürüne olan talebi artıracaktır. 
Pala Ticaret olarak güçlü bir tedarikçi firma olduğumuza inanıyorum 
ve bu son dönemde teknolojimize önemli derecede yatırım yaptık. 
Adım adım daha iyi olacağız. Hedefimiz 2023’te ihracatçı bir firma da 
olmak.

Yeme kültürü dünyanın farklı bölgelerinde farklılık gösteriyor. 
Türkiye bu ürünü kuruyemiş olarak tüketiyor. Avrupa’da insanlar 
kabak çekirdeğini nasıl tüketiyor?
Avrupa’da genellikle kahvaltıdan önce çiğ olarak tüketiliyor. Alman-
ya’da yağı çıkarılıyor ve eczanelerde kremi de var. 

Nevşehir’de en çok hangi yörelerde üretim yapılıyor? 2016 yılı 
rekoltesi ve 2017 rekolte öngörünüzü bizimle paylaşır mısınız?
Nevşehir merkeze yakın köylerde yetiştiriliyor: Derin kuyu, kaymak-
lı, pazı köyü çerçeveli tombul kabak çekirdeği üretiminde oldukça 
iddialı. 
Rekolteye gelince 2016 yılında küresel sıcaklık değerlerinin yüksek 
olması nedeniyle, rekolte beklenenin altında gerçekleşti. Köylü dönüm 
başına 200- 250 ton beklerken, 150- 175 ton ürün aldı. 
2017 yılı için öngörüm ise iyi. Çünkü son yılların en güzel kışını yaşa-
dık. Bereketli bir sezon yaşanacak gibi görünüyor. 
Ay çekirdeğinin içi çıkarılıyor; ileri de kabak çekirdeğinin de içi 
çıkarılır mı?
Şu an Türkiye’de böyle bir talep yok. Ay çekirdeği pasta, unlu ma-
muller ve yağ sektöründe kullanılıyor. Kabak çekirdeğinin de doğru 
tanıtımı yapılırsa ileride neden olmasın. Avrupa’da örnekleri var. 

Kullanımı daha yaygın. Türkiye’de de olabilir. Kabak çekirdeği keşfe-
dilmeyi bekliyor.  

Devlet geçtiğimiz dönem pek çok tarım ürününe teşvik verdi. 
Kabak çekirdeği de üretimi desteklenen ürünlerden mi?
Bazı kuruyemiş ürünleri destekleniyor ancak kabak çekirdeği bun-
lardan biri değil. Nevşehir yerel yönetiminin ve milletvekilimizin bu 
konu ile ilgili girişimleri var. Tarım Bakanlığı’na başvuru yapılıyor; 
teşvik priminin verilmesi talep ediliyor. Aslına bakarsanız, kabak çe-
kirdeği sulu ortamda yetişiyor ve bu çiftçinin maliyetini artırıyor. Ma-
liyeti düşürmek için dekar başına kabak çekirdeğinde destek gerek. 

1960’lı yıllardan beri kabak çekirdeği ticaretinin içerisindesiniz. 
O dönemler hakkında babanız Bayram Bey size neler anlatır?
O dönemde, ürün eleme işlemi ve nakliye sektörü bugünkü gibi 
değilmiş. Köylü el yordamı ile kabak çekirdeğini temizliyormuş ve 
sırt omuz kantarıyla taşınıyormuş. Babam 10 km uzaklıktaki köyle-
re yürüyerek ürünü götürürmüş. Haftada bir kerede köyden şehre 
otobüs kalkarmış. 2- 3 çuval ürün şehre inermiş. Çok ilkel yöntemlerle 
yapılan eleme temizleme işlemi ve nakliye hizmeti bugün çok profes-
yonel yollarla dünya standartlarında geçekleştiriliyor. 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Havza Projesi’ne yaklaşımını-
zı öğrenebilir miyim?
Uzun vadede çok faydalı olacağına inandığım bir proje. Her bölge en 
çok öne çıkan ürününe göre teşvik alıyor ve ürün programlı bir şekil-
de üretiliyor. Devlet neyin üretileceğini ve üretim miktarını kontrol al-
tında tutuyor. Proje 2017’de uygulamaya konuyor, gerekli yasa tasarısı 
onaylandı. Çiftçi ileriki dönemlerde inşallah hiç sıkıntı çekmeyecek.

Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
La Recolte Du Monde Ekibine teşekkür ederim.

RÖPORTAJ
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TANITIM 

11. MESİAD YILIN
AR- GE ve YENİLİKÇİLİK ÖDÜLÜ’NÜN 

SAHİBİ AKY TECHNOLOGY

16 Aralık 2016 Cuma Günü, 11. MESİAD YILIN İŞ 
İNSANI ÖDÜL TÖRENİ düzenlendi. Yenişehir Belediyesi 
Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonu’nda gerçekleşen 
etkinlikte, Mersin’e hizmetleriyle değer katan iş insanları 
ödüllendirildi. 2015 yılında, Mersin ekonomisine 
faydalarından dolayı AKY Technology, değerli jüri üyeleri 
tarafından “YILIN AR- GE ve YENİLİKÇİLİK ÖDÜLÜ’ne” 
layık görüldü. AKY Technology  adına ödülü, İcra Kurulu 
Başkanı Sn. Gökmen Akyürek aldı. 

Mersin Sanayici ve İş Adamları Derneği (MESİAD), 11. Yılın İş İnsanı 
Ödül Töreni’nde Mersin ekonomisine katkısı bulunan firmaları ödül-
lendirdi. 13 dalda ödüller sahiplerini bulurken; AKY Technology Yılın 
Ar-Ge ve Yenilikçilik Ödülü’ne layık görüldü. 
Törene; Mersin Valisi Özdemir Çakacak, CHP Mersin Milletvekili Ser-
dal Kuyucuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 
Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Akdeniz Bölge ve Garnizon 
Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr.Ahmet Çamsarı, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Baş-
kanı Tarkan Kadooğlu, MESİAD  Başkanı Mehmet Deniz ile çok sayıda 
davetli katıldı.

Türkiye ve Mersin siyaset hayatının önemli isimlerini buluşturan et-
kinlik; 16 Aralık 2016 Cuma günü, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür 
Merkezi Büyük Salonu’nda düzenlendi. Açılış konuşmasını MESİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Deniz yaparken; sırayla Türkonfed 

Başkanı Tarkan Kadooğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Bur-
hanettin Kocamaz, Mersin Valisi Özdemir Çakacak ve Kalkınma Bakan 
Yardımcısı Yusuf Coşkun’da gecede konuşma yaptı. 
Mersin’in büyüyen ekonomisine değinen konuşmacılar, son dönemde 
Türkiye’de yaşanan terör kaynaklı bombalı saldırılara dikkat çektiler. 
Ayrıca etkinlikte; birlik mesajı verildi ve kaybedilen şehitler için 1 
dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 

AKY Technology,  11. Mesiad Yılın Ar- Ge ve Yenilikçilik Ödülü’nün 
Sahibi Oldu
MESİAD 11. Yılın İş İnsanı Ödül Töreni’nde ödül alan AKY Techno-
logy, 2015 yılında geliştirdiği makineler ve yükselen büyüme ivmesi 
nedeniyle “Yılın Ar- Ge ve Yenilikçilik Ödülü’ne layık görüldü. AKY 
Technology İcra Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, ödülü firması adına 
kabul etti. Bu ödül, Mersin Ekonomisine katma değer sağlayan AKY 
Technology’nin 1 yıl içerisinde  inovatif fikirleri ve geliştirdiği yenilik-
çi makineleri nedeniyle aldığı ikinci büyük ödül oldu. 
4. KOSGEB KOBİ ve Genç Girişimcilik Ödül Töreni’nde AKY Techno-
logy, 9 kategoride 41 işletme finale kalmış ve Yılın İnovatif Girişimci 
Ödülü’ne AKY Technology layık görülmüştü.

11. Mesiad Ödül Töreni’nde 13 Firma Ödül Aldı
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Yılın Ar-Ge ve Yenilikçi-
lik Ödülü Gökmen Akyürek, Yılın Genç Girişimci Teşvik Ödülü Mehmet 
Atilla, Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü Saliha Adıcan, Yılın Girişimcisi 
Teşvik Ödülü Özkan Altın, Yılın Girişimcisi Ödülü ise Ahmet Akyürek'e 
verildi.
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TOBB’DAN MISIR’A TİCARİ ZİYARET

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) resmi web 
sitesinden alınan bilgiye göre; 4 yıl aradan sonra Mısır'ın 
başkenti Kahire'de Türk-Mısır İş Forumu düzenlendi. 
Foruma Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Mısır Ticaret Odaları 
Federasyonu Başkanı Ahmed el-Vekil de katıldı.
Hisarcıklıoğlu açılış konuşmasında Mısır ile Türkiye'nin 
yakınlığına dikkati çekerek, "Biz Mısır'la, daha fazla 
iş yapmak istiyoruz. Bizim Mısır'a bakış açımız şudur. 
Mısır bizim sınır komşumuzdur. Bakın Türkiye'nin 
başkenti Ankara'dan uçağa bindik 1,5 saat sonra Kahire 
Havaalanı'na indik. Bu kadar yakınız." dedi.

Mısır ile Türkiye'nin geçmişten gelen köklü bağları olduğunu belirten 
Hisarcıklıoğlu "Mısır’ı doğal ortağımız olarak görüyoruz" dedi.
 
TOBB Başkanı, "Türk iş adamlarını, başka ülkelerin iş adamları gibi 
düşünmeyin. Biz sadece Mısır’a mal satmak için gelmiyoruz. Biz aynı 
zamanda Mısırlı iş adamları ile ortaklıklar kurmak, burada yatırım 
yapmak, Mısır'dan dünyaya ihracat yapmak için geliyoruz. Mısır'ı 
komşumuz ve doğal ortağımız olarak görüyoruz." diye konuştu.
 
Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: "Ama bunu yapabilmek için, 
ekonominin 3 adım kuralını unutmamamız lazım: Önce ziyaret, sonra 
ticaret, sonra da yatırım. Bakın bu ekonomi kitaplarında yazmaz. Bu 

iş dünyasının kitabında yazar. Yani ekonomik ilişkiler güçlenirken 
önce ziyaret artar, sonra ticaret artar, ondan sonra da ortaklıklar ve 
yatırımlar artar."
 
Hisarcıklıoğlu konuşmasında, 2000’li yılların başından bu yana, 
Türkiye'yi ziyaret eden Mısırlıların sayısının 5 kat artarak 110 bine 
ulaştığını, Mısır'ı ziyaret eden Türk sayısının ise 10 kat artarak 60 
bini aştığını, bu süreçte karşılıklı dış ticaret hacminin de tam 15 kat 
artarak 5 milyar dolara çıktığını ve Türkiye'nin Mısır'ın 4’üncü ticaret 
partneri haline geldiğini ifade etti.
Mısır'ın adeta Türkiye'nin sanayi yatırım üssü haline geldiğine dikkati 
çeken TOBB Başkanı, "Türk firmaları 60 bin Mısırlı kardeşimize 
istihdam sağladılar. Mısır'ın ihracatına katkı verdiler. İşte benim 
bahsettiğim gerçek kardeşlik budur. Ben burada emeği geçen bütün 
kardeşlerime, Mısır ve Türk iş dünyasının bütün temsilcilerine 
yürekten teşekkür ediyorum." dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasının sonunda Türkiye ile 
Mısır arasındaki siyasi sorunlara da değindi. Siyasi anlaşmazlıklar 
ile ekonomik ilişkilerin ayrı tutulması gerektiğini vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Ülkeler arasındaki siyasi 
ilişkilerde zaman zaman sorunlar yaşanabilir. Geçmişte bunun 
örneklerini Türkiye de Mısır da pek çok kez yaşadı. Ama ekonomik 
ilişkilerin bundan ayrı değerlendirilmesi gerekir. Çünkü ekonomik 
ilişkiler zedelendiği zaman tamiri çok büyük zaman alır ve bu işin 
kazananı olmaz. Özellikle Türkiye ve Mısır olarak bizim ekonomik 
ilişkilerimizi her zaman daha ileri taşımamız gerekiyor. Çünkü bizim 
ilişkilerimiz, sadece bizi ilgilendirmiyor. Coğrafyamızda çatışmalar, 
sorunlar var. Burada iş dünyasına çok önemli görevler düşüyor." 
ifadelerini kullandı.
 
İkili iş görüşmelerine yoğun ilgi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Mısır’a giden iş adamları 
arasında; TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, 
Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, Mersin Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, Gümrük ve Turizm İşletmeleri 
AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Bolvadin Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Murat Tabak, Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık 
Ekinci, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve 
Arkas Holding CEO’su Can Atalay da yer aldı.

SEKTÖREL
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10 CEVAP
1 SORU

SORU - CEVAP

“Türkiye’nin Dünya Bakliyat Sektöründeki 
yerini güçlendirmek için sizce nasıl adımlar 
atılmalı?”
sorusunu Türkiye Bakliyat Sektörünün 10 değerli temsilcisine sorduk. Dünyadaki ticaretindeki genel durumu, Türkiye’nin sektör 
bazında geçmişini ve bugününü; gelecek için ne yapılması gerektiğini kendi pencerelerinden dile getirdiler. Bakliyat sektörünün 
geleceğini şekillendirecek hamleleri ne yönde atmak gerektiği konusunda ipuçları içeren “1 Soru 10 Cevap”  röportaj serisi başlıyor.

BAKLİYAT ÜRÜNLERİ HER BÖLGEDE EKİLMELİ 
“Bugün bakliyatın %95’ini ithal eder konumdayız. 40 yılı aşkın süredir 
sektörün içinde olan biri olarak, nohut ithal edeceğimizi düşünmedim. 
İthalatçı konumda olmak, şahsım adına, hiç keyif vermiyor ve yeniden 
ihracat yaptığımız günleri özlemle bekliyorum. Böylece; bu sektörün 
dinamiklerini oluşturan; üretici, tedarikçi, fabrika sahibi, lojistik firması için 
her şey daha iyi olacak. Aslında belirtmem gerekir ki; devletimizin son 
2 yıldır çiftçileri destekleyici girişimleri var ve bakliyat ekiminde de bu 
destekleri gördük. Çiftçinin kazanması, tüccarın kazanması ve ihracatın 
artması için her türlü önlemi almışlar. Bu sene çeşitli bakliyat ürünlerinde 
rekoltenin düşüklüğünün nedenini, ben destek yetersizliğine değil, iklim 
şartlarına bağlıyorum. 

Bir de şunu söyleyeyim; örneğin kırmızı mercimek üretimi sadece Güney 
Doğu Anadolu’da yapılıyordu ve başka bölgelerimizdeki çiftçiler ekmeye 
sıcak bakmıyordu. Çünkü mahsulün yeteri kadar iyi olup olmayacağı ile 
ilgili kaygıları vardı. Ancak bu yıl İç Anadolu’daki çiftçi mercimek ekimi 
konusunda desteklendi, o bölgeye tohum gönderdik. Dolayısıyla farklı 
bölgelerde ekim alanı arttıkça üretim de artacaktır.”

HAYRETTİN MEMİŞ
İDEAL BAKLİYAT

GÜÇLÜ DESTEKLEME PROGRAMLARI HAYATA 
GEÇİRİLMELİ 
“Türkiye’nin Dünya Bakliyat Sektöründeki yerini güçlendirmek için; Türkiye 
çiftçisini destekleyecek şekilde “Havza Projesi” aktif olarak uygulanmalı. 
Bunun dışında, çiftçiye yük olan üretim girdilerinin minimum düzeyde 
aşağı çekilmesi için devlet desteğinin arttırılması lazım. 
Devletin dışında çiftçilerin de yapması gerekenler olduğunu düşünüyorum:  
çiftçilerin örgütlenerek kooperatifleşmesi ve önemli kararları birlikte 
alması gerekiyor. Böylece dünya ile rekabet edebilecek güce kavuşurlar. 
Ayrıca, Devletin, ithal edilen bakliyat ürünlerini bütün dünya piyasasını 
kontrol ederek vergileri minimize etmesi, Türkiye Bakliyat Piyasası’nın 
Dünya’da daha etkili ve rekabet gücü yüksek bir pozisyona taşınması 
sağlanmalıdır. Devletin özellikle üzerinde durması gereken başka bir konu 
da; serbest bölgelerde yeni organize sanayi bölgeleri yaratmaktır. Türkiye 
dışarıdan ithal edip işleyerek yeniden ihracatını yaptığı ürünlerin hızlı 
bir şekilde stoklanması, imalatının yapılması ve bürokratik ve gümrüklü 
bölgelerdeki gecikmeleri önleyecek şekilde düzenlemeler getirmesi 
konularında çalışmalar yapmalıdır.” 

HAYRİ KOLUKISA
NATURAL GIDA



| 53

SORU - CEVAP

TANELİ BAKLAGİL ÜRETİMİNDE ÇİFTÇİYE DESTEK 
PROGAMLARI SÜRDÜRÜLMELİ
“Yaklaşık 7 senedir bu sektörün içerisindeyim. Ancak bu 7 sene bile 
ülkemizdeki ihracat oranındaki belirgin düşüşe tanıklık ettim. Bundan 
10 yıl önce %90 ihracat ve %10 ithalat yaparken; şimdi ortalama 
%90 ithalat yapıyoruz. Bunun nedeni çiftçi üretmiyor. Mersin, Türkiye 
bakliyat Piyasasına yön veren bir şehir ancak ülkede taneli baklagil 
üretimi yapılmazsa bunun da çok bir önemi yok. Bakliyat ürünleri 
eskisi gibi Türkiye’nin güçlü ihracat kalemlerinden olmaza Dünya 
Bakliyat Piyasasına yön veren değil, Dünya Bakliyat Piyasası’nı takip 
eden bir ülke olmaktan öteye gidemeyiz.”

ÖMER FARUK TERZİOĞLU
TEKİNLER BAKLİYAT

BAKLİYATIN İŞLENDİĞİ VE TRANSİT TİCARETİNİN 
YAPILDIĞI ŞEHİR: MERSİN
“Öncelikle Türkiye’nin Dünya Bakliyat Sektöründeki yerinden söz 
etmek istiyorum: Türkiye’nin Jeopolitik konumundan dolayı, bakliyat 
ticareti bağlamında etkili bir konumda bulunuyor. Çünkü Irak, İran, 
Suriye, Mısır ve Suudi Arabistan gibi bakliyatın en çok tüketildiği 
Ortadoğu ülkelerine coğrafi olarak yakın ve sevkiyat için gerekli olan 
pek çok olanağa sahibiz. Mersin’de güçlü bir bakliyat piyasası ve ürün 
işlemek için güçlü altyapıya sahip şirketler var. Ayrıca, Mersin Limanı 
da ürünün hızlı bir şekilde istenilen destinasyonlara ulaştırılması 
sağlıyor. Bahsettiğim bu alanda ticareti sıklıkla yapılan bakliyat ürünleri; 
mercimek, nohut ve fasulye’dir.
Ülkemizin sektör bazında zayıf yönü ise; bakliyat ürünlerinde net 
ithalatçı konumda bir ülke olmamızdır. Bu anlamda Türkiye ürünü 
yabancı ülkelerden alarak ya doğrudan transit ticaretini yapıyor ya da 
işleyerek yurtdışına gönderiyor. 

Peki, Türkiye’nin gelecekte daha etkili bir küresel oyuncu olması için ne 
lazım? Dubai ve Singapur gibi Mersin de bakliyat sektörünün ticaret 
merkezlerden biri ve hinterlandı geniş bir limana sahip. Bu özelliği 
avantaja çevirmek için devlet eliyle alınacak önlemler ve teşvik edici 
uygulamalar var: Mesela, ihracata yönelik ticaret ve imalat yapan 
firmalara vergiden muaf olan bölgelerin oluşturulması, işçiliklerde 
indirim desteğinin sağlanması ya da ekstra ihracatı arttırıcı desteklerin 
verilmesi. 
Bunların yanı sıra, Dubai de olduğu gibi işlemek üzere ithalatını 
yaptığımız Kabuklu Kırmızı Mercimeği izin belgelerinin alınmasının 
kolaylaştırılması, ihracatı engelleyen sınırlandırılmaların azaltılması.
Bu gibi kısıtlayıcı etkiler yüzünden yapmakta olduğumuz ticaret hacmini 
Mısır ve Dubai gibi ülkelerdeki yeni kurulan tesislere kaptırmaktayız. 
Eğer bu politikalar devam ederse şu an bizlere çok uzak gözükse de 
önümüzdeki 5 ila 10 yıl sonra biz, bu ihracat hacmini de başka ülkelere 
bırakmak zorunda kalacağız.

KIVANÇ KOLUKISA
NATURAL GIDA

DEVLETLERARASI TİCARİ ANLAŞMALARLA 
TARIMDA GİRDİLER DÜŞÜRÜLMEYE ÇALIŞILMALI

Türkiye’nin Dünya Bakliyat Sektöründeki yerini güçlendirmek çiftçiyi 
desteklemek ile başlar. TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na 
ve Devlet büyüklerimize bu konuda çok görev düşüyor. Gerçi yakın 
dönemde önemli destekleme ve hibe programları tarım alanında 
hayata geçirildi. Örneğin, bazı bakliyat ürünlerinde kilo başına 
ödemeler artırıldı. Bu kesinlikle yerinde bir adımdır ve devamı kanımca 
gelmelidir. Sonuçta çiftçi üretmezse, alan- satan dolayısıyla ticaret 
olmaz. 
Ayrıca tohumu geliştirmek gerekli. Dünyadan bir örnek vermek 
istiyorum: “Kanada bakliyat alanında son yıllarda oldukça etkili bir 
üretici ülke. Mercimek dışında fasulyede de etkilerini artırmaya 
başladılar.

Kanadalı bir firma, fasulye tohumu üreterek dünyaya servis ediyor ve 
neredeyse tekel konumunda. Devlet arasında karşılıklı anlaşmalar 
yapılarak bu tür tohumların ülkeye daha uygun fiyatlı girmesi 
sağlanabilir. Çünkü malum dolar fiyatları her geçen gün yükseliyor. 
Çiftçinin yüksek girdilerle başa çıkması güçleştikçe ya üretimi 
bırakıyor ya da bakliyattan daha başka kar getiren ürünlere yöneliyor. 
O nedenle sektörümüzdeki üretimin artması ve daha güçlü bir 
gelecek için devletlerarasındaki ticari anlaşmaların önemli olduğunu 
düşünüyorum.”

KEREM AKSİN
AKSİN TARIM
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ÇİFTÇİNİN EKİM ALANLARI GENİŞLETİLMELİ
“Bizce en doğrusu çiftçinin desteklenmesi dolayısıyla da üretimin 
artması. Bu destekleme ne şekilde olur? Üretim yapılan tarım 
alanlarının metrajının daha da büyütülmesi gerekli. Bunun örneklerini 
gelişmiş ülkelerde görüyoruz. 3- 5 dönümlük tarlalarda değil, 300- 
500 dönümlük tarlarda ekim yapılmalı. Çiftçi bu konuda desteklenmeli. 
Öylece, yüksek tonajlarda üreterek kazanan çiftçinin tarım sektöründen 
beklentileri artacak ve gelecek için yatırım yapmaları için ortam 
yaratılacaktır. Bugün bakliyat ürünleri alanında net ithalatçı konumdayız. 
Çiftçi desteklenir ve üretim artarsa, yeniden ihracatçı konuma geliriz ve 
sanayicisinden makine üreticisine, lojistik firmalarına kadar olumlu bir 
etki yaratılmış oluruz.”

HÜSEYİN TEKİN
TEKİNLER BAKLİYAT

ÖNCE ÇİFTÇİ DESTEKLENMELİ SONRA DA ÜRETİCİ
“Tarımsal üretimde başarı için ilk adım çiftçiyi desteklemekten geçiyor. 
Bunun için, toprak korunmalı ve ekim alanları kentsel dönüşümle 
daraltılmamalı. Böylece daha geniş alanlarda tarım yapılacak ve biz 
tarım ticareti yapanların da eline daha yüksek tonajlarda mahsul 
geçecektir. Üretim oranındaki artışa paralel olarak Dünya Bakliyat 
Piyasası’nda ihracatımıza paralel olarak gücümüz de artar. 

Bununla birlikte üreticiye de makine edinimi ve işleme tesisi kurulumu, 
işçi ve personel konularında tam bir destek verilmeli. Ayrıca devletimiz, 
ülkemizin bakliyat ürünlerinin farkını ortaya koymak için dünya çapında 
tanıtım yapmalı. Ülke içerisinde yemek kültürümüze bakliyat yeniden 
kazandırılmalı. Bu da halkı tanıtım çalışmalarıyla taneli baklagillerin 
sağlığa faydaları konusunda bilgilendirmekten geçiyor. Uluslararası 
tarım dergileri ve yine fuarlar ise yurtdışında bilinirliğimizi artırmak için 
uygun alanlar. Türkiye ihracatçı birliklerinin bir arada hareket etmesi de 
önemli.” 

ABDULLAH KONCA
KONCA BAKLİYAT 

BİLİNÇLİ TARIM YAPILMALI
“Türkiye Bakliyat sektöründe bugün ithalata dayalı çalışılmalıdır. 
Aslında çok verimli topraklara sahibiz ve bu topraklarımızdan kaliteli 
ürün elde edebiliriz. Zaten Türkiye topraklarında yetişen ürünler, 
lezzetiyle dünyada kabul görmüştür ve tartışmasız bir yere sahiptir. 
İthalatçı konumumuzu ihracatçı konum çevirmek için öncelikle, 
“bilinçli tarım” yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çiftçimize devlet 
kontrolünde, etkili projelerle ziraat mühendisleri yardımcı olduğunda ve 
yol gösterdiğinde mutlaka üretimimiz artacak ve bakliyat sektöründeki 
yerimiz iyileşecektir.”

HÜSEYİN SAYILIR
SAYSAN BAKLİYAT 

TARIMSAL ÜRETİMİ ARTIRMAK İÇİN TOPRAK 
REFORMU YAPILMALI
“Türkiye Bakliyat Sektöründe yerli taneli baklagil üretimi çok yüksekti, 
ancak bugün oran çok düştü. Türkiye Bakliyat Piyasasında ticaret, 
ithalata dönük yapılıyor. Bunu tersine çevirmek için yeniden güçlü 
teşvik ve destek programları gerekli. 

Onun dışında toprak reformu yapılabilir. 100 dönüm altındaki tarlaların 
çeşitli nedenlerden bölünmesinin önüne geçilmeli. Hatta tarım 
toprakları birleştirilerek büyütülmeli. 

Üniversiteler de bakliyat sektörünün geleceği için aktif görev almalı. 
Hangi ürünlerin nasıl ekilmesi gerektiğinden bilinçli bakliyat tüketimine 
kadar pek çok konuda çalışmalı. 

Şunu da gözden kaçırmayalım: Güçlü sanayi ülkeleri aslında güçlü birer 
de tarım ülkesi. Kanada, Amerika, Çin vb. Dünya tarım sektörüne yön 
veriyor. Güçlü bir ekonomik için çiftçiyi desteklemeli ve tarıma yatırım 
yapmalıyız.”

RECEP ÖZALTIN
ÖZALTIN BAKLİYAT
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“Türkiye’nin Dünya Bakliyat Sektöründeki gücünü artırmak için bence 
önce tohum ıslahından başlanmalı. Maalesef ülkemizde bu konunun 
üzerinde yeterince durulmuyor. Halen çiftçi yüzyıllardır kullanılan 
tohumları ekiyor ve bu da bir süre sonra çeşitli hastalıklara neden 
oluyor, verim düşüyor. Gelişmiş ülkelere baktığımızda özellikle 
Kanada’da tohum ıslahı için ayrılan devlet bütçesi milyon dolarlarla 
telaffuz ediliyor. 

Bunun dışında kooperatifleşme de önemli. Çiftçilerimiz maalesef 
hala küçük tarım alanlarında ekim yapıyor. Bugün Kanada’da tarım 
için ayrılan en küçük toprak parçası 850 dönüm. Bu oran hiçbir yolla 
küçülmüyor; miras yoluyla kardeşler arasında dahi parçalanamıyor. 
Bunu kıyaslarsak; Türkiye’de çiftçilerin ortalama bakliyat ekim alanları 
10 ila 12 dönüm arasında sınırlı. Devletimizin son dönemde yürüttüğü 
çeşitli destek ve hibe programları var. Maliyetleri aşağı çekmek için 
çiftçiye destek veriliyor. Mesela mazot önemli bir girdi. Avrupa’da “yeşil 
mazot- mavi mazot” uygulaması var. Çiftçinin mazotu belirli bir renkle 
işaretli ve %40 ila %50 oranında daha az ücret verilerek alınıyor. 

Küçük toprak alanlarında, yüksek girdilerle üretim yapmaya çalışan 
çiftçimiz, bakliyat ürünlerinden elde edilen gelir tatmin edici düzeyde 
olmadığı için daha çok kazanç sağlayacağı ürünleri ekmeye yöneliyor. 
Mesela, Orta Anadolu Bölgesinde Kayseri, Nevşehir, Niğde illerinde 
80’li yıllarda ciddi düzeyde bakliyat üretimi vardı. Şu an o yörelerde 
çiftçimiz kabak çekirdeğine dönmüş durumda.

Bence Türkiye’nin geleceği için bakliyat önemli bir tarım ürünü ve 
üretilmesi gerekli. Şu an taneli bakliyat ürünlerinde ithalatçı konumdayız. 
Oysa bizim ülkemizde yetişen ürünlerin lezzeti dünyada kabul görüyor 
ve ihtiva ettiği kalıntılar sertifikalandırılmamış organik. Rusya, Nijerya 
ve Türkiye bu alanda başı çekiyor. Biz de Dervişoğlu firması olarak 
bu konuda bir adım attık ve organik sertifikası aldık. Organik üretim 
yapmayı planlıyoruz. Bu işin geleceği var: Nasıl 80’li yıllarda Türkiye 
bakliyat üretimiyle dünyayı besliyorsa doğru adımlar atarsak, 5- 10 yıl 
sonra yeniden sektördeki eski yerimizi alırız.”

18 Ocak 2017 tarihinde Mersin’de Mersin Ticaret Borsası ve Ulusal Baklagil 
Konseyi’nin işbirliğinde düzenlenen Dünya Bakliyat Günü çerçevesinde 
konuşma yapan Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir’in 
konuşmasından alıntıdır. “Dünya nüfusunun%10’luk bölümünün açlık ile 
mücadele ettiğine ve 1 milyarı aşkın kişinin ise yetersiz beslenme nedeniyle 
sağlık problemleri yaşadığına değinen Özdemir, “Kolay muhafaza edilen 
bir besin olduğu için bakliyat ürünleri açlık sorunu olan bölgeler için adeta 
bir kurtarıcıdır.” ifadesinde bulundu.
Ülkemiz bakliyat ticaretinin %85’inin Mersin üzerinden yapıldığına dikkat 
çekerek Mersin’in Dünyanın sayılı bakliyat merkezlerinden biri olduğuna 
değinen Özdemir, sayısal bilgiler verdi: “Kentimizde yaklaşık 250 firma 
bu sektörde çalışmakta olup, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu 
içinde yer alan 5 Mersinli firmadan 3 tanesi bakliyat sektöründe faaliyet 
göstermektedir. Ayrıca Türkiye’nin en büyük 1000 ihracatçı firması arasına 
giren 16 Mersinli firmadan 7 tanesi bakliyat ihracatçısıdır. Bu da bakliyatın 
Mersin için ne kadar önemli bir sektör olduğunu ortaya koymaktadır.
Mersin’deki 25 mercimek tesisinde; 1 milyon ton mercimek, 100’e yakın 
eleme tasnifleme ve paketleme tesisi ile yılda 1 buçuk milyon ton nohut, 

kuru fasulye, yeşil mercimek işleme kapasitesi mevcuttur. 2016 yılında 
Mersin Ticaret Borsası’nda işlem gören, bakliyat miktarı 750 bin tondur. 
Bu ürünlerin değeri 2 buçuk milyar TL’yi bulmaktadır. Bu yüksek işlem 
hacmiyle bakliyatta lider borsa Mersin Ticaret Borsasıdır.” dedi.
TÜRKİYE’NİN DÜNYA BAKLİYAT SEKTÖRÜNDEKİ YERİ HAKKINDA: 
Türkiye bugün net ithalatçı konumdadır. 1980’lerden sonra üretim 
gerilemeye başlamış ve bugün ürünün yetiştirilerek temin edildiği bir ülke 
olma pozisyonunu yitirmiştir. Türkiye, bakliyat ürünlerini, Dünyada söz 
sahibi birkaç güçlü ülkeden alarak ham olarak ya da işleyerek ticaretini 
yapan bir ülke pozisyonundadır. 
Ancak, bereketli topraklara, hinterlanttı geniş limanlara, yüksek teknoloji 
kullanan üreticilere ve dünyada etkili bağlantılara sahiptir. Ayrıca Türkiye, 
bilinç seviyesi her geçen gün daha da yükselen çiftçi, bakliyat sektörü 
temsilcisine de sahiptir. Türkiye Devlet Kurumları, üniversiteler ve sivil 
toplum kuruluşları bakliyat üretiminin dünya nüfusunun gelecekte doyması 
için gerekli bir besin olduğunun farkındadır. Türkiye Bakliyat Sektörünün 
Dünya üzerindeki etkisi yapılan çalışmalar ve doğru uygulamalarla 
zamanla artacak niteliktedir. Türkiye gelecek vadeden bir ülkedir.

TÜRKİYE, ORGANİK 
BAKLİYAT ÜRÜNLERİ 
ÜRETİMİNE YÖNELEBİLİR

MERSİN’İN TÜRKİYE BAKLİYAT PİYASASINDAKİ YERİ 
HAKKINDA:

SAİT DERVİŞOĞLU
DERVİŞOĞLU BAKLİYAT



Bu bir BULUŞTUR.
Dikkat!

Bu sistemin tüm yasal hakları AKY Technology firmasına aittir.

- Tabanda ürün birikmesi
- Haşere sorunu
- Ürün kaybı
- Tabanın temizlenememesi
- Ürün içerisine tohum karışması
- Elevatör dışına ürün sızması
gibi sorunlarla karşılaşılır.

SELFCLEAN Sonrası
- Tabanda ürün birikmez
- Haşere sorunu ortadan kalkar
- Ürün kaybı yaşanmaz
- Tabanın temizlenmesi gerekmez
- Ürün içerisine tohum karışması önlenir
- Elevatör dışına ürün sızıntısı yaşanmaz
- Üründen ürüne geçiş kolaylığı sağlanır

Kendi kendini temizleyen
ELEVATÖR SİSTEMİ

ÖNCESİ

SONRASI

Self Clean Öncesi Self Clean Devrede Self Clean Sonrası

Tanıtımın tamamını Youtube kanalımızdan
izleyebilirsiniz. www.youtube.com/akytechnology
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TSÜAB ÇALIŞTAYI
ANTALYA’DA TOPLANDI

SEKTÖREL

TOHUM SANAYİCİLERİ VE ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ (TSÜAB) organizas-
yonunda düzenlenecek olan "MİLLİ TARIMDA TOHUMCULUĞUN ROLÜ VE 
GELECEĞİ ÇALIŞTAYI” Antalya' da, 22-23 Aralık 2016 tarihlerinde düzen-
lendi. Çalıştaya, TC. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk ÇELİK 
davet edildi. Ayrıca, kurumu resmi web sitesinden alınan bilgiye göre;  
tohumculukla ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan ve TSÜAB Üyelerinden 
oluşacak yaklaşık 500 kişinin katılımı öngörülmüştür. Çalıştay, Miracle 
Resort Hotel - Lara / Antalya' da gerçekleştirilmiştir.

TSÜAB Çalıştayı, “Milli Tarımda Tohumculuğun Rolü ve Geleceği” konusunu 
görüşmek üzere toplandı. 22- 23 Aralık 2016 tarihlerinde Antalya’da topla-
nan Çalıştay’da, tohum sektörüne hizmet veren yaklaşık 500 kişi bir araya 
geldi. TC. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in de davet edildiği 
etkinlik 2 gün sürdü. Antalya Lara’da bulunan  Miracle Resort Hotel’de 
düzenlenen etkinliğe geiş katılım sağlandı.

TSÜAB’nin resmi web sitesinde çalıştay’ın amacı şöyle özetlenmektedir: 
“Tohumculuk Sektörümüzün son yıllardaki gelişimi ve aynı zamanda 
Katılımcı Profili dikkate alındığında; düzenlenecek Çalıştay vasıtasıyla 
Tohumculuk sektörümüzün ve aynı zamanda sponsor firmaların imkan 
ve potansiyelinin katılımcılara tanıtılması ve yeni fırsatların yakalanması 
sağlanmış olacaktır.” 

AKY Technology TSÜAB Çalıştayı’nda yerini aldı.
Tohum ve yağlı tohum sektörüne teknolojiler geliştiren AKY Technology, 
makinelerini tohumculara tanıttı. Tohum kaplama makinesinden tohum 
sayma makinesine, çuvallama ve taşıma teknolojilerine kadar sektörün 
ihtiyaçları düşünülerek şekillendirilen makineler katılımcılara anlatıldı. 
Türkiye’nin tohum alanında çalışan sektör temsilcilerini buluşturan etkin-
likten AKY Technology’de memnun ayrıldı.
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Ailesi, Muş’ta iş hayatına atılışı ve erken dönemi…
1948 yılında, Muş’un 25 pare köyden oluşan bir Nahiyesinde doğan 
Fahrettin Memiş, hayvancılıkla uğraşan Alaattin Memiş’in çocuğu 
olarak dünyaya geldi. Toprağa hep yakın olan Fahrettin Bey, 12 yaşına 
kadar öğrenim hayatını sürdürdü. İlkokul öğrenimi tamamladıktan 
sonra, amcasının yanında işe başlayarak çerçilik yapmaya başladı. O 
döneme dair anılarını Fahrettin Memiş şöyle anlatıyor: “Babam Na-
hiyenin en zengin adamlarından biri idi. O dönemde 500 tane küçük-
baş hayvandan oluşan bir sürünün sahibi olmak iyi bir şeydi. Kimse 
pek ticaretle ilgilenmiyor, ithalat- ihracat kavramlarını bilmiyorken, 
rahmetli Babam canlı hayvan ticareti yapıyordu. Babam paranın 
emek işi olduğuna inanan bir adamdı. 12 yaşında amcamın yanında 
işe başladım ve dedemin verdiği 5 lira, sermayenim oldu. Türkçem 
matematiğimden iyi idi, Ancak ne ilginçtir ki; ben iş hayatına ticaret 
yaparak, hesapla kitapla başladım; ilk olarak çerçilik yaptım. Muş’ta 
şehre inerek aldığım ayna, tarak, makas, boncuk gibi köylünün ihtiyacı 
olan malzemeleri, köyümüzde satıyordum. Zamanla köyde bir dükkan 
bile açtım.” Ticaretin alın teri ve emekten geçtiğine inanan Fahrettin 
Bey o günleri büyük bir samimiyet ve gururla anlatıyor. 

Fahrettin Memiş’ten Hayat Dersi…
17 yaşına kadar köyde çerçilik yapan Fahrettin Memiş, ticaret hayatı-
na artık iyice ısınmış ve yetişmiştir. Muş’taki, hayatı mektep edindiği 
yılların ardından, artık kendisi için yeni bir sayfa açılacak ve doğup 
büyüdüğü yerden ayrılarak başka şehirlerde de ticaret yapacaktır. 
Fahrettin Memiş o yıllara dair şu anısını bizlerle paylaşıyor: “Köyün-
den aldığım çökeleği, Antep ve çevre illerde satıyordum. Bir gün ba-
bamın kıymetli bir arkadaşı beni, Elazığ’da sırtımla çökelek indirirken 

Sn. Fahrettin MEMİŞ
İDEAL GRUP Yönetim Kurulu Başkanı

EFSANELERİ

Değerli Okurum, 
La Recolte Du Monde Dergisi olarak 10. Sayımız ile 

karşınızdayız. Bu özel sayımızda bakliyat sektörünün 
önemli isimlerinizden birini daha sayfalarımızda 

ağırlamak şerefine eriştik; Mersin, Türkiye ve Dünya 
Ticaretinde söz sahibi olan İdeal Grup’un değerli yöneticisi 

Sayın Fahrettin Memiş ile keyifli ve sıcak bir sohbet 
gerçekleştirdik.

… Ama röportajı sizinle paylaşmadan önce, bir Kuru 
Gıdanın Efsaneleri Yazı Serisi geleneğini yerine getiriyor 

ve ilk izlenimlerimi sizlere aktarıyorum: Mersin Tırmıl 
Sanayi’nde bulunan İdeal Bakliyat’ın Yönetim Binasına 

gittiğimde sakin ve sıcak insanlar tarafından karşılandım. 
Anadolu insanına özgü misafirperverlik ve samimiyet 

benim kendimi kesinlikle rahat hissetmemi sağladı. 
Fahrettin Bey son derece babacan ve mütevazı idi. Odasına 

labiren’ti andıran koridorları aşarak ulaştık ve her katta, 
çalışan her bir görevli tarafından hürmetle karşılanan, 
yanında yürüdüğüm bu heybetli asırlık çınara, bir kere 

daha saygı duydum. Çünkü çalışanları için patronun 
ötesinde bir aile büyüğü olmuştu. Saygının otoriteye 

duyulan korkudan değil, sevgi ile inşa edilmiş olduğu bir 
yerde olmak güzeldi.
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görmüş. Babama gidip şaşkınlıkla demiş ki; “Alaattin Bey, sen o kadar 
zenginsin; paran, pulun, malın var; ama senin oğlun sırtında çökelek 
taşıyor. Olacak iş mi!” Babamın yanıtı şu olmuş; “Evlatlarımın benim 
paramla, koyunumla işleri olmaz. O onların işidir, emeğidir, kendi pa-
ralarını kazanacaklar.” Zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 
Fahrettin Memiş,  aslında La Recolte Du Monde okuyucuları için ders 
niteliğinde bir anısını paylaşıyor ve emeksiz servet edinilemeyeceği-
nin, insanın şartlar ne kadar iyi olursa olsun, hayatını kendi elleriyle 
şekillendirmesi gerektiğinin altını çiziyor. 

Fahrettin Memiş’in Köyden Muş ‘a Gelişi Hakkında…
“Ben 1969’da evlendim. Benim hanım Muş’un şehrinden ben ise 
köyündenim. Evliliğimizin birinci yılı dolmadan askere gittim. Dön-
düğümde ise köyden taşınıp Muş’a yerleştik. Ticaret hayatımı burada 
kayın babamla ortak olarak kurduğum bakkal dükkânında devam 
ettim. Gıda, gömlek, boncuk…  bir eve lazım olan bin bir çeşit ürünü 
bu dükkanda bulmak mümkündü. 1983 yılına kadar kayınbabam ile 
ortaklığımız sürdü.” 

Antep’e gelişi ve Hayvan Ticareti Hakkında…
1983 yılında Antep’e gelerek hayvan Ticaretine başlayan Fahrettin 
Memiş, artık4 yıl boyunca burada kalacak ve ticaret hayatına hayvan 
alım- satımı ile devam edecektir: Fahrettin Memiş o dönemi şöyle an-
latıyor: “… Ardından ben aynı yıl Antep’te canlı hayvan işine başladım. 
Ürdün, Suudi Arabistan gibi Arap ülkelerine Habur Sınır Kapısı’nı 
kullanarak hayvan ihraç ediyordum. Hiç unutmam; o yıllarda ticaret 
yaptığım bir Arap Tüccar, ülkemizdeki hayvan bolluğuna hayret etmiş 
ve demişti ki; “Köpek bir kerede 9- 10 yavru dünyaya getirir, koyun bir 
yavru verir. Sizdeki bu bolluk nereden geliyor?” Hayretini gizlemeyen 
ve benimle paylaşan bu tüccar kardeşime dedim ki; “Koyun melektir. 

Bereketi çoktur. Onun için bitmez.” Gerçekten 80’li yıllarda Türkiye’de 
hayvancılık tatmin edici düzeyde idi. Hayvan boldu ve karı çoktu. 90’lı 
yılların ortalarına gelindiğinde ise, ihracat büyük oranda durdu ve 
ithal eder olduk.”

Fahrettin Memiş’in Bakliyat Piyasasına Atılışı…

Fahrettin Memiş, ticareti, gıda sektörünün pek çok dalında iş yapan 
bir insan olarak dikkat çekmektedir. Hayvan ticaretinden gıda tica-
retine kadar yapan Fahrettin Bey, bakliyat alım- satım işine ise 80’li 
yılların ortalarında atılmıştır. Fahrettin Bey diyor ki; “Bakliyat piya-
sasını pek bilmezdim. Ama abim bakkal dükkanımıza teneke teneke 
bakliyat ürünü gönderirdi. Hayvancılıkla karını kıyasladım, kesinlikle 
çok daha iyi idi. Şimdi olduğu gibi o zamanda bakliyat piyasası Mer-
sin’de dönüyordu. Mersin Çilek Mahallesi’nde 700m2’lik bir depolama 
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alanımız vardı. O zamanlar ürün natürel haliyle doğrudan depolara 
gelirdi. Günde 300 ila 400 ton mal indirirdik. Özellikle nohut çok 
boldu. O kadar ürün nereden gelirdi, şaşırırdınız. Pazarlık yapılmazdı 
çünkü günün şartlarında ürünün fiyatı ne biçilmişse çiftçi onu alaca-
ğını bilirdi. Yazıhaneye geçer, direk ödememizi yapardık. Sistem bu 
kadar basitti.

Tabi, 80’li 90’lı yıllarda ürün boldu; Ancak teknoloji bugünkü kadar 
gelişmemişti. Mesela, nohut ihraç edeceksiniz; ürünün biraz kabası 
alınır, neredeyse tarladan geldiği gibi, 75 kg’lık paketlerde Hindistan’a 
gönderilirdi. Çuvalları limanda konteynerlere yüklemek için taşıma 
bandi ya da ürünü temizlemek için fotosorter renk ayırma makineleri 
yoktu. Kesinlikle her şey bugün ile kıyaslandığında çok çok ilkeldi. 
Ayrıca ithalat- ihracatı bilen, İngilizce konuşan adam da azdı. Hiç 
unutmam; Mersin’de bir “İbrahim Muştu” vardı. İngilizceyi o dönem 
iyi kullanırdı. Uluslararası ticaret bağlantılarını kurarken onunla çalı-
şırdık. Hindistan ile bağlantı kurarak, 1000 ton ürün satmıştık, 3 gün 
sonra 1000 ton daha... Mal çoktu, 1 ay içerisinde 7500 ton satmıştım. 
Türkiye eskiden taneli baklagiller anlamında iyi bir tarım ambarı idi. 

80’lerde Mersin Bakliyat Piyasası Hakkında…
Mersin’de 560 tane firma vardı. Herkesin deposunda 500 ila 1000 ton 
mal olurdu. –ki nohut dışında mercimek, fasulye de çok vardı. Sizinle 
bir anımı paylaşayım; “Eskiden telefon her yerde yoktu, cep telefonu 
dahi icat edilmemişti. Ancak biz hangi köyde ne ürün var deneyimle-
rimizle bilirdik. Abim dedi ki, Muş’un bir köyünde nohut var. Git onu 
satın al. Gittim, baktım köylünün ambarında yeşil mercimek de var. 
–O zaman yeşil mercimek çok revaçta idi.- Muş’un yaylasında merci-
mek 2 yıl da kalsa bozulmaz, rengi atmaz. O zaman bakliyatta, ağırlık 
birimi kg değil teneke idi. Teneke ile satın alırdık, 1 teneke ortalama 
16 kg ürün alırdı. İran’a 4 kamyon mercimek gönderdim. Hayatımın 
en karlı ticaretlerinden birini yaşadım. Bire beş, bire yedi kazandım.  
Bir zamanlar ticaretin işleyiş şekli bu idi. Şimdi bambaşka bir dönem 
yaşıyoruz. 
Sonra Mersin’de Akyürek Ailesi il tanıştık. Sabahattin Bey Mersin 
Eleği diye bilinen açık eleklerden yapıyordu. Bakliyat Piyasasındaki 
teknolojik gelişmeye bu ailenin katkısı çoktur. Sabahattin Bey’in oğlu 
Gökmen Akyürek’te çok kıymetli bir genç adam… Allah her aileye 
böyle evlat nasip etsin. Şimdi işleri büyütmüş, dünyanın her yerine 
makine gönderiyorlar. Gördükçe iftihar ediyorum. 

80’lerde Mersin Bakliyat Piyasası Hakkında…
Mersin’de 560 tane firma vardı. Herkesin deposunda 500 ila 1000 ton 
mal olurdu. –ki nohut dışında mercimek, fasulye de çok vardı. Sizinle 
bir anımı paylaşayım; “Eskiden telefon her yerde yoktu, cep telefonu 
dahi icat edilmemişti. Ancak biz hangi köyde ne ürün var deneyimle-
rimizle bilirdik. Abim dedi ki, Muş’un bir köyünde nohut var. Git onu 
satın al. Gittim, baktım köylünün ambarında yeşil mercimek de var. 
–O zaman yeşil mercimek çok revaçta idi.- Muş’un yaylasında merci-
mek 2 yıl da kalsa bozulmaz, rengi atmaz. O zaman bakliyatta, ağırlık 

birimi kg değil teneke idi. Teneke ile satın alırdık, 1 teneke ortalama 
16 kg ürün alırdı. İran’a 4 kamyon mercimek gönderdim. Hayatımın 
en karlı ticaretlerinden birini yaşadım. Bire beş, bire yedi kazandım.  
Bir zamanlar ticaretin işleyiş şekli bu idi. Şimdi bambaşka bir dönem 
yaşıyoruz. 

Sonra Mersin’de Akyürek Ailesi ile tanıştık. Sabahattin Bey Mersin 
Eleği diye bilinen açık eleklerden yapıyordu. Bakliyat Piyasasındaki 
teknolojik gelişmeye bu ailenin katkısı çoktur. Sabahattin Bey’in oğlu 
Gökmen Akyürek’te çok kıymetli bir genç adam… Allah her aileye 
böyle evlat nasip etsin. Şimdi işleri büyütmüş, dünyanın her yerine 
makine gönderiyorlar. Gördükçe iftihar ediyorum. 

Mersin Şeker, İdeal Bakliyat ve İdeal Su Hakkında…

Eski TC. Sanayi Bakanı Cahit Aral tarafından devlete bağlı olan şeker 
fabrikalarının özelleştirildiğini söyleyen Fahrettin Memiş, Mersin Şe-
ker’in kuruluş hikâyesini şöyle anlatıyor: Türkiye’de şeker fabrikaları 
özelleştirilince, biz de küp şeker üretimi işine girmeye karar verdik. 
Mersin’de işletme kuracağımız için de ismini Mersin Şeker koyduk. 
Uzun yıllar bünyemizde şeker üretimi yapıldı; Ancak merdiven altı 
üretim artınca ve piyasa bollanınca daha karlı olan diğer işlere ağırlık 
verdik. Şu an İdeal Grup bünyesinde “İdeal Bakliyat” ve “İdeal Su” 
bulunuyor. İdeal Grup bünyesinde bugün itibariyle ortalama 300 kişi 
çalışıyor.

Türkiye ve Dünyanın farklı bölgelerinde bilinen İdeal markasının, her 
dilde aynı yazıldığı ve aynı anlamı taşıdığı için avantajlı bir marka ol-
duğuna dikkat çeken Hayrettin Memiş, “Biz 7 sene önce Osmaniye’nin 
Bahçe ilçesinde İdeal Su’yu kurduk. Torosların dağlarından gelen 
eşsiz bir kaynak suyu. Bugün Suudi Arabistan, Çin, Japonya, İngiltere, 
Panama, Güney Afrika başta olmak üzere 20 ülkeye su ihraç ediyoruz. 
Hatta İDEAL SU İngiltere’de ithal markalar arasında 2. Sıradadır. Şunu 
belirtmeliyim; Helal para kazanıyoruz, her şeyin hilesi olur ama suyun 
hilesi olmaz. Hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor su üretim tesisleri-
mizde sadece filtreler var. İdeal Su bünyesinde günlük 700- 800 ton 
su şişelenir. İdeal Bakliyat bünyesinde ise, günlük üretim kapasitemiz 
600 ila 700 tonun altına inmiyor. Belirtmek isterim; asıl olan helal 
ticarettir. 

 Sn. Fahrettin Memiş’e La Recolte u Monde
Dergisi’ne röportaj verdiği için teşekkür ederiz.
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AKY Technology, 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikasına, yeni bir showroom alanı 
kurdu. AKY Technology markalı makinelerin ziyaretçilere tanıtılacağı Showroomda, bir tesisin nasıl 
işleyeceğine ilişkin bilgiler verilecek. 500 metrekare alana kurulu showroom, AKY Technology Satış 
Departmanı’na sunum kolaylığı sağlayacak.

AKY TECHNOLOGY SHOWROOM’U 
AÇILDI

ÜRÜN ANALİZİ

AKY Technology, 2015 yılının Ocak ayından beri hububat eleme teknolojile-
ri geliştirerek üretiyor. 2 yıla yakın süredir Türk Makine Sanayi’ne tekno-
lojik çözümler sunan Kuruluş, ortalama 300 makine ve ekipman üreterek, 
dört kıtada 35’e yakın ülke ile ticaret yapıyor ve bu ülkelere anahtar teslim 
eleme tesisleri kuruyor. 

Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerine, yapılan işi 
anlatmak için etkili reklam materyalleri ve profesyonel sunum teknikleri 
kullanan Kuruluş, 2016 Aralık Ayı’nda yeni bir showroom alanı da kurdu. 
500 metrekare alan üzerinde kurulan Showroom’da AKY Technology 
markalı makinelerin işleyiş prensibi misafirler ile paylaşılırken; bir tesisin 
nasıl çalıştığı ile ilgili de bilgiler verilecek. Kısa sürede, etkili ve doğru bilgi 
paylaşmak amacıyla kurulan gösterim alanında profesyonel bir ekip görev 
alacak. 
AKY Technology ile teknoyenilik zamanı sürecek!
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TANITIM 

Optik ayıklama makinaları 60 yılı aşkın bir süredir gıda sanayinde 
kullanılmaktadır. Başlangıçta kullanım alanları çok dar olmakla bera-
ber gelişen teknoloji ile her geçen gün daha çeşitli ürünlerde kullanıl-
ması gerekli olmuştur. Günümüzde, artık sadece gıda için değil, geri 
dönüşüm ve madencilik gibi, gıda dışı ürünlerde de optik ayıklama 
makinaları başarıyla kullanılmaktadır. 
Optik ayıklamanın özellikle son yıllarda giderek artan bir hızla yaygın-
laşmasının temel nedenleri; elektronik, yazılım, pnömatik ve optik 
teknolojilerdeki baş döndürücü ilerlemelerdir. Bunun yanı sıra; başka 
hiçbir ayıklama metoduyla elde edilemeyen temizleme performansı, 
artık optik ayıklama ile elde edilebilmektedir. Dolayısıyla da; ürün 
sağlığının, ancak yabancı maddenin ayıklanmasıyla tamamlanabile-
ceği gıda sanayi, bu makinalar için en büyük kullanım alanını oluştur-
muştur. 
Pakete giren ürünün görünümü, yabancı maddeden tamamen arın-
dırılmış olması tüketicinin de bu tür ürünlere yönelmesine neden 
olduğundan, sanayinin optik ayıklama makinalarına olan eğilimi ister 
istemez artırmıştır.
Kullanım alanı arttıkça, satışı artan optik ayıklama makinalarında, 
bu gelişmeye paralel olarak dünyada üretici firma sayısı da artmıştır. 
Artık optik ayıklama makinası almak isteyen üreticiler karşıların-
da birçok üretici ve birçok makina çeşidi bulmaktadır. Beraberinde 
rekabeti getiren bu durum karşısında, özellikle ilk defa bu teknoloji ile 
karşı karşıya gelenler seçim yaparken zorlanabilmektedir. 
Satış ve pazarlama faaliyetleri sırasında makina üreticisi firmalar, ken-
di makina özelliklerinden bazılarını ön palana çıkararak, muhtemel 
alıcıların ilgisini çekmeye çalışmaktadırlar.  Yukarıda da belirtildiği 
gibi; özellikle bu teknolojiyle yeni tanışanlar, üretici firmanın bu satış 
tekniğiyle, bazen kendi ürünü için uygun olmayan makinayı seçebil-
mektedir.
Optik ayıklamanın mucidi olan ve markası bu makinalara isim olmuş 
Sortex, özellikleriyle bu konuda dünyadaki en gelişmiş makina olarak 

bilinir. Özellikle 2014 yılında üretimi başlayan “B Serisi” şu anda ülke-
mizde, gıda sanayinde, en geniş çalışma alanını bulmuş modeldir. Bu 
geniş uygulama alanıyla ülkemizde pazara hakim olan Sortex marka-
sının ve en son modeli “B Serisi”nin neden bu kadar başarılı olduğunu 
anlamaya çalışalım.

OPTİK AYIKLAMA MAKİNASI ALIRKEN NELERE DİKKAT
EDİLMELİDİR? 
Optik ayıklama makinası alımında sacayağı kuralı uygulamak en 
doğru yöntemdir. Sacayağı derken, üç şeyin aynı anda elde edilmesi 
anlaşılmalıdır.
1) Kapasite: Burada kapasite derken kanal başına alınan kapasite göz 

Sn. Osman YAMAN
ATOMİKA - Satış Mühendisi

OPTİK AYIKLAMADA
DOĞRU BİLİNEN
YANLIŞLAR
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önüne alınmalıdır.
2) Ayıklanmış ürün kalitesi: Ayıklanmış ürün içinde kalan yabancı 
madde oranıdır.
3) Atık üründe bulunan iyi ürün: Atık ürünün içinde kalan kaliteli 
ürün miktarıdır.
Makina performansı araştırılırken bu üç kriterin aynı anda elde 
edilmesi gerekir. Makina karşılaştırmasında; kanal başına en yüksek 
kapasiteyi alan, en temiz ayıklanmış ürün alınan ve atık içinde en az 
iyi ürün kaçıran makina, en doğru makinadır.

Kısaca makina; aynı anda olabilecek en yüksek kapasiteyi verecek, en 
temiz ürünü çıkaracak ve atık içinde olabilecek en az iyi ürün kaybını 
sağlayacaktır. Bunlardan herhangi birinin aynı anda sağlanamaması 
üreticiye; kapasite yetersizliği, ürün kirliliği ve iyi ürün kaybı olarak 
geri dönecektir. Bu üç kriterden birinin gerçekleşmemesi; kullanıcıya 
zaman ve para kaybı olarak geri döner. En önemlisi ise; iyi üründe 
elde edilemeyen kalite, üreticiye müşteri kaybettirir.

OPTİK AYIKLAMADA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
“NE KADAR ÇOK KANAL, O KADAR ÇOK KAPASİTE!”
Aslında bu tamamen yanlış bir düşünce değildir. Elbette kanal sayısı 
arttıkça makina kapasitesi yükselecektir. Ancak burada önemli olan 
makinanın kanal başına verdiği kapasitedir. Örneğin bir makinanın 
tek kanalda verdiği kapasiteyi diğer makinalar ancak 2-3 kanalda 
verebilir. Böylece 5 kanallı bir makinadan alacağınız kapasiteyi elde 
etmek için diğer makinalarda 10, hatta 15 kanala ihtiyaç duyarsınız. 

Kısa bir araştırma yapılırsa dünyada 24 kanallı makinaların üretil-
diğini görürsünüz. Çünkü bu makinaların kullandığı teknoloji gün 
itibariye geri kaldığından, kanal başına düşük kapasite alınır. Kapasite 
çıkmazını, çok kanal kullanarak çözmeye çalışırlar. Böylece karşınıza 
devasa makinalarla çıkarlar. 
Büyük makinalar; yerleşimde, uygulamada, ürün dağılımında, makina-
nın montajında yaşanan teknik zorlukların yanı sıra işletme maliyetle-
rinde de kullanıcıya büyük sıkıntılar çıkarır. Bu nedenle dünyada optik 
ayıklamada teknoloji lideri olan firmalarda en fazla 5 kanallı maki-
nalar görürsünüz. Çünkü bu makinalarda üreticilerin istediği yüksek 
kapasite değerlerine ulaşılabilmektedir.

“NE KADAR ÇOK KAMERA ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ, O KADAR İYİ AYIK-
LAMA!”
Eğer işimiz belgesel film yapımı veya fotoğrafçılık olsaydı bu dedi-
ğimiz doğru olabilirdi. Ancak bizim işimiz ürün üzerindeki lekeleri 
görmek ve buna uygun olarak ürünün kaliteli olup olmadığına karar 
vermektir. 
Genelde en çok vurgulanan bu satış yönteminde; firmalar size 4K, 8K 
gibi kameralardan bahsederler. Güya en yüksek çözünürlüklü kamera-
ya sahip makine, en iyi makinadır. Ama bu düşünce doğru değildir. 
Peki ne anlama geliyor bu yüksek çözünürlük? Örneğin 4K kamera; 
kuru fasulyenin üzerindeki 0,07 mm’lik bir lekeyi görmenizi sağlar. Bu 
kadar küçük bir lekeyi gözünüzle bile göremezsiniz. Gözünüzle bile 
göremediğiniz bir lekeyi tespit ederek, bunu makinaya ayıklatmak 
size ne kazandırır? Muhtemelen bu özelliği kullandığınızda makina 
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tüm ürünleri ayıklamaya çalışacaktır. Sonuçta atık içinde, sizin gözle 
göremeyeceğiniz lekelerden ayrılmış, kaliteli kuru fasulyeler olacaktır. 
Bu durumda da neredeyse hiç iyi ürün alamayacaksınız!  
Çözünürlük konusunda en doğru olan; her işte olduğu gibi, olabile-
cek en doğru seviyede çalışmaktır. Biz buna “optimum çözünürlük 
seviyesi” diyebiliriz. Kullanıcı, makinanın kurulumunda kendisi için 
istenmeyen ürün lekelerini belirleyerek bunu kurulum ekibine bildirir 
ve optimum leke boyutu ayarlanır. Ama bu, hiçbir zaman 0,07 mm 
boyutunda değildir. Genelde 0,3 mm boyutundaki leke boyutu, optik 
ayıklama için en uygun leke boyutu seviyesidir.
Neticede “çok” çözünürlük değil, ürün için “en uygun” çözünürlük 
önemlidir. Bu durumda da; optik ayıklama makinasında 4K kamera 
olması pek işe yaramaz.

“İYİ AYIKLAMA İÇİN, YÜKSEK KAMERA ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ YE-
TERLİDİR!”
Makinada “gereken en iyi kamera” kullanılmalıdır. Bu belirlenirken 
kullanıcı ile konuşarak gereken en uygun kamera modeli seçilir. Ama 
sadece kamera, optik ayıklama için yeterli midir?
Optik ayıklama makinaları yaygın değilken, seçme işi insan eliyle ya-
pılırdı. Bir bant kenarına oturan insanlar, aydınlatılmış bant üzerinde 
akan ürün içinden elleriyle seçme yaparlardı. Bu işlemi makina ile 
kıyasladığımızda kamerayı insanların gözüne benzetebiliriz. Seçme 
yapan insanın ürünü görebilmesi için ürünün doğru şekilde aydınlatıl-
ması gereklidir. Peki sadece görmesi yeterli midir? İyi bir seçme yap-
mak için; öncelikle gördüğü ürünü alıp almayacağına karar vermesi 
(muhakeme etmesi) ve bunun sonucunda da; ürün fazla ilerlemeden 
de alabilmesi için, hızlı ve yetenekli parmaklarının olması gereklidir.
Bunların en üst seviyede olması yine yeterli olmayacaktır. Ürünün 
bant üzerinde seçim yapanların görebilmesi için; iyi bir şekilde aydın-
latılması, doğru hızda akması, bant üzerinde düzgün şekilde dağıtıl-
ması ve aralarında belli mesafenin olması gerekir. 
Bu örneği optik ayıklama makinalarına uyguladığınızda; ürün aydın-
latma işleminin LED lambalarla yapıldığını, insan gözünün yerini ka-
meranın, parmakların yerini hava tabancalarının, karar veren beynin 
yerini yazılımın ve seçme bandının yerini besleme sisteminin aldığını 
görürüz. Bu beşliden herhangi birinin iyi olmaması makinanın perfor-
mansını olumsuz yönde etkiler. 
En iyi kamerayı kullanırsınız, ancak malınızı doğru besleyemezseniz 
ve yeteri kadar aydınlatamazsanız ürünü doğru göremezsiniz. Bes-
leme sisteminiz ve kameranız iyi, ancak hava tabancalarınız yavaş ve 
hedefi vuramıyorsa; ayıklama yapamazsınız. Kamera doğru görüyor, 
ancak gördüğü bilgiyi değerlendirecek uygun bir yazılımı yoksa; maki-
na neyi ayıklayacağına karar veremeyecektir. Sonunda yine istediğiniz 
ayıklamayı yapamazsınız.
Kısaca, optimum aydınlatma, ideal ürün besleme, ayıklanacak ürüne 
uygun kamera, hızlı hava tabancaları ve güncel yazılım bir araya gel-
meden istenilen ayıklama seviyesi yakalanamaz.

“OPTİK AYIKLAMA MAKİNALARININ HEPSİ AYNI İŞİ YAPAR!” 
Eğer bir otomobile dört lastik ve bir motor gözüyle bakıyorsanız bu 
doğru olabilir. Ama renk ayıklama makinaları arasındaki fark; pancar 
motoru takılmış ve Anadolu’da pat pat diye adlandırılan bir taşıtla, 
dört çeker bir sedan araba arasındaki fark kadar olabilir!
Kullanılan teknolojilere ilave olarak araştırma geliştirmeyle patentli 
ekipmanlara baktığınız zaman; aradaki farklar, yukarıdaki örneğe 
yakınlık gösterebilir. Optik ayıklamanın öncülüğünü yapan firmaların 
kabul görmüş model tasarımları zaman içinde diğer üreticileri tarafın-
dan takip edildi. Bu nedenle, belirli bir süre sonra, tüm optik ayıklama 
makinaları kasa olarak birbirine benzedi. Makinalara bakıldığında 
dıştan neredeyse birbirinin aynı gibi göründü. Bu şöyle bir yanılgı 
oluşturdu; “aynı görünüyorsa, aynı işi yapabilir”. Bu şekilde düşünerek 
aldığınız makine; kapasite alamadığınız, kaliteli ürün elde edemediği-
niz ve atıkta bolca iyi ürün kaybettiğiniz bir sürecin başlangıcıdır. Geri 

dönüşü olmayan bir yoldur. Çünkü böyle bir makinadan kurtulmanız 
pek mümkün değildir.
Daha önce de belirtildiği gibi; aynı anda kapasite, ürün kalitesi ve 
atıkta iyi ürün yüzdesinde en düşük makine, kullanıcı için en uygun 
makinadır. 

“İYİ BİR OPTİK AYIKLAMA MAKİNASI PAHALI. DAHA UYGUN 
FİYATLI MAKİNA DA İŞİMİ GÖRÜR!”
Makina maliyetini, sadece ilk satın alma maliyeti olarak görüyorsanız 
böyle düşünmeye devam edebilirsiniz. Ancak bu maliyeti bir süreç 
olarak değerlendiriyorsanız, bunu analiz edebiliriz:
Teknoloji üreten, araştırma geliştirme yapan, makinaları için en 
gelişmiş yazılımı üreten firmaların makinalarının, sadece üretilenin 
taklit edildiği, görünümde benzer olan, düşük kaliteli kopya makina-
larla aynı satış bedeline sahip olması beklenemez. Kalitenin bir değeri 
vardır.
Optik ayıklama, ürün kalitesini yükselten bu nedenle ürünün değe-
rini artıran, yabancı madde oranını müşteri memnuniyeti seviyesine 
getirdiğinden, pazar payınızı ve müşteri portföyünüzü artıran bir 
uygulamadır. Ne kadar kaliteli üretirseniz, o kadar malınız değerlenir 
ve müşteri memnuniyetiniz artar. Firmanızın kalite imajı paketlenmiş 
malınızın temizliği ile ölçülür. Sonuçta doğru makine size para ve 
prestij kazandırır. 
Bunun tam tersi olduğunda müşteri beklentilerini karşılayamaz ve pa-
zar payınızı ya da rekabet gücünüzü yitirirsiniz. Neticede makinanız 
size bir şey katmaz, aksine mevcut durumunuzu kötüye götürür. 
Bir başka konu da; atıkla kaybettiğiniz iyi üründür. Atık içinde kaçan 
kaliteli ürünlerin hesabı çoğu zaman göz ardı edilir. Halbuki atık 
içindeki her kaliteli tane size “zarar” olarak yazılır. Sadece %1’lik bir 
kaçak bile, binlerce ton mal düşünüldüğünde, yıl sonunda, size birkaç 
optik ayıklama makinası parasına mal olabilir. Başlangıçta çok ucuza 
aldığınızı düşündüğünüz makina, kısa sürede bu farkı cebinizden 
alıp götürmesinin yanında, sonrasında da size kaybettirmeye devam 
ettirir.
Bu konuları çok daha derine indirmek ve işin teknoloji kısmıyla ilgili 
detay vermek mümkündür. Özellikle ilk defa optik ayıklama ile tanışa-
cakların bu konuları derinlemesine incelemesi çok önemlidir. Çünkü 
uzun yıllar bu teknolojiyi kullanmış firmalar tecrübeyle kazanılmış 
bilgiye dayanarak, kararlarını doğru verebilmektedirler. 
Yukarıdaki konularda yanlışa düşenler, belirli bir süre sonra maki-
nalarını değiştirmek isterler. Ancak bu süreçte de, makinanın 2.el 
satışının hiç kolay olmadığı görülür. Çünkü piyasada bu tip duyumlar 
çabuk yayılır ve herkes makinanın neden satıldığını bilir.
Daha önce Sortex marka optik ayıklama makinası alarak iyi bir seçim 
yapanlar ise makinalarını; işleri büyüdüğünde yani kapasite artırmak 
istediklerinde veya teknolojilerini güncellemek istediklerinde değiş-
tirirler. Örneğin şu anda “B Serisi” almak isteyen üreticiler, ellerindeki 
(bir önceki model olan) “Z Serisi” makinayı iyi bir fiyatla kısa sürede 
satabilir. Böylece alacağı “B Serisi” makine bedelinin önemli bir kısmı-
nı ikinci el “Z Serisi”nden çıkarır. 
Kimi zaman 20 yaşından büyük Sortex makinalarımızın halen el de-
ğiştirebildiğini görmek bizi şaşırtıyor. Çünkü elektronik bir makinanın 
20 – 25 yıl kullanılabilmesi,  inanılmaz bir durumdur. Bu da Sortex 
markasının kalitesine olan güvenin başlıca nedenidir.
Optik ayıklama makina seçiminde önemli olan konuları ve doğru 
bilinen yanlışları, kısaca açıklamış olduk. Bu yanlışlara düşmeyen 
üreticilerin, neden tek tercihinin Sortex markası olduğunu da daha iyi 
gördük. 

Kullanıcıların isteklerini dinleyerek, ürünlerine göre en uygun maki-
nayı önerdiğimiz için; doğru Sortex modelini seçerken, üreticilerin 
bizi aramadan karar vermemeleri önemlidir.

Osman YAMAN
ATOMİKA - Satış Mühendisi
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Gulfood Fuarı, 26 Şubat- 2 Mart 2017 tarihleri arasında Dubai’de düzenleniyor. Yiyecek, içecek, gıda 
makineleri, gıda teknolojileri, catering donanımları, otel ekipmanları gibi pek çok alanda gıda sektörü 
temsilcilerini buluşturan etkinlik, 5 gün boyunca devam ediyor.

SEKTÖREL

DUBAİ GULFOOD FUARI

Dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olma iddiasını taşıyan 
Gulfood, 2017 yılının ilk çeyreğinde düzenlenerek kapılarını dün-
ya genelinde katılımcı ve misafirlerine açıyor. Gulfood Fuarı’nın 
resmi web sitesinde verilen bilgiye göre; Fuar gıda sektöründe-
ki 8 farklı alanı kapsamakta ve ortalama 5 bin katılımcı stant 
açarken, 5 günde 95 bin misafir tarafından ziyaret edilmektedir. 
Bu yılda hareketli geçeceği düşünülen Fuar, 26 Şubat- 2 Mart 217 
tarihinde kapılarını açıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai Eyaleti’nde gerçekleşen etkin-
lik, “Dünya Ticaret Merkezi’nde” düzenleniyor ve sabah 11.00 ile 
akşam 19.00 arasında ziyaret edilebiliyor. 5 kıtadan 5 bin yerel, 
bölgesel ve uluslararası tedarikçiyi buluşturan Fuar, sıcak satış 
imkanı sunarken, ticari ikili ilişkilerin de kurulmasını sağlayacak 
bir ortam yaratıyor.
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Excell Serisi Kapalı Eleme Makinelerinin en yeni üyelerinden olan Excell 117, ön temizleme işinde mucizeler yaratmaktadır. Hasat-
tan henüz gelen ürünü, hassas eleme aşamasından önce; toz, kaba, kirli ürün ve bunun gibi istenmeyen öğelerden ayırma işlemini 
başarı ile gerçekleştirmektedir. 

Makinenin iç dinamiği oldukça etkili çalışmaktadır: “Merdane Toplu Sistem” sayesinde gelen ürünün içindeki mısır koçanı, ay 
çekirdeği gibi kaba ürünleri parçalayarak tıkanmayı engellemektedir. Ayarlanabilir elek açısı sayesinde yüksek tonajda ürün 
eleyebilmektedir. Ayrıca Excell 117, kullanıcısının rahat temizlik yapabilmesi için kolay monte edilip sökülebilecek şekilde tasarl-
anmıştır. 

Excell 117, hasattan gelen ürünün ön temizliğini başarı ile gerçekleştirmektedir. Makineye ilk ürün girişinde ürünü yaymak ve 
makineye girecek ürünün kapasitesini ayarlamak için kullanılan güçlü bir mekanizmaya sahiptir. Kaba gelen ürünleri (çekirdek 
posası, mısır koçanı vb.) parçalayarak eleği tıkamasını önlemekte ve yaylı mekanizması sayesinde ürün sıkışmasına engel olmak-
tadır. Toz, hafif vb. ürünleri helezonlara ve aspiratöre taşıyan ön kanaldır. Ürün içindeki hafif taneleri emmek için gerekli hava 
emiş kuvvetini hassas düzeyde ayarlamak için kullanılır, plc kontrollüdür. Ürün içerisindeki “ayrılmış istenmeyen ürünleri” dışarı 
atmak için kullanılmaktadır. 
Excell 117’de nano teknoloji kullanılmıştır. Bu teknoloji sayesinde makine,  toz vb. yapışkanlığı sıfıra indirerek tıkanma sorununu 
kullanıcısına minimum düzeyde yaşatmaktadır. Makinenin üst aspiratör düzeneği de yüksek doz emiş sağlama özelliğine sahiptir. 
Ayrıca Excell 117’nin tasarımı çok kullanışlıdır: Temizlik işlemini maksimum düzeye çıkarmak isteyen kullanıcılar için makineye 
opsiyonel olarak alt hava düzeneği takılabilmektedir.

Excell 117, “Yüksek Kapasiteli Ön Temizleme Serisi Plus” kullanıcısına avantajlar sağlayan gelişmiş bir makinedir. AKY Technology 
ile teknoyenilik zamanı sürecek!

Yüksek
Kapasiteli
Ön Temizleme 
Serisi 117

Fabrika/Factory: Adres: 2. Organize Sanayi Bölgesi Rasim Dokur Bulvarı No:19  Mersin / TÜRKİYE
Tel:(+90324) 502 00 60-61         Fax: (+90324) 502 00 62                 email: info@akytechnology.com

www.akytechnology.com  
www.akytechnology.com.tr
www.akytech.com

TEKNOLOJİK YENİLİK
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Sn. Özgür ÜRETEN
NB ELITE REALITY

ÜRETEN,
“MİAMİ’DE
EVİN OLSUN,
TATİL YAP VE
PARA KAZAN”

2000’li yılların başında Amerika’ya giderek yerleşen ve son 5 yıldır da Miami’de emlak danışmanlığı 
yapan Özgür Üreten ile bir röportaj gerçekleştirdik. Dünyada pek çok alanda sınırlar çoktan kalktı. 
Global ekonomi ve ticaret yapabilme serbestliği gibi, başka ülkelerde gayrimenkul sahibi olup 
vatandaşlık almak da artık mümkün… Mesela bu dönem, Miami’de Paramount World Center projesinde 
ev satın alanlara, vatandaşlık da veriliyor. 
Bakliyat sektörünün küresel arenada ticaret yapan değerli temsilcilerini bilgilendirmek için 
gerçekleştirdiğimiz Özgür Üreten Röportajımız başlıyor.

2000’li yılların başında Amerika’ya giderek 
yerleşen ve son 5 yıldır da Miami’de emlak 
danışmanlığı yapan Özgür Üreten ile bir röportaj 
gerçekleştirdik. Dünyada pek çok alanda sınırlar 
çoktan kalktı. Global ekonomi ve ticaret yapabilme 
serbestliği gibi, başka ülkelerde gayrimenkul sahibi 
olup vatandaşlık almak da artık mümkün…

Mesela bu dönem, Miami’de Paramount World 
Center projesinde ev satın alanlara, vatandaşlık da 
veriliyor. 

Bakliyat sektörünün küresel arenada ticaret 
yapan değerli temsilcilerini bilgilendirmek için 
gerçekleştirdiğimiz Özgür Üreten Röportajımız 
başlıyor.

Özgür Bey emlak işine nasıl başladınız?
Miami, yabancı inşaat firmalarının yatırım yaptığı bir şehir. Global are-
nada bilinen güçlü yatırım şirketleri “Residence” olarak bilinen yüksek 
binalar dikiyor.  Çünkü dünyanın pek çok yerinden insan iklim ve yaşam 
koşullarının güzelliği nedeniyle Miami’de ev sahibi olmak istiyor. Son 
dönem yatırımların yavaşladığı söylense de, gelişmeye devam eden ve 
girişimcisine kazanç sağlayan gayrimenkul işinin bir parçası olmaya, 
bunu fark ettiğimde karar verdim ve son 5 yıldır da emlak danışmanlığı 
yapıyorum.  

Miami emlak piyasasından bahseder misiniz?
Miami Emlak Piyasasına yatırım yapanların uzun vadede kazanacağını 
düşünüyorum. Çünkü her geçen gün daha fazla getirim yapıyor. Miami 
Emlak Piyasasının geleceğinin Newyork gibi olacağı öngörülüyor. Benim 
düşüncem de işin içinde olan biri olarak farklı değil: Miami; yaşam stan-
dartları ve yaşayan kitlenin kalitesi, 12 ay yaşamaya elverişli iklimi ve 
yatırıma elverişli geniş ve konforlu coğrafi alanlarıyla yatırımcılar için 
de ev sahibi olmak isteyenler için de cazip bir yer. Tahminim, yüksek 
olasılıkla emlak satışlarında sürekli  bir artış olacak.

Miami’de tatil sezonu ne zaman açılır?
Yıl boyunca sıcak ve güneşli bir iklime sahiptir. Her zaman deniz ve 
güneşten istifade edebilirsiniz ve rahat, eğlenceli bir ortamı vardır. An-
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cak Kuzey Yarımküre ’de iklimin kışa döndüğü Aralık ayında dünyanın 
büyük bir bölümü soğuğu yaşarken güneşli plajlarda tatil keyfi yaşamak 
isteyenler Miami’de soluğu alır. O yüzden en kalabalık ve revaçta olduğu 
dönem aralık ayından haziran ayına kadarki dönem diyebilirim. 
Miami’de ev sahibi olmak kazançlı bir yatırım mıdır?

Miami’de kira gelirleri oldukça yüksek. Son dönem dolar daha da arttığı 
için 2- 3 kat daha fazla kira geliri geliyor. Residence dairelerin değerin-
de her geçen gün daha da artış görünüyor. 3 ay tatil yapıp 9 ay kiraya 
vermek mümkün. Emlak sektörü Miami’de çok gelişmiş ve sistem 
oturtulmuş durumda. Tatil yapacağın zaman aralığını belirtiyorsun ve 
geriye kalan zamanlarda emlak şirketleri tarafından evin otel mantığın-
da kiraya veriliyor. Yorulmadan emlaktan para kazanmak mümkün. Yani 
“tatil yap, para kazan, marka kentte bir evin olsun.”

Miami’de bölgelere göre kira durumları nasıl? En pahalı ya da en 
uygun bölgeler nereler?
Miami Beach Adası’nın her yeri cazip ve güzel ancak özellikle belirt-
mem gerekirse; South Miami daha çok turistik bir yer. Her gelir seviye-
sinden insan ile karşılaşmak mümkün. Bar, disko, restoran açısından 
zengin bir yerleşim yeri…
North Miami Beach, Sunny Isles Beach ve Golden Beach, Brickell, South 
Beach, Downtown Miami, Star Island ,Palm Island gibi cok bolge var.  
Star Island, dünyaca popüler zengin ve ünlü isimlerin malikanelerinin 
olduğu bir yerleşim yeridir. Sunny Isles Beach’de Rus popülasyonu 
yüksektir ve lüks residancelar yoğunluklu olarak bulunmaktadır. Hatta 
yakın dönemde “Porsche Dizayn Tower” isimli bir residance projesi 
tamamlandı ve yüksek fiyatlara satıldı. O hizada süper lüks binalar 
yükseliyor. 

Brickell daha çok Newyork havasında bir yerleşim yeri. Çok sayıda ve 
yüksek binaların olduğu bir şehir havasında… Midtown, Wynwood ve 
Edgewater  ise sanata ev sahipliği yapıyor. Sokak duvar sanatının muh-
teşem örneklerine orada rastlamak mümkün.  

Miami’de bir ev sahibi olduk. Bu vatandaşlık almamızı sağlar mı 
ya da kolaylaştırır mı?
Bu konu benim uzmanlık alanıma girmiyor. Meraklıların avukatlardan 
yardım almasını tavsiye ederim. Ancak sizinle şu bilgileri paylaşabi-
lirim; Turist vizesi ile gelerek ardından ev sahibi olan ve Miami’de 
düzenli olarak yaşamaya başlayan yabancılar ile tanıştım. 
“Ev alırsam, Green Card sahibi olur muyum?” sorusu ile de sıkça kar-
şılaştığımı belirtmek isterim. 500 bin dolara ev alırsanız Green Card 
alamazsınız. Alabilmenizi sağlayacak projeler farklı. Tekrar etmek 
istiyorum, avukatlardan daha ayrıntılı ve doğru bilgi alabilirsiniz. 
Ancak bildiğim kadarıyla Green Card sahibi olma şansı tanıyan bir proje 
şu anda Miami’de yükseliyor. Paramount World Center projesi’nden  ev 

satın alır ve hükümete garanti niteliğinde 500 bin Dolar civari ödeme 
yaparsanız, Green Card sahibi oluyorsunuz. Bir süre sonra bu paranızı 
geri alabiliyorsunuz.  
Paramount World Center” : Residence olarak yükselen projede 1 oda+  
salon evler 700 bin Dolardan başlıyor. Alışveriş merkezi, spor salonu 
gibi kendi olanakları var ve deniz gören bir konumda. 

Miami’de ev fiyatları için bir aralık verebilir misiniz?
2006 yılı ve sonrasında inşa edilenler yeni bina olarak kabul ediliyor ve 
1 oda evler 300 bin dolardan başlıyor. Yeni olan binaların diğer özel-
likleri ise şöyle belirlenmiş: Camlarına, bina dizaynına, havuz, otopark, 
spor salonu ve kapı görevlisinin olup olmadığına bakılıyor. Ayrıca deniz 
manzaralı bir eviniz varsa değerinden hiçbir zaman kaybetmiyor ve 
talep görüyor.

Bugüne kadar duyduğunuz Miami’deki en pahalı ev ne kadar?
Star Island’da – South Beach ile Miami merkez arasında- 65 milyon 
Dolar’a ev var. Miami’de listelenen en büyük evin değeri, 136 milyon 
Dolar idi. Ayrıca yanlış hatırlamıyorsam bu en Amerika’nın da en büyük 
evi idi. “Rekor Fiyat” başlıklarıyla basına konu olmuştu. 
Miami’de pek çok zengin ve ünlü kişinin milyon dolar değerinde evi var. 
Shaquille O’neal, Michael Jordan gibi ünlüler yaz kış Miami’de ikamet 
ediyor. 
Star Island gibi Palm Island ve Hibiscus Island’da büyük adalar. Bu çok 
lüks yerleşim yerlerinin dışında kuzeye gidildikçe fiyatlar uygunlaşıyor.

Ev satın alma sürecini bize özetler misiniz?
Amerika’da emlak işi çok sistemli işliyor. Süreç belirli prosedürleri takip 
ederek gerçekleşiyor. Dolayısıyla Türkiye’deki gibi bir ev için farklı em-
lak danışmanları farklı fiyatlar biçmiyor. Orada danışmanın güvenilirliği 
ve süreci akıcı ve akılcı bir şekilde yönetmesine önem veriliyor. 
Ön araştırma için gelen insanlara, biz “emlak danışmanları” yardımcı 
oluyor ve onlar için en uygun evi bulmaları için çalışıyoruz. 
Ardından sürecin hukuki boyutunu, alım- satım, geçmiş sorgulama, 
yönetime borç durumu, bina sakinlerinden onay alma gibi durumları 
yönetmek için “avukatlık şirketleri” var. Satın almak istediğiniz ev için 
öncelikle buraya depozito gönderiyorsunuz. Aracı şirket depozitoyu 
tutuyor ve ev teslim süreci 15 ile 1 ay arasında sürüyor. Herhangi bir 
sıkıntıya rastlanmaması halinde kapanış sağlanıyor. 
Alıcı tüm bu işlemler için şirkete az bir miktar ödeme yapıyor. Emlak 
Danışmanlarına ise herhangi bir ödeme yapmıyor. Bizim ücretimizi ev 
sahibi veriyor. 

Daha fazla bilgi almak için: 
NB Elite Realty, Özgür Üreten İletişim Bilgileri:

Tel: 0017867970121
E- Mail: ozgrouprealty@gmail.com

TANITIM
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SEKTÖREL

1992 yılından beri Bulgaristan’da düzenlenen ve bitki yetiştirme, to-
hum, tarım makineleri, tesisleri ve ekipmanları ile veteriner hizmet-
leri, ambalaj ve paketleme teknolojileri alanında geniş bir yelpazede 
tarım sektörü temsilcilerini buluşturan Agra 2017, 2017 yılında 22- 
26 Şubat tarihleri arasında Plodiv’de düzenlenecek.
Agra 2017, Dünya Standartları karşılayan Global Industry Associati-
on (UFI) onaylı bir organizasyondur. Agra Tarım Fuarı’nın resmi web 
sitesinden alınan bilgiye göre; 2016 yılında gerçekleştirilen fuara 
23 ülkeden 441 firma katılmış ve bu firmaların %65’inden fazlasını 
yabancı şirketler oluşturmaktadır. 
Organik tarım ve tarım teknolojilerindeki son yenilikler üzerine özel-
likle durulan fuar, tarımda son trendlerin yakalanması ve iş bağlantı-
larının kurulması için etkili bir buluşma platformu oluşturmaktadır.

Uluslararası Tarım Fuarı Agra 2017, Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde 22- 26 Şubat tarihleri arasında 
düzenleniyor. Güneydoğu Avrupa’nın önemli tarım fuarlarından olan organizasyon, bu yıl 26. Kez 
düzenlenecek. Bulgaristan Gıda Bakanlığı’nın himayesinde gerçekleştirilen ve Bio Agra “Organik 
Tarımın Fuarı” olarak da anılan Fuar’a, geçen yıl 23 ülkeden 441 firma katılım göstermişti. Bu yılda 
katılımcı ve ziyaretçi oranının yüksek olması bekleniyor. 

AGRA 2017 YOLDA
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Fasulye Parlatma Makinası; badem, fasulye, maş, soya vb. baklagillerin 
üzerinde kalan; kum, toz vb. kir ve atıkları mahsulden ayıran, ürünü kirin-
den arındıran özel bir makinadır. 
Makinanın çalışma prensibi şöyledir: Ön temizleme işleminden geçen 
ürünün üzerinde kalan toz, kum vb. kirlerinden arındırmak amacıyla 
makinanın ürün girişinde bulunan helezonlu fırçalara sürtünerek, ürün 
yüzeyi temizlenir. Bu işlem gerçekleştirilirken mekanizma kesinlikle ürüne 
zarar vermez. Elde edilen sonuç; daha parlak bir yüzey ve yüksek kalitede 
temizliktir. Ayrıca Fasulye Parlatma Makinası’nda bulunan elek sistemi de 
üründeki toz ve kırıkları ayrıştırma işlemini üstlenmiştir. 

TEKNOLOJİ

FASULYE PARLATMA 
MAKİNESİ BPM 010

Fabrika/Factory: Adres: 2. Organize Sanayi Bölgesi Rasim Dokur Bulvarı No:19  Mersin / TÜRKİYE
Tel:(+90324) 502 00 60-61         Fax: (+90324) 502 00 62                 email: info@akytechnology.com

www.akytechnology.com  
www.akytechnology.com.tr
www.akytech.com

Tanıtımın tamamını Youtube kanalımızdan
izleyebilirsiniz.
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Birleşmiş Milletler’in 2016 yılını Dünya Bakliyat Yılı ilan etmesinin ardından, bakliyat sektörünün en büyük 
birliği olan Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu da (GPC) her yıl ‘Dünya Bakliyat  Günü’ kutlanmasına 
karar verdi. Buna göre; her yıl Ocak ayının üçüncü Çarşambası, tüm dünyada ‘Bakliyat Günü’ olarak 
kutlanacak. Bu yıl 18 Ocak Çarşamba tarihine denk gelen etkinliklerde; Afrika, Asya, Avrupa, Latin ve 
Kuzey Amerika, Okyanusya, Avustralya ve Uzak Doğu’da yüzlerce organizasyon düzenlenecek. Dünyada 
herkesin o gün bakliyat yemesini hedefleyen etkinlikler çerçevesinde, özellikle sosyal medyada da dev 
bir kampanya hazırlandı. İsteyen herkes ‘http://pulses.org/global-pulses-day’ adresini ziyaret ederek,  
#GlobalPulseDay#  ve #LovePulses# hashtaglerini kullanarak kampanyaya destek verebilecek

SEKTÖREL

Bakliyat sektörünün en büyük birliği olan Uluslararası Bakliyat Kon-
federasyonu (GPC), aldığı kararla bundan sonra her yıl Ocak ayının 
üçüncü Çarşambasını Dünya Bakliyat Günü olarak kutlayacak. Bakliyat 
ürünlerine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenecek 
kutlama, bu yıl 18 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Dünya 
genelinde, 18 Ocak Çarşamba günü kahvaltı, öğle ve akşam yemeği, 
seminerler ve partiler gibi yüzlerce organizasyon gerçekleştirilecek.

AVRUPA’DAN AFRİKA’YA TÜM DÜNYA KUTLAYACAK
Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu’na (GPC) üye ülkelerin Dünya 
Bakliyat Günü’ne yönelik çeşitli etkinlikler organize ettiğine dikkat 
çeken GPC Başkanı Hüseyin Arslan, şunları söyledi: 
“Konfederasyonumuzun aldığı kararla bundan böyle her yıl Ocak ayı-
nın üçüncü çarşambası ‘Dünya Bakliyat Günü’ olarak kutlanacak. Bu 
yıl 18 Ocak’ta kutlanacak olan etkinlik çerçevesinde konfederasyona 
resmen bildirilen; 7’si Afrika’da, 6’sı Asya’da, 21’i Avrupa’da, 3’ü Latin 
Amerika’da, 16’sı Kuzey Amerika’da, 2’si Okyanusya’da, Avustralya ve 
Uzak Doğu’da ise 1’er etkinlik olmak üzere toplam 57 organizasyon 
tertiplendi. Bildirimi resmen yapılmayan etkinliklerle beraber bu 
sayının yüzlerce olduğunu düşünmekteyiz. ” 

DÜNYA,
‘BAKLİYAT
GÜNÜ’NÜ
KUTLAYACAK

DÜNYA BUNDAN SONRA HER YILIN ÜÇÜNCÜ ÇARŞAMBASI
‘DÜNYA BAKLİYAT GÜNÜ’NÜ KUTLAYACAK

Sn. Hüseyin ARSLAN
GPC BAŞKANI
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SOSYAL MEDYADA DEV KAMPANYA
18 Ocak’ta kutlanacak olan Dünya Bakliyat Günü için sosyal medyada 
bir kampanya başlatıldığını vurgulayan GPC Başkanı Hüseyin Arslan, 
herkesi bakliyat yemeye ve etkinliklerini paylaşmaya davet etti:
“Konuyla ilgili olarak ‘http://pulses.org/global-pulses-day’ adresini 
ziyaret ederek bilgi alabilir, ekinliklerinizi kaydedebilirsiniz. #Global-
PulseDay#  ve #LovePulses# hashtaglerini kullanarak bakliyatla ilgili 
yemek, seminer, sempozyum, yardım kuruluşlarına yönelik etkinlik ve 
organizasyonlarınızı dünyayla paylaşabilirsiniz. ‘iyp@emergingang.
com’  adresine mail atarak kutlama programınızı paylaşabilir, öne-
rilerinizi iletebilirsiniz. Hedefimiz, o gün dünyada herkesin bakli-
yat yemesini sağlamak. Siz de bu güne özel sevdiklerinize bakliyat 
ürünlerinden oluşan bir ziyafet verebilirsiniz. Yapabiliyorsanız yerken 
fotoğrafınızı çekin ve #LovePulse hashtagi ile sosyal medyada pay-
laşın. 18 Ocak günü paylaşımınızı #GlobalPulseDay ve #LovePulses 
üzerinde tweet/blog/post edin ki organizasyonlarınız öne çıksın ve 
kutlamalara dahil olsun.”

500 MİLYON ‘BAKLİYATI SEVİYORUM’ HASHTAGİ
Birleşmiş Milletler’in (BM) 2016 yılını ‘Dünya Bakliyat Yılı’ olarak ilan 
ettiğini ve dünya genelinde yıl boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleşti-
rildiğini hatırlatan GPC Başkanı Hüseyin Arslan, şu bilgileri verdi:
“Geçtiğimiz yıl 2016 yılının  ‘Dünya Bakliyat Yılı’ olması dolayısıyla 
GPC tarafından gerçekleştirilen kampanyaya sosyal medyadan milyon-
larca kişi katıldı. GPC olarak ‘LovePulses’ adıyla başlatmış olduğumuz 
kampanyayla alakalı olarak 2.7 milyon video facebook’ta paylaşıldı.  
Kampanyayla bağlantılı olarak 500 milyon hashtag kullanıldı, 3.7 mil-
yon kişi aktif görev aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; bakliyat ürün-
lerinin besin değerleri, insan sağlığı açısından faydaları, çevreye olan 
katkısı, arz-talep bileşenleri ve yemek tarifleri gibi birçok başlık altın-
da bin 885 haberle basında yer aldı. Bu kampanyamız, İngiltere’nin en 
prestijli dergilerinden CorpComms tarafından dünya genelinde en iyi 
sosyal medya ve halkla ilişkiler kampanyası seçildi.”

HEDEF YOKSULLUKLA MÜCADELE
Kampanya ile bakliyat ürünlerinin insan sağlığına ve çevreye yararları 
hakkında farkındalığı artırmayı amaçladıklarının altını çizen Hüseyin 
Arslan, bundan sonraki hedeflerini ise şöyle özetledi: 
“Yoksulluğun azaltılması, ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması, 
istihdam yaratma, yaşam standartlarının arttırılması, gıda güvenliği-
nin geliştirilmesi gibi önemli ticari konular gündemimizde. Kampanya 
ile ticaret hayatındaki önemli konulara ilişkin yasal düzenlemeleri de 
hedef aldık. Bu alandaki çalışmalarımız önümüzdeki dönemde artarak 
devam edecek.” 
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TEKNOLOJİ

TURBO 208 ALFA
BETA

ŞİMDİ
EXCELL
GÜCÜNDE2 

TURBO 208

ALFA

TURBO 208

BETA

Excell Turbo 208, hassas eleme makinesidir ve ürünün ilk girişinde iki kere toz emişi sağlamaktadır. Turbo, ürün 
tekneye yayılmadan önce çift hava temizliği yapar; böylece eleme verimi de artar. Ayrıca, makinenin çalışma 
prensibi çift hava temizliğine dayandığı için ister elek altı ister elek üstünde ürün temizlikten geçirilebilir. Hava 
basınçları tamamen akıllı motorlarla ve plc pano üzerinden kontrol edilen Excel Turbo 208, kuruyemiş eleme 
işinde mükemmel temizlik için imal edilmiştir.
Excell Turbo 208’i diğer eleme makinelerinden ayıran en önemli özellik; susam, keten tohumu gibi hafif tanesi 
ayrılması zor ürünleri dahi mükemmel şekilde temizleyebilmesidir. Excell Serisinin diğer üyeleri 1 toz 1 hafifta-
ne temizliği yaparken Excell Turbo 208 “bir makinede iki makine” prensibi ile çalıştığı için 2 toz temizliği ve iki 
hafif tane temizliğini bünyesinde barındırmaktadır.

Excell Turbo 208’in Beta Modeli ürünü 
sadece elek üstünde çift havadan geçirir.

Alfa Modeli ise ya sadece elek üstünde çift 
havadan geçirir; ya da elek altı ve elek 
üstünde aynı anda, ayrı ayrı hafif tane 
temizliği yapabilir. Böylece elek altını 
tekrar elemek zorunda kalmayarak zaman 
ve yerden tasarruf sağlar.
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Teknoyenilik, ürünün ilk girişinde iki kere toz 
emişi sağlıyor. Ürün tekneye yayılmadan önce çift 
hava temizliği yapıyor; böylece eleme verimi de 
artıyor. Ayrıca, basınçlı sistem dolayısıyla ister elek 
altı ister elek üstünde ürün hava temizliğinden 
geçirilebiliyor. Hava basınçları tamamen akıllı 
motorlarla ve plc pano üzerinden kontrol 
edilen Excel Turbo 208, kuruyemiş eleme işinde 
mükemmel temizlik için imal edildi.  

AKY Technology, “her iki ayda bir, 1 teknoyenilik” sözü-
nü ikiye katladı. Excell Turbo 208 mükemmel temizleme 
gücünde.  “Bir makinede iki makine” prensibi ile üretilen 
Turbo üstün özelliklere sahip. İki hafiftane makinesinin 
yaptığı işi tek başına yapıyor. Üstelik ergonomik yapısı ile 
daha az yer kaplıyor.    
AKY Technology, 13 Ekim’deki Fabrika Açılışında özel bir 
fuar alanı oluşturdu ve teknolojilerini misafirleriyle buluş-
turdu. Excell Turbo 208, Turbo Turabi ile tanıtıldı. 

Fiziksel gücü ve dayanıklılığını ulusal bir kanalda yayın-
lanan yarışma programında aldığı ödüllerle kanıtlayan 
Turabi Çamkıran, Turbo lakabı ile geniş kitleler tarafın-
dan tanınıyor. Excell Turbo 208’de kuruyemiş sektöründe 
ürünü iki kere temizleyerek Turbo etkisi yaratıyor. 
Excell Turbo 208, iki makinenin yaptığı işi tek başına yapı-
yor ve ürünü iki kere temizliyor. Dayanıklı, tam otomatik, 
sarsılmaz dizaynı ile artı özelliklere sahip ürün, Kuru Gıda 
Sektöründe ünlü olacak. 

TEKNOLOJİ

TURBO 208

Excell Turbo Hakkında:
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ARAŞTIRMA

1) Saskatchewan (Kanada) Tarım Sektörü İhracat Analizi 
10.10.2016 
2015 yılında Saskatchewan eyaleti 11,6 milyar ABD $ tarımsal ürünler 
ihracatıyla yeni bir rekora imza attı. Tarımsal ürünler ihracatı son 10 
yıllık ortalamanın değer olarak 4 milyar ABD dolar üzerinde gerçek-
leşti. Son 5 yıllık ortalama tarımsal ürünler ihracatı ise 9,4 milyar 
ABD $ olarak kayıtlara geçti.2015 yılındaki tarımsal ürün ihracatı bir 
önceki yılın aynı dönemine kıyasla değer bazında 9,5 % oranında artış 
gösterdi. Bu artış tamamen bakliyat, yağlı tohumlar ve yağ ihracatı ar-
tışından kaynaklandı. Saskatchewan eyaleti, 2020 yılı için 2011 yılın-
da ortaya koyduğu 10 milyar ABD doları değerindeki tarımsal ürünler 
ihracat hedefini, 2015 yılında 15 milyar ABD dolarına çıkarmayı 
hedefledi. 2015 yılı sonu itibariyle Saskatchewan ihracat rakamları bu 
hedefinin 5 yıl ilerisinde bulunmaktadır. 

Saskatchewan’ın Değer Bazında Bazı Tarımsal Üründeki İhracatı ( 
Milyon ABD.-$)
ÜRÜN ADI 2013 2014 2015 2015/2014 DEĞİŞİM
Mercimek 871,9 1.090,40 1.877,30 72,2
Buğday 1.545,40 1.678,40 1.849,70 10,20
Durum Buğdayı 1.004,60 1.433,80 1.346,70 -6,10
Kanola Yağı 1.106,90 984,40 1.058,60 7,50
Bezelye 842,30 941,80 891,00 -5,40
Diğer 1.919,80 2.532,60 2.635,60 4,10
TOPLAM 8.850,60 10.590,80 11.600,20 9,50

Saskatchewan, 2015 yılında dünya mercimek ihracatının %72’sini, 
dünya bezelye ihracatının % 48’ini, durum buğday ihracatının ise 
%37’sini gerçekleştirdi.

2) Saskatchewan (Kanada) Tarım Sektörü İhracat Analizi 
10.10.2016

Saskatchewan’ın Miktar Bazında Bazı Tarımsal Ürünler İhracatı 
ÜRÜN 2013 MİKTAR (TON) 2014 MİKTAR (TON) 2015 MİKTAR (TON) 14/15 DEĞİŞİM %
Mercimek 1.766.760 2.075.868,00 2.608.318 25,7
Buğday 6.121.848 7.126.619,00 7.911.947 11
Durum Buğdayı 3.583.887 4.867.095,00 3.887.901 -20,3
Bezelye 2.576.514 3.042.238,00 2.693.690 -11,5
Nohut 53.265 41.588 83.129 100
Kanola Tohumu 3.319.436 4.777.338,00 4.737.743 -0,8
Kanola Yağı 1.178.831 1.240.754,00 1.304.304,00 5,1

KANADA’NIN SASKATCHEWAN EYALETİ
2015 YILI TARIM SEKTÖRÜ İHRACAT 

ANALİZİ
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Saskatchewan Tarımsal Ürünler İhracatı Analizi
- Kanada’nın toplam tarımsal ürünler ihracatı 2015 yılında değer 
bazında %9,1 oranında artış göstererek 46,7 milyar ABD $’a ulaştı.
Saskatchewan eyaleti ise %24,8 payı ile Kanada’nın en fazla ihracat 
yapan eyaleti olma özelliğini sürdürdü ve Ontario eyaletinin 1 milyar 
ABD doları kadar önünde yer aldı. 
- 2015 yılında, Saskatchewan’ın en fazla ihraç ettiği 10 ürünü arasında 
yer alan kanola tohumu, mercimek, buğday, kanola yağı ve soya fasul-
yesi ürünlerinin ihracatlarında artış yaşandı. Bu ürünler arasından en 
yüksek ihracat artışı sağlayan ürün mercimek oldu. Saskatchewan’ın 
miktar bazında en fazla ihracatını gerçekleştirdiği ürünler buğday, 
mercimek, kanola unu ve yağı, yulaf ve soya fasulyesi oldu. Miktar 
bazında en fazla artış mercimek ve buğday ürünlerinde gözlemlendi. 
Miktar ve değer bazındaki artışların temel iki nedeni, Hindistan’ın 
mercimek talebindeki artış ve küresel anlamda daha yüksek kalitede 
buğday ürünlerine yönelik talep artışı oldu. 
- Saskatchewan’ın soya fasulyesi ihracatında 2015 yılında % 200’den 
fazla bir artış yaşanmış olup, değer bazında 259,8 milyon ABD dolar 
değerinde bir satış hacmi yakalandı. Miktar bazında soya fasulyesi 
ihracatı ise 704 bin tona ulaştı. Soya fasulyesinin bu ihraç rakamları, 
Saskatchewan üretim rakamlarıyla uyuşmamaktadır. 2014 ve 2015 
ekim yıllarında Saskatchewan 343 bin ton soya fasulyesi üretimi ger-
çekleştirdi. Manitoba 2015 yılındaki 1,4 milyon ton’dan fazla hasatıyla 
büyük soya fasulyesi üreticisi konumundadır. 
Manitoba soya fasulyesi üreticilerinin ürünlerini Saskatchewan’daki 
tahıl ambarlarına göndermeleri nedeniyle, bu durum Saskatchewan’ın 
soya fasulyesi ihracat merkezi olarak algılanmasına neden oldu. 
- 2015 yılında Saskatchewan’ın dünya genelindeki toplam tarım 
ürünleri ihracatından %26,3’lük pay alan Amerika, Saskatchewan’ın 1 
numaralı tarım ürünleri ihracatı destinasyonu olmaya devam etmek-
tedir. 2014 yılına kıyasla Amerika’ya yapılan ihracat %6,7 oranında 
azalmış olmasına rağmen yine de son 5 yıllık ortalama değeri olan 2,7 
milyar ABD doların üzerinde seyretmektedir. 2014 yılına kıyasla 2015 
yılında Amerika’ya yapılan ihracatta yaşanan düşüş, Çin ve Hindis-
tan’a yapılan ihracatla telafi edildi. Amerika’ya ihraç edilen kanola 

yağı ve malt ürünlerinde artış yaşandı. Kanola yağı %7’lik paya ve 0,8 
milyar ABD $ satış değerine, malt ise %21,2 paya ve 31 milyon ABD 
$’lık satış değerine ulaşmıştır.

3) Saskatchewan (Kanada) Tarım Sektörü İhracat Analizi 
10.10.2016 
- Amerika’ya yapılan durum buğdayı ve kanola tohumu ihracatları ise 
sırasıyla %1 ve %39,7 oranlarında düşüş göstererek, değer bazında 
sırasıyla 189 milyon ABD $ ve 112 milyon ABD $ değerinde ihracat 
gerçekleşmiştir. 
- İtalya, Bangladeş, Cezayir, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri 2015 
yılında Saskatchewan’ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında yer 
aldı. Türkiye’ye yapılan ihracat önemli bir ilerleme kaydederek 322 
milyon ABD doları seviyelerine ulaştı. 
- 2015 yılında, Saskatchewan’ın 1,8 milyar ABD doları ile Çin, Saskatc-
hewan’ın toplam tarımsal ürünler ihracatından % 15,6’lık pay almış-
tır. Bu oran 2014 yılına kıyasla %17,5 oranında artış sağlamış olup, 
1,4 milyar ABD dolarındaki son 5 yıllık ortalama ihracat tutarının 
üzerinde seyretmiştir. Saskatchewan’ın Çin’e gerçekleştirdiği Soya fa-
sulyesi ve keten tohumu ihracatlarında 2015 yılında sırasıyla % 289,7 
ve % 18,7 oranlarıyla büyük artışlar yaşandı. Bu artış, Çin’in yağlı 
tohumlar talebindeki artıştan ve Kanada’daki soya fasulyesi üretim 
artışlarından kaynaklanmaktadır. 
- Saskatchewan’ın 2015 yılı tarımsal ürünler ihracatında en fazla artış 
Hindistan pazarında yaşandı. Hindistan’a yapılan ihracat 2015 yılında 
% 71,1 oranındaki artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine 1,1 
milyar ABD dolarına ulaştı. 2012 yılı rakamlarıyla kıyaslanırsa üç 
katından fazla bir artış yaşanmıştır. Saskatchewan ihracatı miktar 
ve değer bazında olağanüstü bir yıl geçirmiştir. Hindistan’ın bakliyat 
ürünleri 2015 yılı yetiştirme döneminde kuraklıktan etkilendi, bu 
durum Kanada gibi ülkelerden büyük ithalat yapmalarına neden oldu. 
- İtalya’ya yapılan toplam tarımsal ürünler ihracatı değer bazında 
%12,6 oranında bir düşüş gösterdi. İtalya’ya ihraç edilen durum 
buğdayında %19,7 oranında bir düşüş yaşandı. Bu durum, Kanada’nın 
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Durum Buğday ihracatını Cezayir, Japonya ve Venezueala gibi yeni 
pazarlara kaydırmasından kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde Ameri-
ka’daki buğday fiyatlarının 2015 yılında düşük seyretmesi nedeniyle 
İtalya Amerika’dan 204 milyon ABD doları değerinde durum buğdayı 
ithal etti. Böylece, Amerika’nın durum buğdayı ihracat oranını %88 
oranında artırmasını sağladı. Saskatchewan’ın İtalya’ya ihraç ettiği 
mercimek 2015 yılında %9,1 oranında bir artış sağlayarak, 16,7 mil-
yon ABD doları değerinde kaydedildi. 
- 2015 yılında Saskatchewan’ın Japonya’ya ihracatı kanola tohumu 
ihracatındaki düşüşe bağlı olarak %8,4 oranında azaldı ve Japonya’ya 
gerçekleştirilen toplam tarımsal ürünleri ihracatı 0,8 milyar ABD 
dolarının altında seyretti. Saskatchewan’ın Japonya’ya gerçekleştir-
diği en büyük ihracat kalemlerini, 413 milyon ABD dolarıyla kanola 
tohumu, 130 milyon ABD dolarıyla buğday ve 72 milyon ABD dolarıyla 
durum buğdayı oluşturdu. 
- 2015 yılındaki Meksika’ya ihracattaki artış kanola yağı ve kanola 
tohumundaki artıştan kaynaklandı. Anılan ülkeye gerçekleştirilen her 
iki ürün ihracatı da sırasıyla % 48,2 ve %7,7 oranlarında artış göster-
di. Meksika’ya ihraç edilen mercimek ise %50 oranında azalarak 12 
milyon ABD doları değerinde gerçekleşti. 

4) Saskatchewan (Kanada) Tarım Sektörü İhracat Analizi 
10.10.2016  
- Saskatchewan’ın 2015 yılında Bangladeş’e gerçekleştirdiği ihracat 
%22,5 oranında önemli bir artış göstererek 331 milyon ABD doları 
seviyelerinde gerçekleşti. Bu artış, özellikle mercimek ihracatındaki 
%187,7 oranındaki artıştan ve %29,4 oranında buğday ihracatındaki 
artıştan kaynaklandı. Bangladeş’de 2015 yılında mercimek üretimin-
de yaşanan düşüş, anılan ürünü Saskatchewan ve Kanada dışındaki 
diğer ülkelerden ithal etmeye zorladı. Halkın sağlıklı gıda tercihi, 
pirinç üretimini düşürmesi ve yüksek kalite hububat ürünleri talebi 
Bangladeş’deki değirmencilik kapasitesinin gelişmesini teşvik ediyor. 
- Cezayir’e 2015 yılında gerçekleştirilen tarımsal ürünler ihracatı 
%31,6 artış oranı ve 323 milyon ABD dolarlık değeriyle önemli bir 
ilerleme kaydetti. - Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan toplam tarım-
sal ürünler ihracatı %25,4 oranında artarak 308 milyon ABD doları 
değerinde gerçekleşti. Bu artış Kanola tohumu ihracatının %59,6 ora-
nındaki artışla 96 milyon ABD doları değerinde gerçekleşmesinden 
kaynaklandı. Hindistan’ın kanola yağı talebi, Birleşik Arap Emirlikle-
rindeki kanola tohumu talebini tetikledi. 

SASKATCHEWAN TARIMSAL ÜRÜNLER İHRACATINDA İLK 15 
PAZAR (MİLYON ABD $)
ÜLKE 2013 Milyon Dolar $ 2014 Milyon Dolar $ 2015 Milyon Dolar $ Artış Azalış 14/15 %
Amerika 2.702,09 3.276,35 3.056,52 -6,70
Çin 1.527,01 1.537,33 1.806,48 17,50
Hindistan 523,95 662,99 1.34,56 71,1
Japonya 797,35 730,27 668,88 -8,4
Meksika 427,35 730,27 668,88 -8,4
İtalya 159,8 406,73 354,74 -12,6
Bangladeş 247,9 269,98 330,61 22,5
Cezayir 179,53 245,47 323,1 31,6
Türkiye 155,1 235,84 322,26 36,6
BAE 173,61 245,93 308,38 25,4
Pakistan 29,061 26,8 255,94 101,9
Venezuela 214,74 194,33 206,39 6,2
Endonezya 144,7 142,43 197,67 38,8
Fas 174,83 200,55 152,14 -24,1
Saskatchewan’ın 2015 yılında en fazla Tarımsal Ürünler ihracatı 
gerçekleştirdiği 15 ülkenin 11’inde değer olarak artış yaşandı. En 
önemli artışlar, anılan bölgelerdeki kuraklık gibi olumsuz şartlar 

nedeniyle Pakistan, Hindistan, Endonezya ve Türkiye’de yaşandı. 
Amerika, Japonya, İtalya ve Fas ülkelerine yönelik ihracatlarda ise 
düşüşler yaşandı.

5) Saskatchewan (Kanada) Tarım Sektörü İhracat Analizi 
10.10.2016
Saskatchewan'ın Mercimek İhracatının Değer Bazında Ülkelere 
Dağılımı (Milyon ABD Doları)

ÜLKE 2013 Milyon ABD $ 2014 Milyon ABD $ 2015 Milyon ABD $ Artış Azalış %
Hindistan 254,2 305,2 729,1 138,9
Türkiye 122,9 202,7 282,8 39,5
BAE 74,2 109,3 157,1 43,8
Cezayir 39,3 27,7 80,3 189,7
Bangladeş 49,5 26,8 77 187,7
Pakistan 24,1 42,3 75,3 78,2
Srilanka 30,7 43,3 63 45,3
Mısır 49,2 51,3 59 15,1
Kolombiya 24,9 37,6 45,5 20,8
İspanya 26,3 26,6 31 16,8
TOPLAM 871,9 1.090,40 1.877,30 72,2

Saskatchewan'ın Mercimek İhracatının Miktar Bazında Ülkelere 
Dağılımı (Ton)
ÜLKE 2013 TON 2014 TON 2015 TON 14/15 Artış Azalış (%)
Hindistan 554.895 622.910 1.068.515 72
Türkiye 275.346 425.949 416.961 -2
BAE 146.336 181.310 203.587 12
Bangladeş 103.700 49.756 123.804 149
Pakistan 50.016 79.476 108.416 36
Cezayir 76.290 44.627 92.451 107
Sri Lanka 62.360 71.658 90.339 26
Mısır 90.168 105.897 84.364 -20
Kolombiya 50.076 69.953 60.067 -14
İspanya 46.539 48.501 38.521 -21
TOPLAM 1.766.760 2.075.868 2.608.318 26

Saskatchewan (Kanada) Tarım Sektörü İhracat Analizi 
10.10.2016
Saskatchewan Toplam Tarımsal Ürünler İthalatı
Saskatchewan tarımsal ürünler ithalatı 656,8 milyon dolar seviyele-
rinde olup, 2015 yılı Saskatchewan toplam ithalatının %6,3 ‘ünü oluş-
turmaktadır. Ticaret Dengesi Saskatchewan 2015 yılında 14,6 milyar 
dolar değerinde ticaret fazlası vermiştir.

ARAŞTIRMA



Excell Serisi Kapalı Eleme Makinesi Serisi’nin yeni üyesi Excell 3001, Fotosorter Lion Serisi Renk Ayırma Makinesi’nin seçerek sınıflandırdığı ürünü, 
kırık ve kaba gibi istenmeyen ürün ve atıklardan ayırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Excell 1003 taneli baklagillerin tümünde kullanılabilir. 
Temizleyebileceği ürün çeşidi oldukça fazladır.

Excell 1003 Kapalı Eleme Makinesinin çalışma prensibi şöyledir: Excell 1003, içerisine alınan üründe, yüksek kalibrede boylama ve tonaj alma imkanı 
sunar ve istenirse üründen elek altı ve elek üstü alınacak şekilde ayarlanabilir. Elek temizleme sistemi toplu sistemdir. Bundan dolayı ekstra temizlik 
gerektirmez. Taneli baklagil ürünleri vb. her türlü üründe kullanılabilir. 

www.akytechnology.com
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TEKNOLOJİ
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SEKTÖREL

3. Uluslararası Nijerya Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı, Nijerya’nın 
Lagos Şehrinde, “Landmark Centre Lagos Fuar Alanı’nda düzenlendi. 
23- 25 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte önemli ma-
kine üreticileri bulunarak, Nijerya çiftçisine tarım üretiminin teknolojik 
boyutu hakkında bilgi verdi. 
Fuar organizasyon firması Arı Fuarcılık’ın resmi web sitesinden alınan 
bilgiye göre; “170 milyonu aşkın nüfusun yanında, 263 milyar metre-
küpün üzerinde su ve 84 milyon hektarın üzerinde ekilebilir arazisi ile 
inanılmaz bol kaynaklara sahip Nijerya'da hükümet; tarıma 2.3 milyar, 
şekere 2 ve pirince 300 milyon dolarlık yatırım yapmakta. Ülkenin 
geleceğinin petrolde değil tarımda olduğunu belirten Nijerya Federal 
Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı ise "Agra Innovate Nigeria" fuarına 
tam destek vermekte.”
AKY Technology Dış Ticaret Uzmanı Tarık Doğangün, Nijerya’da bulun-
du ve La Recolte Du Monde Dergisi ile görüşlerini paylaştı. 

NİJERYA’DA KONAKLAMA VE ULAŞIM HAKKINDA
Doğangün, Nijerya’nın batısında bulunan Başkent Aboja ve Lagos’un 
güvenli bir bölge olduğunu belirterek; şehirde havalimanı bulunduğunu 
ve kalınabilecek iyi oteller olduğunu, Ancak ülkenin güneyinde yaşa-
nan iç çalışmalardan dolayı o bölge için aynı şeyleri söyleyemeyeceğini 
sözlerine ekledi. 
Doğangün, “Nijerya, yakın geçmişte güneş enerjisi üretimi ve tekstil 
sektöründe başarılı bir ülke iken; devlet politikası ve dışarıdan alınan 
yardımlarla üreten ülke konumundan, yabancı mallara bağımlı bir ülke 
konumuna gerilemiştir. 
Aslında ülke, verimli topraklara ve elmas, altın gibi yeraltı zenginlikleri-
ne sahiptir. Bugün iç çatışma ve güçlü sermaye sahibi yerli girişimcile-
rin yetersizliği nedeniyle yatırım neredeyse yok denecek kadar azdır ve 
dış yardımlara bağımlıdır.” ifadesinde bulundu. 

GENEL OLARAK FUAR HAKKINDA: 
3. Kez düzenlenen ve devletler tarafından ikili olarak desteklenen Fu-

ar’ın 9 metrekarelik küçük stantlardan oluştuğunu ve bir tarım tekno-
lojileri fuarı olmasına rağmen, katılımcıların genellikle, makine teşhir 
etmediğini sadece bir uzman bulundurmakla yetindiğini gözlemleyen 
Doğangün, Fuarın amacını, sektörü bölge çiftçisine tanıtmak ve bilgi 
alışverişi olarak tanımlıyor. 

NİJERYA ÇİFTÇİSİ HAKKINDA: 
Doğangün, “Fuarın amacı, ilkel yöntemlerle tarım yapan ve mahsulün 
%60 oranındaki büyük bir bölümünü ziyan eden çiftçiyi teknoloji ile 
tanıştırarak doğru hasat yapmasını ve işlemesini sağlamak. Bunun için 
Nijerya Hükümeti çiftçiyi destekleyerek %50 oranında yatırım hibesi 
veriyor ve fuar organizasyonlarını destekliyor. ” dedi. 
Nijerya ziyareti sırasında yaşadığı bir anısını La Recolte Du Monde Der-
gisi okuyucuları ile paylaşan Doğangün, “Beni tarımsal üretim sürecini 
görmem için tarım arazilerine götürdüler. Ürünü toprağa ekmek konu-
sunda başarılılar; ancak ürünü hala elleriyle ve ilkel yöntemlerle hasat 
ediyorlar. İşleme teknolojileri ile ilgili ise hiçbir bilgileri yok. Ziyaret et-
tiğim tarım arazilerinin kenarlarında avuç dolusu susam vardı. Ürünün 
%60’ı tarlada kalıyor. Yani milyon dolarlık mal bir günde çöpe atılıyor. 
Nijerya Hükümeti çiftçiyi teknoloji ile tanıştırarak ve tarımda hasat ve 
işleme teknolojileri üzerine yatırım yapılmasını istiyor. ” dedi.

FUAR İZLENİMLERİ HAKKINDA:
Fuar’ın, bölge çiftçisi açısından, bilgi alışverişi anlamında iyi geçtiğini; 
Ancak firmalar açısından satış anlamında uzun vadede kara dönüşe-
bileceğini belirten Doğangün, “AKY Technology’yi temsilen makineler 
hakkında çiftçiyi bilgilendirdik. Eleme ve Temizleme Tesislerinden 
habersizler. Bir tek makine ile hem temizleme hem de paketleme işle-
minin yapılabileceğini düşünüyorlar. Oysa bu süreç bir makine parku-
runda farklı makine ve ekipmanlarla ilerliyor. Nijerya’nın çiftçisinin çok 
fazla bilgilendirilmeye ihtiyacı olduğu kanaatindeyim ve bence yatırım 
yapmak için zamana ihtiyaçları var.” dedi.

Nijerya’nın Lagos Şehrinde, 23- 25 Kasım 2016 tarihleri arasında 3. Uluslararası Agra İnnovate Nijeria 
Tarım Teknolojileri Fuarı düzenlendi. TC Ekonomi Bakanlığı’nın %50 bireysel katılım desteği verdiği 
etkinlikte, AKY Technology adına, Kuruluş’un Uluslararası Satış Uzmanı Tarık Doğangün hazır bulundu. 
Nijerya Çiftçisinin ağırlıklı olarak ziyaret ettiği Agra Innovate Nijeria Fuarı’nda tarım teknolojilerinin 
tanıtımı yapıldı. 

UZMAN GÖZÜNDEN:

Sn. Tarık DOĞANGÜN
AKY Technology Dış Ticaret Uzmanı

“AGRA INNOVATE NIGERIA TARIM TEKNOLOJİLERİ FUARI



Tohum, kuruyemiş vb. ürünlerin dış yüzeylerini kaplamak 
için kullanılır. Makinenin çalışma prensii şöyledir: İçerisinde 
tartım haznesi bulunan makine ilk olarak ürünü maksimum 
50kg. tartarak yüksek hızda dönen diskin üzerine boşaltır. 
Ürün diskin içerisinde ivme kazanarak döner ve sürtünmeden 
dolayı yuvarlanır. Bu esnada sıvı ve toz ilaç gıda maddesi vb. 
eklenerek ürünün yüzeyini kaplar ve son olarak klape yardımı 
ile dışarı alınır. 
Sistem PLC ekranda tam otomatik olarak kontrol edilir. 
İçerisinde dojazlama pompası, bir adet sıvı tüpü ve sıvı tankı 
mevcuttur. 
Kullanıcı ihtiyaçlarına uyumlu olarak; çift pompalama tüpü 
ve sıvı tankı ayrıca toz ürün tankı ve helezon makine işleyiş 
sistemine eklenebilmektedir. Toz ürün helezonu, istenilen 
gramajda ve sürede disk üzerine toz ürün verebilir. Kaplama 
Makinesi TİP 50, paslanmaz ve boyalı şeklinde alternatiflere 
sahiptir.  Makine uzun süre bakım gerektirmeyecek özellikte 
tasarlanmıştır.

www.akytechnology.com

TOHUM
KAPLAMA 
MAKİNASI
TP-50 CC

TEKNOLOJİ
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Sn. Ahmet AKIN 
Yeminli Mali Müşavir

DENİZ VE HAVA TAŞIMA ARAÇLARI İÇİN LİMAN VE 
HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLERDE

KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

KDV Kanununun 13/b maddesi ile deniz ve hava taşıma araçları 
için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler KDV'den 
müstesnadır.

İstisna kapsamına liman ve hava meydanlarında deniz ve hava ta-
şıma araçlarına verilen hizmetler girmektedir. Bu kapsamda, hava 
ve deniz taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında verilen 
pilotaj, römorkaj, palamar, uçak ve gemilerin parkı gibi hizmetler 
KDV'den istisna olacaktır.

Liman ve hava meydanlarında deniz ve hava taşıma araçlarının 
seyrüseferine ilişkin olarak araçların yük ve yolcusuna verilen tah-
mil, tahliye ve benzeri hizmetler de istisna kapsamına girmektedir.
Bu hizmetlerin gemi ve yük sahibi firmaların acentelerine yapılma-
sı, liman ve hava meydanı işletmeleri dışında diğer gerçek ve tüzel 
kişiler tarafından yapılması istisna uygulamasını etkilememekte-
dir.
Ancak, Kanunun 13/b maddesindeki istisna uygulaması tek safhalı 
olduğundan, gemiye veya acentesine doğrudan verilen hizmet-
ler istisna kapsamında değerlendirilebilecektir. Alt yükleniciler 
tarafından verilen hizmetler istisna kapsamında mütalaa edilme-
yecektir.

İstisna Kapsamına Giren Hizmetler:
Tahmil ve Tahliye, Yükün Aktarılması (Shifting), Limbo: (Konteyner 
ve diğer yüklerin gemiden gemiye veya şat, duba veya benzeri yüzer 
vasıtalara aktarma hizmeti) Vinç Hizmeti,  Kilitleme ve Bağlama 

(Lashing), Kilit ve Bağ Çözme (Unlashing), Nezaret Hizmeti, Ambar 
Kapağı Açma/Kapama Hizmeti, Gemi İşgaliye,  Gemi Fuzuli İşgaliye 
Hizmeti,  Gemi Aktarma, Gemilerin Atıklarının Alınması, Tekrar Sevk 
Konteynerler (Transit). 

İstisna Kapsamına Girmeyip Vergiye Tabi Olan Hizmetler:
Konteyner İçi Bağlama/Çözme (Konteyner İçi Lashing/Unlashing) 
Hizmeti, Ardiye, Terminal Hizmeti, Konteyner Dolum Hizmeti, Kon-
teyner Boşaltma Hizmeti, Konteyner İçi Aktarma Hizmeti, Konteyner 
Tam Tespit Hizmeti,  Konteyner Muayene/Numune Alma Hizmeti, 
Konteyner Tamir Hizmeti,  Konteynere Elektrik Verilmesi, Konteyner 
Temizleme (Yıkama-Kurutma), 

Konteyner Nakliye Hizmeti,  Tartı Hizmeti,  ISPS Hizmeti,  (Uluslara-
rası gemi ve liman tesisi güvenlik hizmeti.)

KDV Kanununun 17/4-o maddesi ile gümrük antrepoları ve geçi-
ci depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü 
sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit 
rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama 
ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu 
işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması 
işlemleri KDV'den istisna edilmiştir.

KDV açısından istisna kapsamına giren hizmetlerle ilgili olarak 
yüklenilen KDV tutarları yeminli mali müşavirlik raporu ile iade 
alınabilmektedir.

MAKALE
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18 Ocak, Bakliyat Günü olarak kutlanacak. Bu çerçevede Mersin’de düzenlenen etkinlik bakliyat sektörü 
temsilcileri tarafından ilgi gördü. Mersin Ticaret Borsası ve Ulusal Baklagil Konseyi’nin işbirliği ile 
düzenlenen etkinlikte, 15 çeşit bakliyat yemeği katılımcılara servis edilirken; konuşmalar yapıldı ve 
sinevizyon gösterisi düzenlendi. Bundan sonra her yıl Ocak ayının 3. Haftası Bakliyat Günü olarak 
kutlanacak. 

M E R S İ N ’ D E
D Ü N Y A  B A K L İ Y A T  G Ü N Ü

K U T L A N D I

Mersin Ticaret Borsası himayesinde 18 Ocak tarihinde, Hilton Ote-
li’nde bir etkinlik düzenlendi. Dünya Bakliyat Günü’nü konu alan et-
kinliğe; Vali Özdemir Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı 
Tuğamiral Kadir Yıldız, Kanada Büyükelçisi Christopher John Cooter, 
Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Uluslararası Bakliyat Konfederas-
yonu Başkanı Hüseyin Arslan, Mersin Ticaret Borsası Başkanı M. 
Abdullah Özdemir, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, 
Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu (GPC) Başkanı Hüseyin Arslan 
ile çok sayıda davetli katıldı. 

Özdemir, “Sağlıklı Yaşam İçin Bakliyat Gerek.” 
Bakliyat Günü Etkinliğinde sözü ilk olarak Mersin Ticaret Borsası 
Başkanı Abdullah Özdemir aldı. Bakliyatın yüksek besin değerine ve 
sağlığa faydalarına değinen Özdemir, “ 2016 yılında Dünya Bakliyat 
Yılı İlk kez kutlandı. Bundan sonra her yıl, Ocak Ayının 3. Çarşambası 
tüm dünyada Bakliyat Günü olarak kutlanacak. Bunun sektörümüz 
için önemli bir gelişme ve kazanım olduğunu düşünüyorum.” dedi. 
Dünya nüfusunun%10’luk bölümü açlık ile mücadele ettiğine ve 1 
milyarı aşkın kişi ise yetersiz beslenme nedeniyle sağlık problem-
leri yaşadığına değinen Özdemir, “Kolay muhafaza edilen bir besin 

olduğu için bakliyat ürünleri açlık sorunu olan bölgeler için adeta 
bir kurtarıcıdır.” ifadesinde bulundu. 

Ülkemiz bakliyat ticaretinin %85’inin mersin üzerinden yapıldığına 
dikkat çekerek Mersin’in Dünyanın sayılı bakliyat merkezlerinden 
biri olduğuna değinen Özdemir, sayısal bilgiler verdi: “Kentimizde 
yaklaşık 250 firma bu sektörde çalışmakta olup, Türkiye’nin en bü-
yük 500 sanayi kuruluşu içinde yer alan 5 Mersinli firmadan 3 tanesi 
bakliyat sektöründe faaliyet göstermektedir. Ayrıca Türkiye’nin en 
büyük 1000 ihracatçı firması arasına giren 16 Mersinli firmadan 7 
tanesi bakliyat ihracatçısıdır. Bu da bakliyatın Mersin için ne kadar 
önemli bir sektör olduğunu ortaya koymaktadır. 
Mersin’deki 25 mercimek tesisinde; 1 milyon ton mercimek, 100’e 
yakın eleme tasnifleme ve paketleme tesisi ile yılda 1 buçuk milyon 
ton nohut, kuru fasulye, yeşil mercimek işleme kapasitesi mevcut-
tur. 2016 yılında Mersin Ticaret Borsası’nda işlem gören, bakliyat 
miktarı 750 bin tondur. Bu ürünlerin değeri 2 buçuk milyar TL’yi 
bulmaktadır. Bu yüksek işlem hacmiyle bakliyatta lider borsa Mersin 
Ticaret Borsasıdır.” dedi.

SEKTÖREL



Arslan, “Bakliyat Artık Öksüz Değil”

Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu Başkanı ve Mersin Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Hüseyin Aslan, Uluslararası Dünya Bakliyat 
Yılı’nda gerçekleştirilen çalışmalara değindi: 
Dünya Uluslararası Bakliyat Yılı çerçevesinde 2016 yılında, 750 
milyon kişi bakliyatı seviyorum mesajı yayınladığını ve on binlerce 
makale yayınlandı belirten Arslan, “Her gün dünyanın bir yerinde 
ortalama 2 toplantı yapıldı. Yani 900’ü aşkın toplantı gerçekleştiril-
di.” dedi. 

2016 yılında gündemin, bakliyat sektörünün nasıl geliştirileceği ve 
tüketimin nasıl arttırılacağı olduğunu belirten Arslan,  bakliyatın 

bugünü ile ilgili Dünya Bakliyat Konfederasyonu’ndan aldığı bilgileri 
katılımcılar ve basın mensuplarıyla paylaştı. “Şu an itibariyle 61 ül-
kede 18 Ocak DÜNYA Bakliyat Gününü kutlamak üzere organizasyon 
var ve toplantı sayısı ise 187.” dedi.

Dünyada bakliyat piyasasındaki sorunlara da değinen Arslan, “Dün-
yada 13 bakliyat ürününün araştırma geliştirme çalışmalarına ay-
rılan 177 milyon dolarlık bir fon var. Ancak bir tek mısır için bunun 
10 katı harcanıyor. Son 50 yılda tüm dünyada bakliyatın üretim artış 
hızı %1. Ancak bu mısırda 8 katı, buğdayda ise 6 katıdır. Bakliyat 
tarımın öksüz çocuğu idi Ancak, biz GPC olarak buna sahip çıktık. 
Artık bakliyat öksüz değil.” İfadesinde bulundu.

Arslan, “Gıdaların kaybı ve israfı önemli bir sorun.”
Arslan konuşmasında, Dünyadaki gıda israfının diğer önemli bir 
sorun olduğunu belirterek, “Üretilen gıdaların üçte biri israf ediliyor 
ya da kayıp. FAO’nun verdiği rakamlara göre bunun sayısal karşılığı 
1.6 trilyon tondur.  Bunların önlenmesi lazım.” dedi.

Bakliyat içeren konserve ürünlerin üzerinde yazan “son kullanma 
tarihi” uyarısına da değinen Aslan, Konserve et ihtiva etmiyorsa; 
bakliyat ürününde “son kullanma tarihi” diye bir durumun söz ko-
nusu olmayacağını; sadece “tavsiye edilen tarih” olarak konservenin 
üzerinde belirtilmesi gerektiğini ifade etti.  Tüm dünyada bu eği-
limin gelişmeye başladığını ve artık “son kullanma tarihi değil “tavsi-
ye edilen tarih” şeklinde bir ibarenin yer almaya başladığını söyle-
yen Arslan, “Fransa ve İtalya’da bu uygulama başladı; Kanada’da ise 
bu çerçevede çalışmalar devam ediyor. İsrafı önlemek konusunda 
bu hamlenin önemli kazanımlar sağlamamıza yardımcı olacağını 
düşünüyorum.” dedi.

Her konuşmasını aynı sözlerle tamamladığını dile getiren Arslan, 
“Gelecek 40 yılda üretmemiz gereken gıda miktarı, geçmiş 10 bin 
yılda insanlığın ürettiği gıda kadar olmalıdır. Bunun için israftan 
kaçınarak daha fazla tarımsal üretim yapmalıyız.” diyerek sözlerini 
tamamladı. 

SEKTÖREL
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Organizasyonun Resmi Web Sitesi’nden alınan bilgiye göre; Rusya 
Federasyonu, küresel tahıl piyasasında gıda güvenliği ve istikrarını 
sağlamada sorumluluk ve liderlik işlevini üstlenme yeteneğini teyit 
etmek hedefiyle bu organizasyona ev sahipliği yapmıştır.

Ayrıca; tahıl ticaretinin iyileştirilmesi, uluslararası altyapı yatırım pro-
jelerinin uygulanmasına ilişkin koşulların oluşturulması, tahıl piyasası 
için düzenleyici çerçevenin iyileştirilmesi, insani gıda yardım prose-
dürü gibi konularında 2. Uluslararası Hububat Forumu’nda masaya 
yatırılması amaçlanmıştır. 

İlki 2009 yılında St. Petersburg’da Rusya Federasyonu Başbakanı 
Dmitry Medvedev girişimi ile düzenlenen Organizasyonu’nun ikinci-
sinden çıkan sonuç ise şöyledir: Forum’da Rusya Federasyonu’nun üst 
düzey yöneticileri, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitry Medvedev, 
Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich, Rusya 
Fedrasyonu Tarım Bakanı Alexander Tkachev gibi devlet adamları 
ile Rusya Federasyonu 49 bölgesinden temsilciler,  27 ülkeden resmi 
heyetler, tarım şirketleri temsilcileri, bilimadamları ve analistler bir 
araya gelmiştir. 2. Uluslararası Hububat Forumu,  Global Hububat 
Piyasasını konuşmak üzere yaklaşık 2500 kişiyi buluşturmuştur.

Uluslararası Hububat Forumu, 18- 19 Kasım 2016 tarihleri arasında Rusya’nın Soçhi şehrinde 
düzenlendi. Rusya Federasyonu Başkanı’nın inisiyatifi ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün 
desteğiyle düzenlenen etkinlikle amaç; hububat pazarında küresel ticaret etkinliği ve gıda güvenliğini 
tartışacak bir platform sağlamak ve küresel hububat pazarı kilit oyuncuları arasında diyaloga 
elverişli bir ortam sağlamak. 

SEKTÖREL

II. WORLD GRAIN
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Tekinler Dış Ticaret/ Pırlanta Bakliyat
Tekinler Dış Ticaret, 1991 yılında Mersin’de kurulmuş olup, bakliyat, hububat ve yem 
emtialarının üretimi, ithalatı, ihracatı, transit ve dahili ticareti ile iştigal etmektedir. Te-
kinler Dış Ticaret, başta bakliyat ve hububat olmak üzere pek çok zirai mahsulü kendi 
tesislerinde hazırlayarak “Pırlanta” markası ile Türkiye ve Dünya pazarına sunmak-
tadır. Ağırlıklı olarak Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika Ülkeleri, Kuzey Afrika ve Orta 
Doğu ülkeleriyle ticaret yapan Kuruluş, üretimi yapılan ürünlerin tedarik zincirinden 
işlenmesi ve tüketicilerimizin beğenisine sunulmasına kadar geçen tüm süreci yönet-
mektedir. Pırlanta Bakliyat, Tekinci Bakliyat kuruluş’un paket markalarıdır. 

Armada Bakliyat
Sektörünün lider firmalarından olan Armada A.Ş. her ne kadar 1993 doğumlu 

görünse de, firmanın kökü 1914 e dayanmaktadır. 1914’te ticaret hayatına atılan 
aile, deneyimlerini kesintisiz ticari hayatın içinde kalarak 4. kuşağa taşımıştır. 

Armada Bakliyat, Soft Commodity olarak tabir edilen emtiaların üretimini, 
işlemesini, ithalatını, ihracatını ve transit ticaretini yapmaktadır. Armada Bakliyat 

pazar olarak 48 ayrı ülkeden; özel firmalar, devlet kuruluşları ve uluslararası 
gıda yardım organizasyonlarıyla çalışmaktadır. Uluslararası standartlara önem 

veren Armada A.Ş. ,ISO 9001 ve ISO 22000 belgeleri ile tüketiciye, çevreye ve 
çalışanına duyarlı, üstün kalitede üretim prensibine sahip olmasının yanında, sek-

töründeki tek BRC kalite sertifikalarına sahip oluşuyla evrensel kalitede hizmet 
anlayışını temsil etmektedir.

10
ŞİRKET

Memişler Group/ İdeal Bakliyat “Doğanın Cömertliği 
İnsanın Eliyle”
1971 yılında küçük bir ticarethanede faaliyetlerine başlayan Memişler Group, istikrarlı 
bir büyüme ile dünya çapında, tüketicilerin güvenle tükettiği bakliyat, hububat ve 
kaynak suyu üreticilerinden biri olmuştur.  1987’de Mersin Şeker Tarım Ürünleri 
Şirketi’ni kurarak Mersin’deki ilk küp şeker tesisini, 2004’de ise yıllık 90.000 ton 
kapasiteli kırmızı mercimek üretim tesisini kurarak faaliyetlerini büyütmüştür. Konu-
suyla ilgili her alanda görevlerini yerine getiren, doğal kaynakları koruma bilinciyle 
çalışan Memişler Group, ürünlerini büyük bir özenle piyasaya sunmakta ve güvenli 
koşullarda tüketiciye ulaşmasının takibini yapmaktadır.  Yapılan pazar araştırmaları 
sonucunda tüketicilerin istekleri ve tavsiyeleri doğrultusunda uygun ürün çeşitlerini 
portföyüne eklemektedir. Bu anlayışla, doğanın en büyük armağanı, yaşam kaynağı 
“su\" ile yatırımlarına devam etmiştir. Şu anda uluslararası pazarda; en büyük gıda 
ve gıda dışı ihtiyaçları tedarik eden yardım örgütlerinin ve en küçük toptancıların da 
en önemli tedarikçileri arasındadır. Memişler Group; 60 ülkeye ihracat yaparak, 60 
ülkenin insanını tanıma gururuna ve sevincine erişmiştir. Şu an 5 farklı firma ile farklı 
sektörlerde faaliyet gösteren Memişler Group, geleceğe güvenle bakarak gelişimini 
sürdürmektedir.

Arbel  Grup “Üreticiden Dünya Piyasasına”
Mersin’de kurulu, günde 4 bin mt işleme kapasitesine sahip tesisleri ile Tür-

kiye’nin ve Dünyanın en önde gelen bakliyat ihracat firmalarından birisidir. 
Mersin’de 100 dönüm arazi üzerinde kurulu tesislerinde 50 bin mt çeltik tahıl 

depolama siloları ve 70 bin mt yatay depolama olanakları mevcuttur. Bu tesis-
lerde; kırmızı, yeşil mercimek, fasulye, nohut, bulgur, makarna irmik üretimi ile 
bakliyat temizleme, kabuktan ayırma, eleme, kırma, elektronik renk ayırımı ve 
boylama işlemleri yapılabilmektedir. Makarnanın hammaddesi olan irmiği de 
üreten Arbel Grup, aylık 13 bin ton irmik, 10 bin ton da makarna üretmektedir. 

20 çeşidi bulunan Arbel Makarnaları, başka Afrika Ülkeleri olmak üzere Avrupa, 
Amerika, Kanada ve Japonya’ya ihraç edilmektedir. Arbel Grup ayrıca, Warner 

Bros ile yaptığı lisans anlaşmaları çerçevesinde, “Arbella Family” adıyla çizgi film 
karakterlerinden oluşan makarna da üretmektedir. 

Geride bıraktığımız aylar boyunca pek çok sektör haberini okuyucularımızla paylaştık ve kuru gıda 
sektörünün nabzını tuttuk. Türk Bakliyat Piyasası’na yön veren firmaları tanıtırken yöneticileriyle röportajlar 
gerçekleştirdik. Bu altyapıdan hareketle; La Recolte Du Monde Dergisi olarak, 10. Sayımızda 10 önemli 
şirket belirledik. Ancak belirtmeliyiz ki; Türkiye Bakliyat Piyasasında daha pek çok kıymetli marka var. Bu 
firmaları sizlerle buluşturmaya sonraki sayılarımızda da devam edeceğiz. 
Şimdi, 10. Sayımızda, Dünya Gıda Piyasasında Türkiye’yi başarıyla temsil eden Arbel’den Tiryaki Agro’ya; 
Narin BYS’den Hakan Agro’ya kadar belirlediğimiz bu 10 önemli şirketi, aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

DÜNYA TİCARETİNDE
10 TÜRK ŞİRKETİ
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Yayla Agro
“Toprakla Emeğin Aşkı Yayla”
Yayla Agro, 1980’li yıllarda Durukan LTD. adıyla kurulmuş bir firmadır. Dünyanın 
farklı noktalarında çalışmalarını sürdüren ve Türkiye genelinde geniş bir satış ağı 
olan Yayla Agro, yurtiçi pazarında 65 ilde bayilik ağı kurmuş ve 80 vilayette ulusal 
mağazalar dâhil olmakla birlikte 20 binden fazla perakende noktasında “Yayla” paket 
ürünlerini satışa sunmaktadır. Yayla Agro’nun bünyesinde Yayla, Çiftçi, Yunus ve iri 
Danem paket markaları bulunmakta ve her çeşit bakliyat ürününe çalışılmaktadır. 
Bugün Ankara’nın Dünyadaki yüz akı ve markası olma yolunda çalışmalarına devam 
etmektedir. 

Hakan Agro “Doğu ile Batı Arasındaki
Ticaret Köprüsü”

Merkezi Dubai’de bulunan Hakan Agro, 20 yıllık geçmişiyle, ulus-
lararası gıda arenasında bilinen bir kuruluştur. Dubai, Birleşik Arap 

Emirlikleri merkezli ve Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Yenilebilir Yağlar, 
Dondurulmuş Tavuk ve Et, Süt Ürünleri, Yem Hammaddeleri, Baha-
ratlar, Kuruyemiş ve başka pek çok gıda alanında ticaret yapan bir 
kuruluştur. Hakan Agro’nun stratejik olarak yerleşmiş 26 denizaşırı 

ofisi, deposu, işleme ve taşımacılık tesisleri 52 ülkeden 54 farklı 
gıda ürününü 82 ülkedeki 1binden müşterisine ulaştırmaktadır. 

Natural  Gıda “Bir Dünya Markası”
1983 yılında kurulan ve bakliyat- hububat sektöründe faaliyete 
başlayan Natural Gıda, 1988 yılından itibaren kırmızı mercimek 

üretimi yapmaktadır. Mersin’de faaliyet gösteren Kuruluş Ulusla-
rarası  Kuru Gıda arenasında ticaret yapmaktadır. Başlıca ihracat 

yaptığı ülkeler arasında Avrupa ülkeleri, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri 
bulunmaktadır. Natural Gıda’nın yıllık ortalama cirosu 12- 15 Milyon 

Dolar’dır.

DÜNYA TİCARETİNDE
10 TÜRK ŞİRKETİ
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Tiryaki Agro 
Tiryaki Agro Gıda, 1980 yılında Ali Tiryakioğlu tarafından Gaziantep’te küçük bir 
mercimek işleme tesisi ile kurulmuştur. Bugün Kuruluş, tarımsal gıdalar tedariği, 
üretimi, depolaması ve ticareti alanında Türkiye’nin en büyük tarım şirketi konumuna 
gelmiştir. 
Gaziantep, Trabzon, Mersin, Bandırma, İzmir, Derince, İskenderun, Samsun ve Çorum 
illerinde üretim ve depolama tesisleri ile; 10 lokasyonda işletme, ofis ve depoya sahip 
olan Tiryaki, 2010 yılında yönetim merkezini İstanbul olarak belirlemiş ve İstanbul 
merkez ofisini açmıştır. 

Narin BYS
“Dünyanın 67 Ülkesiyle İthalat ve İhracat Bağı”
Mehmet Narin, 1965 yılında Antakya’da Mehmet Narin İmport& Export AŞ. yi 
kurmuştur.  Orta Doğu Ticaret Dünyasında Muhammed Narin ismi ile ticaret yapan 
Kuruluş’un sahibi Mehmet Narin, 18 yıl boyunca Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
başkanlığını yürütmüş; Akdeniz İhracatçılar Birliği’nin kurulmasına öncülük etmiştir. 
Gıda, tarım ürünleri, inşaat malzemeleri ve kimyevi maddeler üzerine ticaret Mehmet 
Narin, Antakya’nın ilk ve tek holdingini kurmuştur: BYS Holding. Çin’den ve Irak’a 
kadar geniş bir satış ağı kuran Kuruluş, önemli de bir bakliyat ithalat ve ihracatçısıdır.

Binbaş Gıda  
Maher Binbaş yönetimindeki Binbaş Gıda, 3 kıtada iş bağlantıları olan 

bir firmadır. 15 yılı aşkın süredir kuru gıda sektöründe Binbaş markası ile 
hizmet veren Kuruluş ‘un kökleri eskilere dayanmaktadır. Binbaş Gıda bir 

aile şirketidir ve temelleri Suriye’de atılmıştır. Firma, özellikle susam ve 
kahve işleme ve global düzlemde ticaretini gerçekleştirmekte iddialıdır. 

Meher Binbaş’ın, Nijerya’da Susam İşleme tesisi, Sudan’da Susam Te-
mizleme Tesisi, Suriye İdlib Sarmada’da Kahve Fabrikası bulunmaktadır. 

BINBASH CO
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Baklagiller üretimi dünya geneline yayılmış olmakla beraber, ülkeler genel olarak belirli cinslerin üretimi ile ön 
plana çıkmaktadır. Dünyada en fazla ekim alanına sahip fasulye üretimi Asya ve Amerika; nohut üretimi, Asya, 
Amerika, Afrika;  mercimek üretimi Amerika ve Asya; bezelye üretimi, Amerika, Asya ve Avustralya; bakla 
üretimi Asya, Afrika ve Avrupa; börülce üretimi ise Afrika ülkelerinde yoğunluk kazanmıştır.
Dünya’da bakliyat piyasasına; üretim,  ihracat ya da ithalat oranı ile yön veren Dünya ülkelerinden 10’unu 
sizler için belirledik. Güvenilir kuruluşlar tarafından paylaşılan istatistiki verilerde dönemsel olarak değişiklik 
gösterse de, bu ülkeler sektöre yön verenler arasında değişmez şekilde duruyor. Dünya bakliyat piyasasında 
yön veren bu ülkelerin en etkili yönlerini sizlerle aşağıda paylaşıyoruz.

DÜNYA BAKLİYAT
PİYASASINDA ETKİLİ 10

ÜLKE

Hindistan yeme- içme kültürü bakliyat ithalatının ana 
nedeni
Dünya Bakliyat Piyasasını etkileyen ilk üç ülkenin içerisinde yerini alan Hindistan, 
yemek kültürü dolayısıyla taneli baklagil ve baharatları en çok tüketen ülkeler 
arasındaki yerini alıyor. Bakliyat üretmekle birlikte, yüksek oranda tüketen Hindistan 
bizim listemizde 1. Sıradaki yerini alıyor. Dünyanın farklı bölgelerinden ürün temin 
eden ülke, kalabalık nüfusunu baklagil ile doyuruyor. Uluslararası  Gıda ve Tarım 
Örgütü’nün (FAO) 2012 yılı verilerine göre; Hindistan özellikle Nohut üretiminde 
1. sırayı çekiyor. Kuru fasulye ve mercimek üretiminde ise 2. Sırada yerini alıyor. 
2013 yılı FAO verilerine göre Hindistan, 18,3 milyon ton bakliyat üretmiştir ve her 
yıl bu oran katlanarak artmaktadır. ayrıca, Warner Bros ile yaptığı lisans anlaşmaları 
çerçevesinde, “Arbella Family” adıyla çizgi film karakterlerinden oluşan makarna da 
üretmektedir. 

Nijerya’nın verimli toprakları var; ancak teknoloji 
yetersiz

Nijerya, bereketli topraklara sahip bir ülke. Ancak ülkedeki iç çatışma, 
kalkınma sürecini olumsuz yönde etkilemiş. Ayrıca, uzun süre dışarıdan aldığı 

maddi destek ve gıda desteği nedeniyle üretmeyi uzun süre askıya almış. 
Kuzeydeki çölleşme, orta ve güney kesimdeki erozyon, tarım alanındaki en 

önemli tehditler arasında gösteriliyor. Tarımda teknoloji kullanımı kısıtlı ve ilkel 
yöntemlerle hasat ve hasat sonrası süreç yürütülüyor. Son dönemde tarım 

alanında etkili devlet politikaları yürütülmeye başlanmış; planlanan projeler 
hayata geçirildiğinde bakliyat, hububat ürünlerini ham olarak yurtdışına satmayı 

değil, işlemeyi ve ülke ekonomisini böylece güçlendirmeyi hedefliyorlar.  
Önemli susam üreticilerinden olan Nijerya, tahıl üretimiyle listemizdeki yerini 

alıyor. Darı üretiminde Çin’den sonra 2. sırada bulunuyor. 

Kuru Fasulyenin Vatanı Brezilya
Kuru Fasulyede lider ülke konumunda olan Brezilya, FAO’nun verilerine göre 2010 yılında dünya genelinde 24 milyon 
ton kuru fasulye üretilmiştir. Bu miktar 2011 ve 2012 yıllarında 23 milyon tona düşmüştür. 2013 yılı dünya kuru fasulye 
üretimi ise 22,8 milyon tondur. Fasulye yıllara göre ufak dalgalanmalarla üretimine öncelik verilen bir bakliyat türüdür. 
Kuru fasulyenin üretim ağırlığı Asya olmakla birlikte Amerika kıtasındaki Brezilya başı çeken ülkedir. Yılda ortalama 3 
milyon ton üretim yapabilmekte ve Dünya üretimindeki ilk sırayı almaktadır.

Kanada, son 30 yılda teknoloji ile mercimek 
üretiminde fark attı

Kanada’nın Saskatchewan Bölgesi dünya mercimek ihtiyacının büyük 
bölümünü karşılayan bir bölge. Ancak 80’li yıllara geri döndüğümüzde çetin 
kış şartlarının yaşandığı Kanada, genellikle kurak iklimi seven taneli baklagil 

üretimi için pek de uygun bir coğrafya değildi. 
Peki, Kanada mercimek ihracatındaki başarıyı nasıl yakaladı? Çünkü Kanada, 
tarımda teknolojiyi etkili bir şekilde kullanan ülkelerden biri olarak sektördeki 

yerini alıyor. Bugün geliştirdiği hibrit tohum ile Ülke; kendi coğrafyasına uyumlu, 
besleyici, lezzetli, kapalı paketlerde kolayca böceklenmeyen mercimek üretiyor 

ve Dünyanın en çok mercimek ihraç eden ülkeleri arasında, 2012 yılı FAO 
verilerine göre 1. sırada yerini alıyor.

Çin, kalabalık nüfusunu taneli baklagiller ve tahıl ile 
doyuruyor
Çin dünyanın en büyük tahıl üreticisi ülkesidir. Her geçen yıl yükselen tahıl üretiminin 
ana nedeni ülkenin yüksek nüfus oranıdır. Çin pirinç, mısır ve buğday üreten bir 
ülkedir. Dünyada en çok üretimi yapılan diğer tahıl ürünleri ise arpa, sorgum, darı, 
yulaf ve çavdardır. Çin’e geri dönecek olursak; Bakliyat ürünlerinde Çin, kuru fasulye 
üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerindendir ve 2012 FAO verilerine göre; 
Myanbar, Hindistan ve Brezilya’dan sonra 4. Sırada yer almaktadır. Çin nüfusunu 
doyurmak için arz talep dengesindeki duruma göre, pek çok ülkenin yaptığı gibi 
bakliyat ithal de etmektedir.
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Avusturya’da nohut üretiliyor
Avusturya'nın 1995 yılında AB'nin bir parçası haline gelmesiyle birlikte tarım sektörü 
Avrupa Birliği'nin Genel Tarım Politikası göz önünde alınarak reform çalışmaları yap-
mıştır. Avusturyalı çiftçiler ülkenin besin gereksiniminin %80'nini üretirken, 1950'den 
bu yana tarımın gayri safi milli hasıladaki yeri %3'ün altına inmiştir.” (vikipedi)  
Avrupa kıtasındaki Avusturya’da bakliyat çeşitlerinden nohut üretiminde başarılı bir 
ülkedir. Nohut üretiminde Hindistan, Pakistan, Avustralya ve İran önde gelen ülkeler-
dir. Avusturya’ya geri dönecek olursak; FAO 2009 yılı verilerine göre; 365 bin hektar 
alan üzerinde, yılda ortalama 500 bin ton nohut üretebilme kapasitesine sahiptir. 

Tanzanya bakliyatı işlemeden ihraç ediyor
Afrika kıtasında bulunan Tanzanya, bakliyat üreten ülkeler arasında yerini 

almıştır. GSYIH’nin yaklaşık yarısını, nüfusun ise %80’inin geçim kaynağını 
oluşturan tarım, ekonominin en büyük sektörünü oluşturmaktadır. Gıda ve 

hammaddenin temel kaynağı olan tarım sektörü, aynı zamanda önemli 
bir ihracat geliri kaynağıdır. Küçük çiftlik sahipleri tüm tarımsal üretimin 

%90’ını gerçekleştirirken eski tip üretim teknikleri ekilebilir alanların kapasite 
altında kullanımına yol açmaktadır. Ayrıca hızlı nüfus artışı, tarımsal üretim 

gereksinimini arttırmaktadır. Kahve, pamuk, çay, tütün ve kaju fıstığı ile mısır, 
şeker, pirinç, bakliyat ve buğday ülkede yetiştirilen başlıca tarım ürünleridir. 
Tanzanya’nın tarımsal ürünlerinin büyük çoğunluğu işlenmemiş halde ihraç 
edilmektedir. Bu nedenle, sektörde, bu ürünleri işleme ve katma değer sağ-

layacak aktiviteler konusunda büyük yatırım olanakları yer almaktadır.(www.
itkib.com.tr)

ABD tarımda iddialı
ABD, Dünya lideri ülkelerden biridir. Güçlü bir sanayi ülkesi olmakla birlikte 

güçlü de bir tarım ülkesi olarak göze çarpmaktadır. Amerika’da bakliyat 
üretilmektedir.  FAO gibi kuruluşların bakliyat üreticileri listesinde ilk 10’daki 
yerini almıştır. Mısır üretimi ve ihracatında yıllık analizlerde genellikle birinci 
olan ABD, Kuru fasulye üretiminde de iddialıdır. Ayrıca yeşil mercimek üreti-

minde de ilk 5 ülkeden biri pozisyonundadır. (FAO, 2012)

Arpa ihracatında önemli ülke Rusya
Rusya'da ekili arazinin toplam alanı 2005 yılında 1.237.294 km2 olarak tahmin 
edilmiş olup, dünya dördüncüsüdür. 1999-2009 yılları arasında, Rusya'da tarım is-
tikrarlı bir büyüme göstermiştir ve ülke bir tahıl ithalatçısından, AB ve ABD'den sonra 
üçüncü büyük tahıl ihracatçısı haline gelmiştir. 
Arpa ihracatında Rusya, AB Ülkeleri, Avusturya ile birlikte ilk sıraları alan ülkelerden-
dir. Ayrıca Kanada, ABD ile birlikte Rusya önemli bezelye ihracatçısı ülkelerden biridir. 
Ülkenin ihracatında  başarılı olduğu bir diğer ürün ise nohuttur. Rusya Dünya Hububat 
Piyasası’nda hem üretim pazarı hem de ticaretin döndüğü ekonomik merkez olmak 
bağlamında girşimlerde bulunmaktadır. Bu yıl 2. Uluslararası Hububat Formu 2016 
yılı Kasım ayında Rusya’nın Soçhi kentinde düzenlenmiştir. 

10
ÜLKE

TÜRKİYE’DE DURUM NASIL?
“Son 10 yılda Türkiye’deki Bakliyat ekimi ve üretimi azalmıştır. Ülkemiz bugün pek çok bakliyat ürününü ithal etmektedir. Mısır, 
Etiyopya, Bangladeş’ten kuru fasulye; Kanada’dan yeşil mercimek ve nohut; ABD ve Ukrayna’dan bezelye ithal ediyoruz.”
Bakliyat Üretiminin Artırılması İçin: 
• Mazot, ilaç, gübre, tohum vb. girdilerin fiyatları kontrol altına alınmalıdır.
• Hastalık ve zararlılara dayanıklı, makineli hasada uygun, kaliteli, yüksek verimli, yerli tüketicilerin ve dış pazarın isteğine 
uygun türler geliştirilmelidir. 
• Yerel türlerin korunması ve geliştirilerek türlerinin devamı sağlanmalıdır.
• Nadas alanları daraltılarak Bakliyat ekim alanları artırılmalıdır.
• Hasat döneminde öncelikli olarak iç piyasaya yerel ürünler sürülmelidir.
• Hasattan sonra çiftçinin ürününü satın alıp pazarlayacak müdahale kuruluşları oluşturulmalıdır.
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AKY Technology 2016 yılını başarılı hareketlerle kapattı. Büyüme yolculuğunda pek çok yeniliğe imza atmayı 
sürdürürken, bakliyat piyasasına da ihtiyaçlara çözüm üreten nitelikte makineler ve temizleme tesisleri 
kazandırdı. 
“Teknoyenilik zamanı” sloganıyla çıktığı yolda, 2. yılını geride bırakırken, inovatif ve yenilikçi fikirleri nedeniyle 
değerli kuruluşlar tarafından ödüllendirilmeyi sürdürdü. 
Yeni temsilcilikler kurarak dünyadaki satış ağını farklı kıtalara tesisler kurdu ve Türkiye Makine Sanayi’ni dünyada 
başarı ile temsil etti. 
Yeni teknolojiler, onlarca tesis, defalara kez kazanılan ödüller… AKY Technology 2016’yı başarıyla tamamlıyor. 
Teknoyenilik zamanı 2017’de de sürecek.

2016 YILINDA
AKY TECHNOLOGY’DEN 
10 BAŞARILI HAREKET 10

BAŞARI

VARAN 1- TRUVA TEKNOLOJİSİ 
GELİŞTİRİLDİ

Dünya Bakliyat ve Kuruyemiş Piyasası’na hassas ürünler için özel olarak geliştirilmiş 
bir kapalı eleme makinesi kazandırıldı. Truva Teknolojisi, üst üste kısa elek 
mekanizması mantığının dışına çıkarak uzun elek mekanizmasıyla fark yaratıyor. 3- 
6 Mart 2016 tarihleri arasında Konya Tohumculuk Fuarı’nda lansmanı yapılan Truva 
406, kırılgan ürünler olan; kabuksuz Antep fıstığı içi, çim tohumu, keten tohumu gibi 
hassas ürünlerde üstün temizlik sağlarken; ay çekirdeğinde doluluk- boşluk sorununu 
kusursuz dolu tane ayırma özelliği ile çözdü ve hektolitre problemine son verdi. 
Hem bir elek hem de bir hafiftane ayırma makinesi gibi çalışan teknoloji Türkiye ve 
Dünyanın farklı yerlerine gönderilerek sektöre kazandırıldı. 

VARAN 4- EXCELL’DE 2016’NIN 
TEKNOYENİLİKLERİ

AKY Technology Kapalı Eleme Makinesi Excell Serisi’ne sektör ihtiyaçlarına 
yönelik çözümler sunan yeni makineler kazandırıldı: Hububat ve kuruyemişte ön 
temizleme işlemi için özel olarak üretilmiş “Excell 233 Plus”, yüksek kapasitede 

hassas temizlik imkanı sunan “Excell 203 Turbo”, hasattan henüz gelen ürünü 
hassas eleme aşamasından hemen önce, toz, kaba, kirli üründen arındıran “Excell 

117” ve hububatta mükemmel temizlik için üretilmiş bir diğer kapalı elek “Excell 
Combo Ortaboy Eleme ve Temizleme Makinesi 2016 yılında üretilmiştir. 

VARAN 5-
FASULYE PARLATMA MAKİNESİ
Fasulye Parlatma Makinesi, fasulye üzerine çalışanlar için işi kolaylaştıran ve 
işe kalite katan bir teknolojidir. 2016 yılında üretilen makine, fasulyenin dış 
yüzeyindeki kum, toz ve atıkları mahsulden, fırça mekanizması ile uzaklaştırmakta 
ve ürünü arındırmaktadır. 

VARAN 2- KENDİNİ TEMİZLEYEN ELEVATÖR 
SİSTEMİ GELİŞTİRİLDİ

AKY Technology, sektörün sorunlarına çözüm olacak nitelikte teknolojiler 
geliştirmeyi kendine ilke edinmiş bir kuruluştur. İnovatif fikirlerle geliştirilen 
makineler, sektörün ihtiyalarına cevap verecek ve teknolojiyi bir adım daha 

ileri taşıyacak nitelikte olmalıdır. Self Clean System yani Kendini Temizleyen 
Elevatör Sistemi de bu mantıkla üretilmiştir. Elevatör tabanında ürün 
birikmesini önleyen teknoloji; taşlaşma, haşere gibi sorunları önlüyor.   

VARAN 3- 150 ADET TESİS KURULDU

AKY Technology, Dünyanın ve Türkiye’nin farklı noktalarına bakliyat, hububat, 
kuruyemiş, tohum ve yağlı tohum alanında eleme ve temizleme tesisleri kurdu. 2016 
yılı içerisinde Afrika, Avrupa, Amerika ve Yakın Doğuya ortalama 150 adet tesis 
montajı gerçekleştirildi. AKY Technology markalı Türk makineleri Bulgaristan’dan 
Nijerya’ya; İspanya’dan Amerika’ya kadar Türk Makine Sanayi’ni temsil ediyor.
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VARAN 6- ROBOT AKY 600
Hububat Eleme Teknolojileri geliştiren AKY Technology, 2016 
yılında aynı zamanda taşıma robotu imalatına da başladı. Hız ve 
konum performansı yüksek Robot AKY 600, tutma ve taşıma 
işlerinde mucizeler yaratıyor. Kullanıcısına, emek ve zamandan 
kazandırarak maliyetleri aşağı çekiyor. Ayrıca, 4 eklemli yapısı ile Z 
eksende kusursuz hareket kabiliyetine sahip olan ve taşıma- dizme 
işlemlerinde hatayı neredeyse sıfıra indiren teknoloji, Kuru Gıda 
Sektöründeki kullanıcıların; çuval, kutu, şişe vb. paketlenecek ürünleri 
için çözümler sunuyor.

VARAN 9- ÖDÜLLER
AKY Technology 2016 yılını MESİAD’dan aldığı ödül ile taçlandırdı. 16 Aralık 

2016 günü gerçekleşen 11. Yılın İş İnsanları Ödül Töreni’nde AKY Technology 
Yılın Ar- Ge ve Yenilikçilik Ödülü’ne layık görüldü. 2016 yılının son çeyreğinde 

alınan bu ödül ile AKY Technology 1,5 yılda 6. Kez ödüllendirilmiş oldu. 
Teknoloji ve yenilik başlıkları altında başarısı taçlandırılan bir kuruluş 

olmaktan dolayı mutluyuz. Hedeflediğimiz yolda ilerliyoruz. Teknoyenilik 
zamanı başarılı hareketlerle 2017’de de devam edecek.

VARAN 7- AMERİKA KITASINDA BAŞARI 
YAKALANDI

AKY Technology Amerika Birleşik Devletleri’nde bir temsilcilik sahibi ve 
Amerika Kıtası’ndaki Bakliyat Piyasası ile iletişimini güçlendirmeyi hedefliyor. 
2016 yılı içerisinde Amerika’nın Güney Dakota Bölgesi Harrold Şehri’nde de 

öneli bir çalışmaya şimdiden imza atmış durumda. 

VARAN 8- YENİ TEMSİLCİLİKLER VE İŞ 
BAĞLANTILARI

AKY Technology, Amerika ve Bulgaristan’daki temsilciliklerine, 2016 yılında Mısır’da 
bir yenisini ekleyerek, Afrika Kıtası’nda daha etken olmayı hedefliyor. Ayrıca yine 
2016 yılında, İspanyol markası Jubus da üretimini durdurarak AKY Technology 
markalı Türk makinelerinin Avrupa’daki distribütörlüğünü üstlendi. 

10
BAŞARI

VARAN 10- AKY TECHNOLOGY’NİN 2017 HEDEFLERİ
Hububat Eleme Teknolojileri geliştiren ve aynı zamanda taşıma robotu - AKY 600- 
imal eden tek kuruluş olma iddiasını taşıyan AKY Technology “ilklere, teklere ve 
enlere” imza atmayı sürdürmeyi hedefliyor. İlk uzun elek mekanizmasını barındıran 
Truva teknolojisi, kendini temizleyen elevatör sistemi, %80 kelebek etkisi veren 
ceviz kabuğu kırma ve boylama makinesi –ki ilk satışlar yurtdışına gerçekleştirildi ve 
olumlu tepkiler alıyor.-  Derken, aralıksız olarak sektörün nabzını tutarak ihtiyaçlarını 
analiz eden AKY Technology, inovatif fikirler geliştirmeyi sürdürecek. 
AKY Technology’nin 2017 hedefi özetle; “teknoyenilik zamanını sürdürmek” büyüme 
yolculuğumuz aralıksız sürecek.

2016 YILINDA
AKY TECHNOLOGY’DEN 
10 BAŞARILI HAREKET
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Kuru Fasulye
Dermason, horoz, barbunya, boncuk, şeker, 

göbekli, börülce (karnıkara), Dombay fasulyesi 
diye adlandırılan çeşitlere sahiptir. Birleşmiş 

Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre en çok 
fasulye üreten ülkeler; Hindistan ve Brezilya’dır. 

Türkiye fasulyede ithalatçı konumdadır. 
Buğday
 Tahıl ürünlerinden olan buğday, otsu ve tek yıllık bir bitkidir. 
Tahılların dünyada ortalama 614 milyon hektar üzerinde iş-
lendiği bilinmektedir. Avrupa, Kuzey Amerika’da ve Yakın Do-
ğuda yaygın olarak ekimi yapılmakta, ekmek ve un yapımın-
da kullanılmaktadır. Kabuğu ve sapları hayvan yemi olmak 
üzere balyalanır. Türkiye’de tahıllar arasında ekimi yaygın 
olanlardan biri buğdaydır.  Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü’nün verilerine göre; 2010 ila 2013 yılları arasında en 
çok buğday üretimi yapan ülkeler; Çin Halk Cumhuriyeti,  
Hindistan ve ABD’dir.

Kuru Bakla
Vitamin ve protein değeri yüksek bir taneli baklagil 

bitkisidir. Bakla B1, B2, B6 ve K vitaminlerinin yanısıra 
potasyum ve magnezyum mineralleri açısından da ol-

dukça zengindir. Baklanın gen merkezinin Doğu Akdeniz 
ülkeleri, Türkiye, Suriye ve Filistin olduğu bilinmektedir.  

Nohut
Anadolu’da 8bin yıl önce yetiştirilen ve oradan Akde-
niz’in etrafına ve Hindistan’a dağılan bir bitkidir. Nohut 
sadece bir yıl büyüyen ve tohumla çoğalan bir bitkidir. 

Tohumların rengi bej ya da koyu renk olur. Nohut üreti-
minde Hindistan ve Pakistan başı çeken ülkelerdendir. 

Dünya ülkelerinde ve Türkiye’de bakliyat üretimi alanında değişiklikler yaşanıyor. Ürün ekim alanları, üretim kapasitesi vb. değişiklikler gösteriyor. Dünyanın 
eskiden en iddialı bakliyat üreticileri bugün çevrsel değişikliler ya da ekonomik nedenler sebebiyle başka ürünleri ekmeye başlarken; ekolojik şartlar 
nedeniyle ekim yapamayanlar tarımda teknolojiyi kullanarak bakliyat üretimine başlıyorlar. 
Bundan 40 yıl önce dünyanın en iddialı taneli baklagil üreticisi Türkiye’de de şartlar değişti. Üretim alanlarında ciddi bir daralma var. Üretim ve ihracat 
azalırken, özellikle kırmızı mercimek ithalatında hızlı bir artış var. Türkiye’de yeşil mercimek üretimi yok denecek kadar azaldı ve kuru fasulye ekim alanlarında 
büyük bir daralma yaşanıyor. Ancak devlet 2008’den bu yana bakliyat ürünlerinde destekleme programları uyguluyor ve 2016 Uluslararası Bakliyat Yılı 
çerçevesinde de hem çiftçiler için hibe verilirken, hem de kamuoyunu bu ürünlerin faydalarına ilişkin bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. 
Çin son yıllarda yağlı tohum üretimine ağırlık verirken Çin’de fasulye ekim alanlarında daralma var. Dünyanın en önemli bakliyat üreticilerinden olan ve 
bakliyat ticaretine alımlarıyla yön veren Hindistan’da ise, bakliyat ekim alanlarında gerileme var. Ancak yine de piyasaya yön veren ilk üç ülkeden biri 
konumunda. Kanada, bundan 30 yıl önce iklim şartları nedeniyle mercimek ekemez iken geliştirdiği hibrit tohum ile günümüzde dünya mercimek piyasasına 
ihracat oranıyla yön veren ülke oldu. ABD ise ürettiği fasulyenin yarısından fazlasını ihraç ediyor. 

Mercimek: 
Yeşil, kırmızı ve sarı türleri olan mercimekte dünyaya üretimi 
ile yön veren ülke Kanada. Sarımercimek özellikle hazır çorba 
piyasasında talep görürken; yeşil mercimek yüksek oranda 
içerdiği protein nedeniyle etin yerine alternatif olarak tüketimi 
teşvik edilen bir taneli baklagil türü. Türkiye, Güney Doğu 
Anadolu Bölgesinde yoğun olarak mercimek yetiştirirken 
GAP (Güney Doğu Anadolu Projesi) ile Fırat ve Dicle 
nehirleri üzerinde barajlar, hidroelektrik santralleri ve sulama 
tesislerinin hayata geçirilmesiyle kırsal alt yapı oluşturulmuş 
ve toprak su ile bulunmuştur. Güney Doğu Anadolu çiftçisi 
de taneli baklagillerden başka daha karlı ve talep gören 
ürünleri ekmeyi tercih etmektedir. Bu d bakliyat üretimindeki 
azalmanın nedenlerinden biridir. 
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Arpa: 
Buğdaygillerden biri de arpadır. Bira Sanayiinin hammaddesi arpa, hayvan 
yemi olarak da kullanılır. Tarih öncesi devirlerdeki en önemli kültür bitkilerinden 
biri olmakla birlikte, ekonomik değeri olan bitkilerin de başında gelmektedir. 
Tarihte “Bereketli Hilal” olarak anılan bölgede kültüre alındığı bilinmektedir. 
Dünya tahıllar sıralamasında mısır, buğday ve pirinçten sonra 4. sıradadır. 
1980’lerde besin değerinin anlaşılmasıyla birlikte Avrupa ve ABD’de üretimine 
başlanmıştı. 

Pirinç: 
Yakın Doğu yeme- içme kültüründe buğday ve ekmek ne ifade 

ediyorsa, Uzak Doğuda da pirinç onu ifade etmektedir. Pirinç veya 
çentik buğdaygiller ailesinden gelmektedir. Dünya nüfusunun 

yarısından fazlası için beslenmede büyük önem taşır. Kırık taneler, 
pirinç kabuğu, pirinç kepeği, pirinç kepeği yağı ve pirinç unu alter-
natif ürünler olarak değere sahiptir. Pirinç tipleri ise; aromatik, kısa 

taneli, orta taneli ve tatlı pirinç olarak ayrılmaktadır. Tropikal ve su-
btropikal iklim şartlarında güney ve güneydoğu Asya ile Afrika’da 
yaygın olarak yetiştirilir. En çok pirinç üreten ilkeler; Çin, Hindistan 

ve Endonezya’dır. 

YULAF
Yulaf önemli bir hayvan yemidir. Ancak son yıllarda obezite ile mücadelede 

önemi artmış ve içerdiği nişasta, protein, vitamin, mineraller  ve tok tutma 
özelliğinden dolayı, diyetisyenler tarafından tüketimi teşvik edilerek yeme- 

içme kültürüne yeniden kazandırılmıştır. Avrupa’nın batısı ve İskandinav 
ülkelerinde, Rusya ve Kuzey Amerika’da yetişir. 

Mısır: 
Genellikle çok nemli iklim bölgelerinde yetiştirilir. Mısır, kuruyemiş ve yağ sek-
töründe de önemli bir bitkidir. Tanelerindeki ham yağ yulaftan sonra en yüksek 
değer veren besin maddesidir. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün 
verdiği bilgiye göre; Dünyada üretilen mısırın %27’si insan beslenmesinde 
%73’ü ise hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Meksika ve Orta Amerika kö-
kenlidir. 1600’lerde Suriye yoluyla Mısır’dan “Mısır buğdayı” ya da “Mısır darısı” 
olarak getirilmiştir. En çok mısır üreten ülkeler; ABD, Çin ve Brezilya’dır.

10
ÜRÜN

Bulgur
 Anadolu kültürü ve Türk mutfağında ayrı bir yeri olan bulgur önemli bir karbonhidrat 
kaynağıdır ve B12 dışında bütün B vitamini değerlerinde içerisinde barındırmaktadır. 
Dünyanın en büyük bulgur tedarikçisi ülkesi Türkiye’dir. Türkiye 2014 yılında 212 bin 
ton, 2015’in ilk 8 ayında da 150 bin ton bulgur ihraç etmiştir. ABD, Kanada ve Fransa 
gibi ülkelerde 2000’lerden sonra bulgur üretimine yönelik ciddi yatırımlar yapmış 
ve bulgur üretim fabrikaları kurmuştur. Özellikle ABD bulgur ihracatında öne çıkan 
ülkelerden biri olarak öne çıkmaktadır. 

DÜNYA BAKLİYAT 
PİYASASINDAKİ 10 ÜRÜN
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ÜÇÜZ FISTIKÇILIK, 
FISTIKTA KALİTE

Osmaniye’nin ilçesi Kadirli’de üretim tesisi bulunan Üçüz Fıstıkçılık, 
kuruyemiş sektörüne hizmeti, edindiği son teknoloji makinelerle sürdü-
rüyor. 2008 yılında, Kadirli Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan tesis, 
günlük 2011 yılında yaptığı yatırımlarla 30 ton kabuklu fıstık işleme 
kapasitesine ulaşmıştı. 2016 yılının son çeyreğinde yeni makineler ile bu 
oranı ve kaliteyi arttırdı: Kapalı Eleme Makinesi Serisi Üyesi, Excell 248 
Fıstık Boylama Makinesi edinen kuruluş bu yatırımında AKY Techno-
logy’yi tercih etti. Üçüz Fıstıkçılık, yer fıstığı, iç fıstık üzerine çalışıyor. 
Kadirli Ticaret Borsası Başkanı görevini de üstlenen Yalçın Tatlı tekno-
loji yatırımlarıyla gücüne güç katıyor. AKY Technology’yi tercih eden 
Yalçın Tatlı’ya teşekkür ederiz. 

PALA TİCARET, 2 TON/SAAT
KABAK ÇEKİRDEĞİ ELEME TESİSİ KURDU. 

Nevşehir Kabak Çekirdeği Sektörü-
nün önemli tedarikçi firmalarından 
biri olan Pala Ticaret, 2016 yılının 
son çeyreğinde makineler temin etti; 
ve AKY Technology Montaj Ekibi 
tarafından, makine parkuru kurulum 
aşaması tamamlanarak Tesis devre-
ye alındı. 2 Ton/ Saat Kabak Çekirde-
ği Eleme Tesisi'nde Tek Kanallı Renk 
Ayırma Makinesi Fotosorter ve Orta 
Boy Hafiftane Makinesi de bulunuyor. 
Pala Ticaret yetkilisi Serdal Pala’ya 
bu yatırımlarında AKY Technology ile 
çalıştıkları için teşekkür ederiz.

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

COŞARLAR / YOZGATPALA TİCARET / NEVŞEHİR

ÜÇÜZ FISTIKÇILIK / OSMANİYE
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REGAL COMPANY / KENYA

AKY TEKNOLOJİSİ MOMBASA’DA!

Kenya’nın Mombasa Şehri’ne, Maş Fasulyesi eleme işlevi 
görecek Excell Kapalı Eleme Makinesi Turbo 206 gönderildi. 
AKY Technology Montaj Ekibi tarafından kurulumu gerçek-
leştirilen Turbo, ortalama 3 Ton/ Saat maş fasulyesi eleme 
kapasitesine sahip. AKY Technology, Dünya’nın her yerine 
%100 yerli üretim Türk makinelerini göndermeye devam 
edecek. Regal Company yetkililerine bu yatırımlarında bizi 
tercih ettikleri için teşekkür ederiz. AKY Technology ile 
teknoyenilik zamanı sürecek!

BAŞHAN BAKLİYAT,
TEKNOLOJİ YATIRIMINI SÜRDÜRÜYOR

Mersin’de bakliyat sektöründe hizmet veren Başhan 
Bakliyat; fasulye, bulgur, pirinç, mercimek ve daha 
pek çok ürünü paketleyerek son tüketici ile buluşturan 
önemli bir kuruluştur. Yemlik ve yan ürünler üzerine de 
üretim yapan Başhan Bakliyat, teknolojiyi yakından ta-
kip etmekte ve dönem dönem yeni eleme, temizleme ya 
da paketleme makineleri edinmektedir. Başhan Bakliyat 
Mersin'de bulunan tesisindeki eleme sistemini 3. hat 
ile güçlendiriyor. Bu yatırımında da AKY Technology’yi 
tercih eden firma yetkililerine teşekkür ederiz.

BAŞHAN BAKLİYAT / MERSİN

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR
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AKY Technology, Afrika Kıtası'nda pek çok ülkeye tesis kurdu. Susam üretiminde Nijerya ve Sudan önemli iki bölge. AKY Technology Mon-
taj Ekibi'nin, bu sefer ki durağı Sudandı; ve açık havada zorlu bir tesis kurulumu, başarıyla gerçekleştirildi. AKY Technology markalı Türk 
makinelerinden oluşan, 6 ton/ saat kapasiteli "Susam Temizleme Tesisi" Sudan'ın Khartoum şehrine kuruldu. Excell 208 Turbo, Megaboy 
Hafiftane Ayırma Makinesi, Taş Ayırma Makinesi’nin bulunduğu tam teşekküllü tesisin yatırımını Mahir Binbaş gerçekleştirdi. Bu yatırı-
rımnda bizi tercih ettikleri için teşekkür ederiz. 

SUDAN'DA, SUSAM TESİSİ BAŞARIYLA 
KURULDU

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

COŞARLAR / YOZGATMAHİR BİNBAŞ / SUDAN
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EL HAMD TRADING
TÜRK MAKİNESİ EDİNDİ

PLASTİK GERİDÖNÜŞÜMÜ
ARTIK ÇOK KOLAY

Mısır’ın Kahire Şehrinde bulunan El Hamd Trading Firması, 
Quatro Tipi Tam Otomatik Paketleme Makinesi edindi. 1989 
yılında Mr. Khaled Hamdy tarafından kurulan firma; tane-
li baklagiller, pirinç, kahve, tohum, şifalı bitkiler alanında 
ithalat& ihracat işi yapıyor. El Hamd markası altında ticareti 
yapılan ürünler Endonezya, Brezilya, Vietnam, India, Sudan 
ve daha pek çok ülkeden temin edilerek işleniyor ve dünyanın 
farklı noktalarına seviş ediliyor. El Hamd Group yetkililerine 
AKY Technology ile çalıştıkları için teşekkür ederiz. 

2010 yılında Adana’da kurulduğu günden beri, plastik atıkları 
dönüştürülerek piyasaya yeniden kazandırılması işini üstle-
nen Çınarlar Geri Dönüşüm firması; damacana, pet, hurda ka-
pak, naylon, pet film, pe- granül ve preform üzerine çalışıyor. 
Plastik atıkları toplama, ayırma ve geri dönüşümünü sağlama 
işlemlerinin tümünü gerçekleştiren firmanın Adana’da 5, İz-
mir’de ise bir şubesi bulunuyor. Çınarlar Geri Dönüşüm, 2017 
yılının ilk ayında, Plastik Geri Dönüşüm Eleme& Temizleme& 
Renk Ayırma Hattı edindi. Son teknoloji Lion Serisi Renk 
Ayırma Makinesi (3 Kanallı) bulunan Tesis, plastikte seçme 
işlemini çok kolaylaştıracak. Firma yetkilisi Mustafa Çınar’a 
bu yatırımında AKY Technology’yi tercih ettiği için teşekkür 
ederiz.

 EL HAMD GROUP /  MISIR

ÇINARLAR GERİDÖNÜŞÜM / ADANA

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR
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Plastik geri dönüşüm işinde deneyimli isimlerden Mehmet Karagöz, Uşak'ta tesis kurdu. 6 Kanallı Fotosorter Lion Serisi Renk Ayırma Makinesi, Vibro 
Radyal Tarar, 4 Tekneli Ön Temizleme Makinesinin bulunduğu Tesis son teknoloji ürünü... AKY Technology Montaj Ekibi'nin makineleri test etmesin-
den sonra da devreye alınacak. AKY Technology olarak Mehmet Karagöz'e bu yatırımında bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz.

PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM İŞİNDE 
MEHMET KARAGÖZ İMZASI

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

COŞARLAR / YOZGATMEHMET KARAGÖZ / UŞAK
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AKY 600
Hayırlı Olsun TÜRKİYE

%100 YERLİ ÜRETİM İLK ROBOT

Robot AKY 600, teknik özellikleri ile kullanıcısına pek çok kere kazandırır: Operatörüne kullanım 
kolaylığı sağlayan sistemlerle donatılmıştır. “Entegre Programlanabilir Makine Kontrolörü” yardı-
mıyla robot performansını etkileyecek herhangi bir durum olmaksızın çevre cihazlarının ayrı veya 
senkronize bir şekilde kontrol edilmesini kolaylaştırır. Bu uygulama, standart olarak görüş, kuvvet 
ve temas kontrolü gibi akıllı fonksiyonlara sahiptir. Akıllı enerji yönetimi sistemiyle düşük enerjiyle 
maksimum performans gösterir. Ayrıca, kontrolör az yer kaplayacak şekilde tasarlanmıştır.
Robot AKY 600, önleyici bakım tavsiye etmeden önce, ortalama 3850 saate kadar güvenilir bir şekil-
de çalışır. Bu son teknoloji Robot, PC içermeyen özel yazılımı sayesinde kullanıcısına virüs, bilgisa-
yar korsanı ve istikrarsızlık gibi sorunlar yaşatmaz. PC içermemesinden dolayı “daha hızlı başlatma 
özelliği” ile de kullanım kolaylık sağlar.
Robot AKY 600, sanayi sektöründe işleri kullanıcısı için çok kolaylaştıran özel çözümler sunar.
AKY Technology ile teknoyenilik zamanı sürecek!

Fabrika/Factory: Adres: 2. Organize Sanayi Bölgesi Rasim Dokur Bulvarı No:19  Mersin / TÜRKİYE
Tel:(+90324) 502 00 60-61         Fax: (+90324) 502 00 62                 email: info@akytechnology.com

www.akytechnology.com  
www.akytechnology.com.tr
www.akytech.com

TEKNOLOJİK YENİLİK
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EXCELL 701 - 702

EXCELL 701

CEVİZ BOYLAMA MAKİNESİ
“EXCELL WALNUT GRADING 701 VE 702” 

BİRLİKTE İYİ İŞ ÇIKARIYOR!

Ceviz Boylama Makinesi Excell Walnut Graiding 701 ve 702, 
kabuklu cevizi boylarına göre sınıflandırmak için tasarlanmış 
özel bir makinelerdir. Bir arada kabuklu cevizi istenirse iki, iste-
nirse dört farklı boya ayırma özelliğine sahiptir. Excell Serisi’nin 
cevizcilere özel tasarlanmış boylama makineleri, 701 ve 702 dar 
üretim alanlarına kolaylıkla yerleştirilmek için yan yana çalışan 
iki makine şeklinde tasarlanmıştır. Üretilmek istenen ürün kapa-
sitesine göre; iki makine birlikte ya da bir makine çalıştırılabilir.

Fabrika/Factory: Adres: 2. Organize Sanayi Bölgesi Rasim Dokur Bulvarı No:19  Mersin / TÜRKİYE
Tel:(+90324) 502 00 60-61         Fax: (+90324) 502 00 62                 email: info@akytechnology.com

www.akytechnology.com  
www.akytechnology.com.tr
www.akytech.com

TEKNOLOJİK YENİLİK

EXCELL 702
Makinenin besleme haznesine gelen kabuklu ceviz, eksantrik 
yataklar aracılığıyla oluşan titreşimin etkisiyle sınıflandırılarak 
teknenin elek altı ve elek üstünde birikir; Böylece boylara ayrılır. 
Birlikte çalışırken saatte 6 ton ürün alınabilen makineler, ceviz 
işi yapanların işini kolaylaştırmak için AKY Technology tarafın-
dan özel olarak imal edilmiştir. AKY Technology ile teknoyenilik 
zamanı sürecek.
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SÜNEL TÜTÜN İŞLETMELERİ / İZMİR

KAMYON YÜKLEME KÖRÜĞÜ
SÜNEL’E GİTTİ

Sünel Tütün İşletmeleri’ne Kamyon Yükleme 
Körüğü gönderildi. 1939 yılında Gürel Ailesi 
tarafından kurulan Kuruluş, Türkiye’nin en 
eski yaprak tütün bayilerinden biridir. Ancak 
bununla birlikte şirketin kökleri 1920’lere 
kadar gidiyor. Osmanlı İmparatorluğunun 
yıkılışın Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna 
şahitlik eden İşletme, Türkiye’nin Osmanlı 
zamanından İngiltere’ye kalma borçlarını 
ödemek amacıyla özel izin ile kurulmuştur. 
Tarihe tanıklık eden kuruluş’a AKY Techno-
logy kamyon yükleme körüğü satışı gerçekleş-
tirmiştir. AKY Technology’yi bu yatırımlarında 
tercih eden firma yetkililerine teşekkür ederiz. 

GÜLÇEK GIDA
TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPTI

AKY Technology değerli markalar ile 
çalışmaya devam ediyor. Gülçek Gıda 
bünyesinde, Fıstık Atölyesi ve Cihan 
Ayçekirdek isimli iki marka bulunuyor. 
Gaziantep'te Kuru Gıda Sektörü alanın-
da hizmet veren Gülçek Gıda, Hafiftane 
Ayırma Makinesi ve tüm yardımcı ekip-
manlarını edindi. Kuruluş bu yeni yatı-
rımıyla, Ay Çekirdeği üzerine çalışacak 
ve saatte ortalama 2 ton ürün elenecek. 
Yatırımlarında AKY Technology'yi tercih 
eden firma yetkililerin teşekkür ederiz. 

GÜLÇEK GIDA / GAZİANTEP

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR
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Quadro Serisi Paketleme Makineleri’nin dikkat çe-
ken üyesi Quadro 52 Platinum, endüstriyel patentli 
tasarımıyla kalitesini tescillemiş, istikrarlı çalışan 
tam otomatik bir paketleme makinesidir.  Dikey ya-
pısı ile kullanım kolaylığı sağlayan teknoloji, %90 
oranında paslanmaz çelikten üretilmiştir. Kalitesi 
ve çalışma gücü kanıtlanmış elektrik parçalarından 
oluşan Quadro 52 Platinum, yeni model şekillendirici 
sayesinde mükemmel paketlemektedir. Ayrıca, iş gü-
venliği ve malzemelerin korunması için mükemmel 
bir alarm sistemine sahiptir. 
Quadro 52 Platinum Tam Otomatik Paketleme Maki-
nesi’nin çalışma prensibi ise şöyledir: Azot dolum ci-
hazı, körüklü cihaz, çene delme, paket ünitesi zinciri 
makinenin çalışmasında önemli öğelerdir. Makinenin 
üst tarafta bulunan piston grupları paketin dikey ya-
tay yapıştırma kısmında kullanılan ısıtıcıları sağa ve 
sola hareket ettirerek filmin üzerine yapışıp ayrılma-
sını sağlar. Kapalı durumdayken ısıtıcı sistemler pa-
keti yapıştırmaya hazırdır ve kayış sistemiyle paketin 
oluşumunu hazır duruma getirmektedir. Schneider 
teknolojisiyle üretilen üstün servo motor, filme zarar 
vermeden hızlı ve güvenli bir şekilde paketin oluş-
masını sağlayan mekanizmadır.  
Quadro teknolojisine uygun üretilen yakalar, oluşan 
paketin düzgün bir şekilde meydana gelmesi için 
CNC lazer tezgâhlarında üretilmiştir. Kullanılan yaka 
sistemi, sadece Quadro makineye özgü olup, oluşan 
paketleri benzersiz hale getirmek için kullanılır. Öz-
gün paletleri oluşturabilmek için kullanılan bir diğer 
mekanizmada makinedeki körük mekanizmasıdır. 
Makine ısıtıcı ve piston grupları paketi dört kenardan 
kusursuz şekilde yapıştırarak kullanıma hazır hale 
getirir.

KOMPLE PASLANMAZ,
QUADRO VE YASTIK PAKET
YAPABİLEN ÇİFT SERVOLU
VAKUMLU TAM OTOMATİK
PAKETLEME MAKİNESİ..

Körüklü
Paket

Yastık PaketQuadro Paket



| 105

SAFE SPİCE BAHARAT / İZMİR

ÖZEL ÜRETİM ANASON
KILÇIK KIRMA MAKİNESİ EDİNDİ

Baharat Sektöründe özellikle buhar sterilize otlar 
alanında Dünya pazarında bilinen bir kuruluş olan Safe 
Spice Baharat, son teknoloji tesislerinde baharatları 
işlemektedir. 20 dakika içerisinde 6 ton ürün işleme 
kapasitesine sahiptir. 75 ton günlük kapasiteyle küresel 
standartlarda üretim yapan Safe Spice Baharat için 
AKY Technology Ar- Ge Ekibi özel üretim “2 Katlı Ana-
son Kılçık Kırma Makinesi” imal etmiştir. Saatte 700 kg 
ila 900 kg aralığında anasonu %97 başarıyla temizle-
me kapasitesine sahiptir. 

MAŞ FASÜLYESİNDE
TÜRK MAKİNELERİ ÖNDE

Özbekistan’ın Jizzakh şehrinde Maş 
Fasulyesi Eleme Tesisi kuruldu. Saatte 
2,5 ton temiz ürün alınabilen tesis, son 
teknoloji makinelerden oluşuyor. Tesiste; 
elevatör, silo, seçme bandı, maş fasulyesi 
parlatma makinesi, hafif tane ayırma 
makinesi, taş makinesi ve 4 tekneli eleme 
makinesi yer alıyor.Umit Mamadomi-
nov’a bu yatırımında AKY Technology’yi 
tercih ettiği için teşekkür ederiz.

UMİT MAMADOMİNOV / ÖZBEKİSTAN

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR
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TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

AKY TECHNOLOGY MONTAJ
EKİBİNİN YENİ DURAĞI, VİNNİTSA

Ukrayna'nın Vinnitsa Şehrine, değerli bir kuruyemiş markası için son teknoloji bir "Kabak Çekirdeği Zarı Soyma, Eleme ve Parlatma Tesisi" 
kuruldu. AKY Technology'nin deneyimli elemanlarından oluşan Montaj Ekibi tarafından kurulan Tesis, testten geçirilerek devreye alındı. Saatte 
1ton 200kg ürün üzerine çalışılacak. Bu ülkede 2 ay içerisinde devreye alınan 3. Tesis konumunda. Ali Dağ’a AKY Technology’yi tercih ettiği için 
teşekkür ederiz. Ukrayna'nın üç farklı şehrinde yakın dönemlerde başarıyla kurulum gerçekleştiren Montaj Ekiplerimize teşekkür ediyoruz. AKY 
Technology markalı, %100 yerli üretim makineler, Dünya'nın farklı noktalarına gönderilmeye devam edilecek. AKY Technology ile teknoyenilik 
zamanı sürecek! 

COŞARLAR / YOZGATALİ DAĞ / UKRAYNA
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EXCELL 233
EXCELL SERİSİ’NİN YENİ ÜYESİ, TÜRKİYE’NİN EN İDDİALI

ÖNTEMİZLEME MAKİNESİ EXCELL 233
HAYIRLI OLSUN!

Excell 233 bakliyat, hububat ve kuruyemişte 
ön temizleme işlemi için özel olarak üretilmiş-
tir. 36 metrekarelik ürün eleme alanına sahip 
olan makine, yüksek kapasite ile çalışır. Nem 
oranı ortalama %15 olan buğdaydan yulafa, 
mısırdan pirince, soyadan kahveye, ay çe-
kirdeğinden yonca tohumuna kadar pek çok 
natürel ürünü temizleme özelliğine sahiptir. 
Excell 233’ün çalışma prensibi şöyledir: Ma-
kineye giren naturel ürün ilk olarak sarsaklı 
elekten geçerek teknelere iner. Belirtmekte 
fayda var:  Sarsaklı elek üzerinde takılı olan 
30mm elek sayesinde natürel üründe bulunan 
kaba ürünler tekneye inmeden hemen önce 
temizlenir. Kabası alınan ve tekneye inen 
ürün, ilk dağıtıcıda eşit şekilde ikiye ayrılır, 
daha sonra her teknede bulunan 5 eleğe her 
teknede bulunan ürün ayrıştırıcılarla eşit bir 
şekilde tekrar ayrılır. 
Eleklere eşit şekilde dağılan ürünler her elek 
sırasında bulunan 2 alt çıkış ve bir ön çıkıştan 
3’e ayrılır. Excell 233’ten ister boylama olarak 
yüksek tonajda 3 farklı boy alınır; ister elek 
altı ve elek üstü temizlik yapılarak makine, 
ön temizleme işlemi için kullanılır. Excell 233 
hem elek sayısı hem de elek ölçüsü bakımın-
dan yüksek tonajlı eleme makinesi sınıfına 
girer. AKY Technology ile teknoyenilik zamanı 
sürecek.

Fabrika/Factory: Adres: 2. Organize Sanayi Bölgesi Rasim Dokur Bulvarı No:19  Mersin / TÜRKİYE
Tel:(+90324) 502 00 60-61         Fax: (+90324) 502 00 62                 email: info@akytechnology.com

www.akytechnology.com  
www.akytechnology.com.tr
www.akytech.com

TEKNOLOJİK YENİLİK
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TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

BERKİZ GIDA / DENİZLİ

FMU KURUYEMİŞ, DENİZLİ

FMU KURUYEMİŞ LEBLEBİDE 
KUSURSUZ ÜRETİM

Denizli’de hizmet veren FMU Kuruyemiş, leblebi konusundaki iddiasını 
son teknoloji makineler edinerek koruyor. Kalitesini daima artıran 
kuruluş AKY Technology ile iş ilişkilerini sürdürerek son teknoloji ma-
kineler edinmeyi sürdürüyor. Kuruluş, 2017 yılının ilk ayında Leblebi 
Son Kontrol Eleme Makinesi edindi. Daha önce AKY Technology tara-
fından, Denizli’de 2016 Haziran Ayı içerisinde kurulan Tam Teşekküllü 
Nohut Temizleme Tesisine, Fotosorter Leon Serisi B3 Renk Ayırma 
Makinesi gönderilmişti. 3 kanallı makine tesisteki üretimin kusur-
suz olarak gerçekleşmesini sağlayacak makinelerden biri idi. FMU 
Kuruyemiş bu yeni tesisiyle 5 ton/ saat kapasiteyle ürün temizliyor. 
Türkiye’nin pek çok şehrine leblebi gönderen kuruluşun son yatırımı 
da Leblebi Son Kontrol Eleme Makinesi oldu. Bu yatırımında da AKY 
Technology’yi tercih eden firma yetkililerine teşekkür ederiz.

ORGANİK BEYAZ LEBLEBİ DE
BERKİZ GIDA

30 yılı aşkın süredir Kuruyemiş Sektöründe hizmet veren, Eski TÜKSİAD Başkanı Sn. 
Muammer Çaputçu yönetimindeki BERKİZ GIDA, 2010 yılında kurulmuştur. Denizli'de 
bulunan üretim tesisinde, özellikle leblebi üzerine çalışan kuruluş, teknolojisini sürekli 
olarak yenilemektedir. Organik Beyaz Leblebi üretimi için özel, Seçme ve Paketleme 
makinesi edinen Berkiz Gıda, tercihini Lion Serisi Yatay Renk Ayırma Makinesinden 
yana kullanmıştır. Bu yatırımında da AKY Technology'yi tercih eden Sn. Muammer 
Çaputçu'ya teşekkür ederiz. 
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ARBEL'DEN YENİ YATIRIM

Arbel Grup, dünya bakliyat ticaretinde ve makar-
na sektöründe güçlü bir kuruluş olarak kalitesini 
daima yüksek tutuyor. 1980’den beri Türkiye’de 
varlığını sürdüren firma, Mersin’de bulunan 
üretim tesisine yeni makine ve ekipmanlar edindi. 
2017 yılının Ocak ayı içerisinde Nohut ve fasul-
ye boylama hatları için 3’lü triyör sipariş eden 
kuruluş, AKY Technology markasını tercih etti. 
Arbel Grup yöneticilerine bu yatırımlarında AKY 
Technology ile çalıştıkları için teşekkür ederiz.

ARBEL GRUP / MERSİN

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

AVES YAĞ - SAFYA / MERSİN

YARI OTOMATİK PALET
STREÇ MAKİNESİ AVES’E

Mersin’de bulunan tesisinde imal ettiği yemeklik yağları Dünyanın 
farklı noktalarına servis eden Aves Grup, pek çok farklı iş kolun-
da çalışan büyük ölçekli bir kuruluştur. 20 yıldır çeşitli malların 
tedariki alanında deneyim kazanmış Aves, Türk ham ay çekirdeği 
tohumu yağını üzerine de çalışmıştır. 2011 yılında çoklu- tohum 
kırma, rafine ve şişeleme tesisi yatırımını başlatmış ve 2013 yılında 
devreye alınarak üretime başlanmıştır: Ay çekirdeği, soya fasulyesi, 
kanola, pamuk ve keten tohumu kırma işlemleri yapılmaktadır. Ra-
fineri ve şişeleme işlemleri de yapılmaktadır. Aves Yağ, son teknoloji 
tesisine sürekli yeni teknolojiler kazandırmaktadır. 2016 yılının 
son ayında yarı otomatik palet streç makinesi edinen kuruluşun 
yetkililerine bu yatırımlarında da AKY Technology ile çalıştıkları 
için teşekkür ederiz.
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TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

TOROS AGRO / MERSİN

ALAGÖZLER GIDA / GAZİANTEP

KABUKLU ANTEP FISTIĞINDA
İDDİALI EXCELL 225

Nizip Organize Sanayi Sitesi’nde fabrika alanı ve Gaziantep 
Fıstıkçılar Sitesi, Ankara Macunköy Gimat ve Ankara Yenişehir 
Gimat’ta şubeleri bulunan Alagözler Gıda, kuruyemiş sektöründe 
hizmet veriyor. 1970 yılından beri faaliyet gösteren kuruluş, antep 
fıstığı alanında da büyük işletmelerden biri olarak yerini alıyor. 
Soyulmuş yerfıstığından ceviz içine; fındıktan Antep fıstığının 
her çeşidine kadar, 20.000 metrekarelik alanda, günlük 60 ton 
kuruyemiş üretme kapasitesine sahip olan Alagözler, teknolojisi ve 
kalitesiyle dikkat çekiyor. 2017 yılının ilk çeyreğinde yeni teknoloji 
edinen Kuruluş’a, AKY Technology tarafından, yeni ürün Excell 
225 gönderildi: Kabuklu Antep fıstığını 6 farklı boyda alabilen 
kapalı elek, neredeyse sıfır sarsıntı ile çalışıyor. Mehmet Alagöz, 
Şevki Alagöz’e bu yatırımında AKY Technology’yi tercih ettiği için 
teşekkür ederiz.

YENİ FİRMA, TOROS AGRO

Toros Agro Mersin’de kuruldu. Bakliyat Sektöründe on yıllardır 
hizmet veren Arif Tanrısevsin tarafından kurulan Tesiste, yine 
bakliyat ürünleri üzerine çalışılacak. Fasulye, nohut, mercimek 
başta olmak üzere temizleyecek olan Toros Agro’nun makine-
leri son teknolojiden oluşuyor. Fotosorter Lion Serisi 5 Kanallı 
Renk Ayırma Makinesi, 3 adet Elevatör ve Ortaboy Hafiftane 
Makinesi tesiste bulunuyor. Toros Agro yöneticisi Sayın Arif 
Tanrısevsin’e bu yatırımında AKY Technology’yi tercih ettiği 
için teşekkür ederiz.
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METE TARIMDAN 2. FABRİKA YATIRIMI

Sertifikalı tohum alanında Konya’nın iddialı markalarından olan Mete Tarım, modern tesislere imza atmayı sürdürüyor. Yonca Tohumu Tesisi, 
Tohum Tesisi ve Bakliyat Tesisi bulunan kuruluş, 240 bin dekarlık bir alanda da yonca tohumu yetiştirmektedir. En önemli üretim kriterinin 
“güvenilirlik” olduğunu belirten Mete Tarım Yetkilisi Serkan Mete, 1990 yılında babası Memiş Mete tarafından kurulan tesis kapasitesini son 
teknoloji makineler edinerek daha da artırmaktadır. 25 kilogramlık paketlerde piyasaya servis edilen sertifikalı tohumlar, Türkiye’nin 81 iline 
gönderilmektedir. Konya’daki son tesis yatırımda, Excell Serisi Kapalı Eleme Makinelerinden Excell 206 edinen Mete  Tarım Yetkilisi Sn. Serkan 
Mete’ye bu yatırımında da AKY Technology ile çalıştığı için teşekkür ederiz.

METE TARIM / KONYA

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR



TEKNOLOJİK YENİLİK

Excell Turbo 207, kapalı eleme& temizleme makineleri 
içerinde iki kere temizleme özelliği ile öne çıkar. İki hassas 
eleme makinesinin işini tek başına yapacak teknik özelliklere 
sahiptir. Dolayısıyla iki makine gücündedir.

Makine Çalışma Sistemi
Excell Turbo 207, ürünün ilk girişinde iki kere toz emişi 
sağlamaktadır. Ürün tekneye yayılmadan önce çift hava te-
mizliği yapar; böylece eleme verimi de artar. Ayrıca, makine-
nin çalışma prensibi çift hava temizliğine dayandığı için ister 
elek altı ister elek üstünde ürün hava temizliğinden geçirile-
bilir. Hava basınçları tamamen akıllı motorlarla ve plc pano 
üzerinden kontrol edilen Excel Turbo 207, kuruyemiş eleme 
işinde mükemmel temizlik için imal edilmiştir.

Ürün Kodu: Excell 203 Turbo Plus
Excell 203 Turbo Plus, yüksek kapasitede hassas temizlik imkânı veren 
AKY Technology’nin yeni makinesidir.
Makine Çalışma Sistemi
Excell 203 Turbo Plus, ürün girişinde ürünü yaymak  için kapalı  sarsak 
sistemine sahiptir. Sarsaktan çıkan ürün, Turbo Tararın içine gönderile-
rek ön temizlik aşamasında % 40’lık bir oranda temizlik sağlar. Yani ürün 
boş, yarı boş, çöp ve tozdan yüksek oranda temizlenir ve istenmeyen par-
tikülleri helezon çıkısından dışarı atar. Bu işlemin ardından temizlenen 
ürün, tekneye dökülür ve AKY  Technology eleklerinden  üst sıradaki elekte 
ürünün kabası ve tozu alınır. Alt elekten kırık, cılız taneler ve boy alınır.
3’üncü elekten 2 boy yüksek analizli boylanmış ürün alınır. Son bölümde 
ise Turbo devreye girer ve boylanmış son ürün hafiftane ve toz temizliğin-
den geçerek yüzde 98 ve üstü temizlikle ayrılır. Excell 203’te toplamda; 
4 toz temizliği,3 adet hafiftane temizliği, 1 adet kaba temizlik, 1 adet 
toprak temizlik, 1 adet kırık temizliği ve 2 veya 3  adet boy alma imkanı 
sunar. Fanlar ve eksantrik motorları hız kontrollü olup istenilen üründe 
istenilen ayar yapılabilir. Makine toplamda maksimum 16.1 kw’lık bir 
güçle çalışır. Makine eleme alanı ise 9 metre karedir. Excell 203 Turbo,  9 
metre kare alanda yüksek kalitede hassas temizlik yapan son teknoloji bir 
makinedir.

YENİ EXCELL MAKİNELERİ İMAL EDİLDİ

HAYIRLI OLSUN TÜRKİYE
203 TURBO 207 ALFA

www.akytechnology.com  
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BOYRAZ FISTIKÇILIK / OSMANİYE

YER FISTIĞINDA İYİ İŞ

Osmaniye Bölgesinin önde gelen yer fıstığı tedarikçilerin-
den olan Boyraz Fıstıkçılık; yerfıstığı temizleme, kavurma 
ve zar soyma hattı kuruyor. Bölgenin en geniş kapsamlı 
işlem yapan tesislerinden biri olan Kuruluş, Osmaniye 
Ostim Fıstıkçılar Sitesi’nde Ömer Faruk Boyraz yöneti-
minde çalışmaktadır. Osmaniye Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Üyesi görevinde de bulunan Faruk Boyraz, tekno-
loji yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Osmaniye Fıstık 
Piyasası’nda etkili bu değerli isim AKY Technology ile çalış-
mayı tercih etti. Bu yatırımında da bizi tercih ettiği için 
teşekkür ederiz. 

BALTAT ŞEKER’DEN YENİ DOLUM 
MAKİNESİ YATIRIMI

Karaköprü mevki Erzurum yolu üzerinde bulunan 
Baltat Şeker, özel küp şeker üretimi yapmakta-
dır. Misbaltat paket markası ile de son tüketici 
ile buluşan kuruluş, “hizmette önceliğimiz kalite 
ve güven” sloganı ile yoluna devam etmektedir. 
3 nesildir ticaretle uğraşan Balcı ailesinin yöne-
timindeki kuruluş, Hacı Kamil Balcı tarafından 
1930’lu yıllarda kurulmuştur. 1980’li yıllarda 
Şerafettin Balcı bayrağı devralmıştır. 1994 yılında 
kurulan Baltat Şeker, muş yöresine özgü kesme 
şeker imalatı yapmaktadır. Tesiste yılda 6bin ton 
kristal şeker işlenerek çevre il ve ilçelerin %50 ora-
nında ihtiyacını karşılamaktadır. Baltat Firması, 
5- 25 kg’lık paketlerde, özel tasarım şeker dolum 
işlemi yapacak bir dolum makinesi edinmiştir. Bu 
yatırımında AKY Technology’yi tercih eden firma 
yetkililerine teşekkür ederiz

BALTAT ŞEKER / MUŞ

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR
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Bakliyat, hububat, kuruyemiş vb. ürünleri boylamak ve 
ürün içerisindeki hafif taneleri ayırmak için tasarlanmış 
bir makinesidir.
Mini Elek’in çalışma prensibi ise şöyledir: Makineye 
alınan ürün, eleklere yayılarak ilerler ve toz, küçük 
boydaki ürünler vb. elek altına alınarak dışarı atılır. Elek 
üstünde ürün ilerleyerek makina çıkışında bulunan hafif 
tane ayırma kanalına girer. Burada ürün içerisindeki 
hafif taneler, alt fandan gelen basınçlı hava ile yukarı 
doğru itilir. Yukarı doğru itilen hafif taneler, üst emiş 
kanalından bir aspiratör yardımı ile dışarı atılır.
Mini Elekte, Hava Basıncı ve Eksantrik Hızı, Plc kontrollü 
(otomatik kontrol) olup istenilen reçetelerde yapılarak 
kayıt altına alınabilir.

Natürel ürünü, 5 farklı özelliğine göre ayıran ve hassas çalışan 
elek modelidir. Tarladan gelen ürünü boş, yarı boş, temiz ürün, 
elek altı denilen toz ürün ve elek üst denilen kaba olmak üzere 5’e 
ayırabilmektedir. 
Analiz eleği, masa üstünde kullanılabilecek ergonomik tasarım ve 
ölçülerdedir. Kullanıcının tercihine göre,  aktüatörlü ve hız kontrollü 
olarak otomatik ya da tercihe göre manuel şekilde kullanılabilir. Her 
ürüne göre farklı ayarlar yapılarak en iyi sonuç elde edilebilir.
Elekleri de değiştirilebilir şekilde imal edilmiştir. Ebatları nedeniyle 
ergonomiktir. Üretim alanlarında yer sıkıntısı yaşatmaz. Taşınabilir 
ağırlıkta olup tekerlekli sehpası mevcuttur 220 volt şebeke elektriği ile 
çalışmaktadır.

www.akytechnology.com

TEKNOLOJİ

MİNİ ELEK

ANALİZ ELEĞİ



Alça 203 Kılçık Alma ve Parlatma Makinesi, çim tohumu, yonca taşıma işlemi ve çift (yapışmış) tohumların ayrılma işlemi için özel olarak imal 
edilmiştir. Ayrıca, yuhaf tohumu, anason, kişniş, rezene vb. hasat sonrası işlenen ürünlerin de temizlik ve kalitesine göre ayrılma işleminin yapıldığı 
sırada ürünün uçlarında bulunan kıllı kuyrukları (çöp, kılçık) ve tozu arındırmak için üretilmiştir.

Alfa 203 Kılçık Alma ve Parlatma Makinesinin çalışma prensibi ise şöyledir: Ürün girişinden alınan ürün, ikiye ayrılır ve bir kısım üst tekneye giderken 
diğer kısım alt tekneye dökülür. Makinede bulunan fırça mekanizması dönerek içerideki ürünü sürtünme etkisiyle tozdan ve kılçıktan temizler.  Toz 
ve kılçıktan oluşan atık maddenin bir bölümü elek gözeneklerinden dışarı çıkar ve helezonla dışarı atılır; diğer atık madde ise ürünle birlikte çıkış 
oluklarından radyal havalı temizleme sisteminden geçer ve böylece elde edilen sonuç alınmış olur. 

Alfa 203 Kılçık Alma ve Parlatma Makinesi, modüler bir sistemle tasarlanmıştır ve en fazla 6 silindirli temin edilebilir. Makine tamamen kapalı 
devredir ve toz geçirmez. İç toz hattı için ayrı bir fan ve silikon takılabilir. Elekler değiştirilebilir olarak tasarlanmıştır. 

Makineye ek olarak; makinenin ürün giriş tarafındaki ayaklar kriko görevi yapmaktadır; ürün akışı ve tonajı bu kısımdan ayarlanabilir. Makine 
gıdaya uygun malzemeler tarafından yapılmaktadır. 

www.akytechnology.com

ALFA 203
KILÇIK KIRMA MAKİNESİ

TEKNOLOJİ
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DİKİŞ MAKİNALARI SATIŞ VE SERVİS

BORN 980 -A NEWLONG DS-9 CW

SABİT DİKİŞ MAKİNALARI / SEWING MACHINE HEADS

Tam otomatik iplik kesme
sistemiyle çalışan makine
otomatik hava silindir
kontrollü kesim yapar ...

DS-9C
Ürün Özellikleri

The machine which works with
Full automatic thread cutting
Automatic air cylinder control
system.

DS-9C
PRODUCT FEATURES

Model DS 9C
Max. Hız / Max speed 2700 devir /2700 cycle

Dikiş Genişliği / Stitching width 10,5 mm (standart ayar 1 mm)
10,5mm (standard setting is 1mm)

İplik Kesme Sistemi /  Thread cutting system Otomatik Hava Silindir Sistemi
Automatıc air cylinder system

Hava Tüketimi / Air consumption Min. 4 Bar

Yağlama Sistemi / Oil lubrication system
Otomatik Yağ Banyo Sistemi
Lubrication oil

İğne Modeli / Needle model DRx2 (#26)

İp Modeli / Thread model Polyester 12 / 4 - 12 / 5

Motor Gereksinimi / Engine requirement 0,55-0,75 kW --- 380 V

Net Ağırlık / Net weight 40 kg

Brüt Ağırlık / Gross weight 50 kg

Koli Ölçüsü / Box dimensions (cm)

Model
Max. Hız / Max speed

Dikiş Genişliği / Stitching width 

İplik Kesme Sistemi /  Thread cutting system

Hava Tüketimi / Air consumption

Yağlama Sistemi / Oil lubrication system

İğne Modeli / Needle model

İp Modeli / Thread model

Motor Gereksinimi / Engine requirement

Net Ağırlık / Net weight

Brüt Ağırlık / Gross weight

Koli Ölçüsü / Box dimensions (cm)

55 x 55 x 39 cm

Endüstriyel alanlarda , her türlü çuval ağzı dikişinde ; jüt , naylon , kağıt torba , pamuk kanaviçe , polipropilen vb .. seri üretim için profesyonel makinedir .Kraft torba dikişi için krep ataçmanı takılabilir . 
Infeed çuval besleyici kıvırma aparatı ve sütunla kullanılabilir.

It is a professional machine for mass production in every kind of industrial area. Infeed bag feeder could be used with bending aparatus and pillar.

It is a professional machine for mass production in every kind of industrial area. Infeed bag feeder could be used with bending aparatus and pillar.

Manuel iplik kesim bıçağıyla çalışan
makine , her türlü çuval ağzı
dikişinde kullanım için uygundur

DS-9A
Ürün Özellikleri

DS-9A is suitable for sewing all kind
of bags with manuel thread cutting
system.

DS-9A
Ürün Özellikleri

Endüstriyel alanlarda , her türlü çuval ağzı dikişinde ; jüt , naylon , kağıt torba , pamuk kanaviçe , polipropilen vb .. seri üretim için profesyonel makinedir .Kraft torba dikişi için krep ataçmanı takılabilir.
Infeed çuval besleyici kıvırma aparatı ve sütunla kullanılabilir

DS 9A
2700 devir /2700 cycle
10,5 mm (standart ayar 1 mm)
10,5mm (standard setting is 1mm)

Manuel / Manual

Min. 4 Bar

DRx2 (#26)

Polyester 12 / 4 - 12 / 5

0,55-0,75 kW --- 380 V

40 kg

50 kg

55 x 55 x 39 cm

Endüstriyel alanlarda , her türlü çuval ağzı dikişinde ; jüt , naylon , kağıt torba , pamuk kanaviçe , polipropilen vb .. seri üretim için profesyonel makinedir .Kraft torba dikişi için krep ataçmanı takılabilir . 
Infeed çuval besleyici kıvırma aparatı ve sütunla kullanılabilir

It is a professional machine for mass production in every kind of industrial area. Infeed bag feeder could be used with bending aparatus and pillar.

Manuel Çalışma
Banyo Yağlama Sistemi
2700 Devir

Manuel Working
With Oil Bath
Speed 2700

Ürün Özellikleri
Tam Otomatik Çalışma
Çift İğne Çift Dikiş
Banyo Yağlama Sistemi
2700 Devir

Auto Working
With Oil Bath
Speed 2700
Double Stitch

Ürün Özellikleri

Otomatik Yağ Banyo Sistemi
Lubrication oil consumption
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BORN 980 -A NEWLONG DS-9 CW

SABİT DİKİŞ MAKİNALARI / SEWING MACHINE HEADS

Tam otomatik iplik kesme
sistemiyle çalışan makine
otomatik hava silindir
kontrollü kesim yapar ...

DS-9C
Ürün Özellikleri

The machine which works with
Full automatic thread cutting
Automatic air cylinder control
system.

DS-9C
PRODUCT FEATURES

Model DS 9C
Max. Hız / Max speed 2700 devir /2700 cycle

Dikiş Genişliği / Stitching width 10,5 mm (standart ayar 1 mm)
10,5mm (standard setting is 1mm)

İplik Kesme Sistemi /  Thread cutting system Otomatik Hava Silindir Sistemi
Automatıc air cylinder system

Hava Tüketimi / Air consumption Min. 4 Bar

Yağlama Sistemi / Oil lubrication system
Otomatik Yağ Banyo Sistemi
Lubrication oil

İğne Modeli / Needle model DRx2 (#26)

İp Modeli / Thread model Polyester 12 / 4 - 12 / 5

Motor Gereksinimi / Engine requirement 0,55-0,75 kW --- 380 V

Net Ağırlık / Net weight 40 kg

Brüt Ağırlık / Gross weight 50 kg

Koli Ölçüsü / Box dimensions (cm)

Model
Max. Hız / Max speed

Dikiş Genişliği / Stitching width 

İplik Kesme Sistemi /  Thread cutting system

Hava Tüketimi / Air consumption

Yağlama Sistemi / Oil lubrication system

İğne Modeli / Needle model

İp Modeli / Thread model

Motor Gereksinimi / Engine requirement

Net Ağırlık / Net weight

Brüt Ağırlık / Gross weight

Koli Ölçüsü / Box dimensions (cm)

55 x 55 x 39 cm

Endüstriyel alanlarda , her türlü çuval ağzı dikişinde ; jüt , naylon , kağıt torba , pamuk kanaviçe , polipropilen vb .. seri üretim için profesyonel makinedir .Kraft torba dikişi için krep ataçmanı takılabilir . 
Infeed çuval besleyici kıvırma aparatı ve sütunla kullanılabilir.

It is a professional machine for mass production in every kind of industrial area. Infeed bag feeder could be used with bending aparatus and pillar.

It is a professional machine for mass production in every kind of industrial area. Infeed bag feeder could be used with bending aparatus and pillar.

Manuel iplik kesim bıçağıyla çalışan
makine , her türlü çuval ağzı
dikişinde kullanım için uygundur

DS-9A
Ürün Özellikleri

DS-9A is suitable for sewing all kind
of bags with manuel thread cutting
system.

DS-9A
Ürün Özellikleri

Endüstriyel alanlarda , her türlü çuval ağzı dikişinde ; jüt , naylon , kağıt torba , pamuk kanaviçe , polipropilen vb .. seri üretim için profesyonel makinedir .Kraft torba dikişi için krep ataçmanı takılabilir.
Infeed çuval besleyici kıvırma aparatı ve sütunla kullanılabilir

DS 9A
2700 devir /2700 cycle
10,5 mm (standart ayar 1 mm)
10,5mm (standard setting is 1mm)

Manuel / Manual

Min. 4 Bar

DRx2 (#26)

Polyester 12 / 4 - 12 / 5

0,55-0,75 kW --- 380 V

40 kg

50 kg

55 x 55 x 39 cm

Endüstriyel alanlarda , her türlü çuval ağzı dikişinde ; jüt , naylon , kağıt torba , pamuk kanaviçe , polipropilen vb .. seri üretim için profesyonel makinedir .Kraft torba dikişi için krep ataçmanı takılabilir . 
Infeed çuval besleyici kıvırma aparatı ve sütunla kullanılabilir

It is a professional machine for mass production in every kind of industrial area. Infeed bag feeder could be used with bending aparatus and pillar.

Manuel Çalışma
Banyo Yağlama Sistemi
2700 Devir

Manuel Working
With Oil Bath
Speed 2700

Ürün Özellikleri
Tam Otomatik Çalışma
Çift İğne Çift Dikiş
Banyo Yağlama Sistemi
2700 Devir

Auto Working
With Oil Bath
Speed 2700
Double Stitch

Ürün Özellikleri

Otomatik Yağ Banyo Sistemi
Lubrication oil consumption



En çok tercih edilen portatif makine 
modelidir .Her türlü çuval ağzı dikiş
için un , yem , tarım ürünleri ...

NP-7A
Ürün Özellikleri

Np-7a is the most preferred portable
Machine model. The best solution for
Every kind of stitched bags like flour,
animal feed, agriculture, sugar, chemical products, salt etc… 

NP-7A
Product features:

It does chain-sewing with single thread.
The usage is more easy with plastic
handle and balancer option.

NP-8
Product features:

En çok tercih edilen portatif makine modelidir .Her türlü çuval ağzı dikiş için un, yem, tarım ürünleri, gübre, şeker, kimyasal maddeler, madenler , kömür, tuz vs, çuvallarının ağız dikişinde en ideal çözüm. Ayrıca 
tekstil, apre ve topbaşı için alternatiftir. Tek ip ile zincir dikiş yapar. Esnek plastik tutma kolu ve balancer seçeneğiyle kullanımınızı kolaylaştırır. Otomatik iplik kesme ve kendinden yağlama sistemiyle pratik dikiş 
için en uygun makinedir. 

Np-8 is one of the most preferred portable machine model. The best solution for every kind of stitched bags like flour, animal feed, agriculture, sugar, chemical products, salt etc…  it is the most appropiated 
machine with self-oling and automatic thread cutting system.

Model NP 7A
Max. Hız / Max speed

1500-1600 Devir/Dk
1500-1600 cycle/min

Dikiş Genişliği / Stitching width 8,5 mm

İplik Kesme Sistemi / Thread cutting system Otomatik / Automatic 

Yağlama Sistemi / Oil lubrication system
Kendinden Yağlama Sistemi
Self-oiling system

İğne Modeli / Needle model DNx1 (#25)

İp Modeli / Thread model Polyester 20 / 6 - 20 / 9

Motor Gereksinimi / Engine requirement 65W, 50/60 Hz, 220 V

Net Ağırlık / Net weight: 6 kg İplikle / With 6kg thread

Model NP 8
Max. Hız / Max speed

1500-1600 Devir/Dk
1500-1600 cycle/min

Dikiş Genişliği / Stitching width 7,5 mm

İplik Kesme Sistemi / Thread cutting system Otomatik / Automatic 

Yağlama Sistemi / Oil lubrication system
Kendinden Yağlama Sistemi
Self-oiling system

İğne Modeli / Needle model DNx1 (#25)

İp Modeli / Thread model Polyester 12/4 - 12/5

Motor Gereksinimi / Engine requirement 65W, 50/60 Hz, 220 V

Net Ağırlık / Net weight: 6,5 kg İplikle / With 6,5kg thread

Model NP 3II
Max. Hız / Max speed

1350 ±150  Devir/Dk
1350 ±150 cycle/min

Dikiş Genişliği / Stitching width 8,5 mm

İplik Kesme Sistemi / Thread cutting system Otomatik / Automatic 

Yağlama Sistemi / Oil lubrication system
Kendinden Yağlama Sistemi
Self-oiling system

İğne Modeli / Needle model DNx1 (#25)

İp Modeli / Thread model Polyester 20/6 - 20/9

Motor Gereksinimi / Engine requirement 60/65W, 50/60 Hz, 220 V

Net Ağırlık / Net weight: 6,5 kg İplikle / With 6,5kg thread

Tek iğne , çift bobin portatif çuval ağzı
dikiş makinasıdır.
Kolay sökülemeyen çift iplikli
endüstriyel dikiş makinası..

NP-8
Ürün Özellikleri

Her türlü çuval ağzı dikiş için un , yem , tarım ürünleri , gübre , şeker , kimyasal maddeler , madenler , kömür, tuz vs , çuvallarının ağız dikişinde en ideal çözüm . Ayrıca tekstil , apre ve topbaşı için alternatiftir . 
Tek ip ile zincir dikiş yapar . Esnek plastik tutma kolu ve balancer seçeneğiyle kullanımınızı kolaylaştırır. Otomatik iplik kesme ve kendinden yağlama sistemiyle pratik dikiş için en uygun makinedir.

Çift bobin çuval ağzı dikiş
makinası ağır şartlarda
kullanım için tasarlanmıştır.

NP-3II
Ürün Özellikleri

Double threaded sewing
machine is designed for
heavy duty operations.

Product features:

PORTATİF DİKİŞ MAKİNALARI / PORTABLE SEWING MACHINE Max. Hız / Max speed
1500-1600 Devir/Dk
1500-1600 cycle/min

Dikiş Genişliği / Stitching width 8,5 mm

İplik Kesme Sistemi / Thread cutting system Otomatik / Automatic 

Yağlama Sistemi / Oil lubrication system
Kendinden Yağlama Sistemi
Self-oiling system

İğne Modeli / Needle model DNx1 (#25)

İp Modeli / Thread model Polyester 20 / 6 - 20 / 9

Motor Gereksinimi / Engine requirement 65W, 50/60 Hz, 220 V

Net Ağırlık / Net weight: 6 kg İplikle / With 6kg thread

Tek iplik manuel yağlamalı seri ve
sessiz çalışma

MEGATEX N-600
Ürün Özellikleri

ÇİFT İĞNELİ
DİKİŞ MAKİNASI

DOUBLE NEEDLE
SEWING MACHINE

En çok tercih edilen portatif makine 
modelidir .Her türlü çuval ağzı dikiş
için un , yem , tarım ürünleri ...

Ürün Özellikleri

Double stitching bag sewing machine
Is designed for using in every kind of
Stitched bags for flour, animal feed,
agriculture, sugar, chemical products, salt etc…

Product features:

Çuval Ağzı Kapatma Aparatı: Tartım işlemi biten ve 
ağzı açık olan çuvalları kapatarak dikiş işlemine 
yardımcı olan bir cihazdır. İş gücünü azaltır isteğe bağlı 
bir özelliktir.

Power End Feed Device: Weighted and sacked product 
moves on conveying belt towards to sewing machine 
and sack lips closing apparatus, closes the lips of the 
sack for sewing machine stitching. Reduces labor and 
increases productivity. Optional equipment.

Product features:
Self lubricating portable chain
stitch with one yarn and one needle.

Otomatik Sütunlu
Dikiş Makinesi

Manuel Sütunlu
Dikiş Makinesi

Automatic Up/Down
Sewing
Machine

Manuel Up/Down
Sewing Machine



Max. Hız / Max speed
1500-1600 Devir/Dk
1500-1600 cycle/min

Dikiş Genişliği / Stitching width 8,5 mm

İplik Kesme Sistemi / Thread cutting system Otomatik / Automatic 

Yağlama Sistemi / Oil lubrication system
Kendinden Yağlama Sistemi
Self-oiling system

İğne Modeli / Needle model DNx1 (#25)

İp Modeli / Thread model Polyester 20 / 6 - 20 / 9

Motor Gereksinimi / Engine requirement 65W, 50/60 Hz, 220 V

Net Ağırlık / Net weight: 6 kg İplikle / With 6kg thread

Tek iplik manuel yağlamalı seri ve
sessiz çalışma

MEGATEX N-600
Ürün Özellikleri

ÇİFT İĞNELİ
DİKİŞ MAKİNASI

DOUBLE NEEDLE
SEWING MACHINE

En çok tercih edilen portatif makine 
modelidir .Her türlü çuval ağzı dikiş
için un , yem , tarım ürünleri ...

Ürün Özellikleri

Double stitching bag sewing machine
Is designed for using in every kind of
Stitched bags for flour, animal feed,
agriculture, sugar, chemical products, salt etc…

Product features:

Çuval Ağzı Kapatma Aparatı: Tartım işlemi biten ve 
ağzı açık olan çuvalları kapatarak dikiş işlemine 
yardımcı olan bir cihazdır. İş gücünü azaltır isteğe bağlı 
bir özelliktir.

Power End Feed Device: Weighted and sacked product 
moves on conveying belt towards to sewing machine 
and sack lips closing apparatus, closes the lips of the 
sack for sewing machine stitching. Reduces labor and 
increases productivity. Optional equipment.

Product features:
Self lubricating portable chain
stitch with one yarn and one needle.

Otomatik Sütunlu
Dikiş Makinesi

Manuel Sütunlu
Dikiş Makinesi

Automatic Up/Down
Sewing
Machine

Manuel Up/Down
Sewing Machine
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Polyester Dikiş İplikleri

Küçük Polyester İp Büyük Polyester İp
Large Polyester ThreadSmall Polyester Thread

720 720 600

6

300

Görevi
Makine 5 kg ile 50 kg arası tüm dolum yapar. Çuvallar makineye 
standart olarak insan eli ile verilmektedir. Opsiyonel olarak otomatik 
besleme sistemi yapılabilmektedir. Makinenin temel görevi hazır olan 
poşetlere hatasız ve hassas dolum yaparak iş gücünü azaltmaktadır.

Function
Bagging scale is used for weighing and bagging the product in to 5 kg, 
10 kg, 25 kg, 50 kg bags. Bags or sacks are feed in to machine by an 
operator. Optional automated bag feeder is avaliable on request. Main 
task of this machine is increase the productivity and quality decrease 
labor.

BGM 25
EKONOMİK MODEL
ECO MODEL
Elektronik Pnömatik Torba Dolum Makinesi
Electronic Bag Filling Machine

5 kg 10 kg
25  kg

50 kg

Polyester Sewing Threads



DİKİŞ MAKİNALARI SATIŞ VE SERVİS

7/24
TEKNiK SERViS

Gsm: 0532 154 94 19 (Santral / Central)
Fax: 0324 502 00 62Tel: 0324 502 00 60-61

e-mail: info@akytechnology.com

Mersin Tarsus 2. Organize Sanayi Bölgesi 
Rasim Dokur Bulvarı No: 19 Akdeniz MERSİN/TURKEY 

Fabrika Adresi / Factory Address:

www.akytechnology.com.tr

www.akytechnology.com  
www.akytech.com

0541 934 66 14
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