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İki Aylık Sektörel Dergi Sayı: 14        OCAK - ŞUBAT 2018

D Ü N Y A N I N  R E K O L T E S İ
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Granüllü akışkanlar için temiz bir çalışma bekliyorsunuz.
Modülerlik ve kolay kurulum istiyorsunuz.
İhtiyaçlarınızı karşılayacak doğru pinç vanası bizde.

Normalde kapalı veya normalde açık. Şimdi seçim sizin.
VZQA tutma kelepçesi sayesinde granüller ve katı madde içeren sıvıları, ayrıca yüksek 
viskoziteli ve aşındırıcı maddeleri daha da iyi kontrol edebilirsiniz. Akış direnci yok, 
blokaj yok, ölü boşluk yok ve temizlenmesi kolay.  

Pinch vana
VZQA

Normalde kapalı 
veya açık



| 3

       444 1 378
www.festo.com.tr

Granüllü akışkanlar için temiz bir çalışma bekliyorsunuz.
Modülerlik ve kolay kurulum istiyorsunuz.
İhtiyaçlarınızı karşılayacak doğru pinç vanası bizde.

Normalde kapalı veya normalde açık. Şimdi seçim sizin.
VZQA tutma kelepçesi sayesinde granüller ve katı madde içeren sıvıları, ayrıca yüksek 
viskoziteli ve aşındırıcı maddeleri daha da iyi kontrol edebilirsiniz. Akış direnci yok, 
blokaj yok, ölü boşluk yok ve temizlenmesi kolay.  

Pinch vana
VZQA

Normalde kapalı 
veya açık



|4 |4
www.ekomak.com.tr

YENİ EKO PLUS SERİSİ İLE İŞLETMENİZİN
PERFORMANSINI ZİRVEYE TAŞIYIN.

Eko plus kompresör serisi yüksek performansı,
yaygın servis ağı ve rekabetçi fiyatlarıyla şimdi
daha güçlü, daha verimli, daha sessiz.

GÜCÜNÜZE
GÜÇ KATIYORUZ
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Yüksek Kalite

Kuruyemiş İşleme Makineleri

Satış Sonrası Hizmet Düşük Fiyat Müşteri Memnuniyeti

Adres: Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:17 Merkez / GiRESUN
Tel: +90 454 215 28 96  Fax: +90 454 215 78 88  E-mail: info@suiser.com.tr

www.suiser.com.tr

Tuzlama
Mikseri

HS 750
Kavurma Fırını

Zar Soyma
Makinesi

HS 1000 P
Kavurma Fırını

Z Elevatör

Seçme Masası

Draje Kazanı

Mini Fırın

ÇİFT TARAFLI 
ETİKETLEME MAKİNESİ

OTOMATİK DOLUM MAKİNESİ
• Dolduracağı ürün; gıda, ilaç, kimya, kozmetik ve  
deterjan vs tüm akıştan ürünleri doldurur.
• Kapasite 2200-2800 adet / saatte 500 cc 
• Dolum aralığı  100 cc - 1000cc / 1000cc-5000cc
• Dipten ve üstten dolum özelliği 
• Dolum hızı ayarlanabilir

• Etiket rulo genişliği min. 35 mm max. 160-240 mm
• 2 adet etiketleme modülü
• Kapasite 3000 adet/saat
• Mikro işlemci kumandalı
• Şişe etiket değiştirme süresi max. 10 dk

KAPAK KAPATMA
• Kapaklar, valf, vidalı kapak ,pushbul ve triger
• Şişe yüksekliği ayanabilir
• Hız kontrollü ayırma sistemi
• Havalı motor 3 toplu sistem
• Kapasite dolum makinesine akuple

ARSANMAK MAKİNA İMALAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
Adres: Meclis Mah. Teraziler Cad. Perpim Sanayi Sitesi B Blok No: 33 - 46 Sancaktepe / İstanbul / TÜRKİYE 

Tel: +90 216 313 2871  -  +90 216 313 2877  | Faks: +90 216 313 2872
E-Posta: info@ar-san.com - www.ar-san.com - www.dolummakinesi.com.tr

DOLUM VE 
KAPATMA 
MAKİNESİ
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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...

Adres: Turgut Reis Mahallesi 4114 Sok. No: 10 / D Akdeniz - MERSİNTurgut Reis Mahallesi 4114 Sok. No: 10 / D Akdeniz - MERSİN

 ▶AG - OG Tesisleri
 ▶ Enerji Nakil Hatları

 ▶ Trafo Tesisleri
 ▶ Endüstri Tesisleri

 ▶ Sanayi Tesisleri
 ▶ Otomasyon Sistemleri

 ▶ Kompanzasyon Panoları
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AKY TV

BAKLİYATIN KALBİ
AKY TV’DE ATIYOR 

Bakliyat Sektörünü
bizimle takip edin

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

www.akytech.com

Sektörel Haberler
Yeni Teknolojiler
Öğretici Programlar
Duayenlerle Röportajlar
Sektörel Araştırmalar

-
-
-
-
-

AKYTV

1.Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde No: 21
Şehitkamil / Gaziantep

www.ozpolatmakina.com.tr

Tel
FaxFax
Tel
Fax
Tel
Fax
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Geleceğin Değirmenini 
Bugünden Tasarladık

1.Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde No: 211.Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde No: 211.Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde No: 211.Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde No: 21         : 0 (342) 337 1217  pbx 
        : 0 (342) 337 1418
www.smartmill.com.tr
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Amacımız; gıda, tarım ve 
hayvancılıkta en üst sevi-
yeye  getirmek.”

SANAYI 4.0
FABRİKALAR
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FOTOSORTER LION SERiSi Dikey Renk Ayırma Makineleri

LİON SERİSİ ile TÜM ÜRÜNLERDE 
KUSURSUZA YAKIN SONUÇ

FOTOSORTER LION SERiSi
Yatay Renk Ayırma Makineleri

Tanıtımın tamamını Youtube 
kanalımızdan izleyebilirsiniz.
youtube.com/akytechnology

KUSURSUZA YAKIN SONUÇKUSURSUZA YAKIN SONUÇ
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Tanıtımın tamamını Youtube 
kanalımızdan izleyebilirsiniz.

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

www.akytech.com
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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: 
Cem DURU

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: 

Merhaba,
İnsanlık tarihi, dört sanayi devrimini geride bıraktı ve beşinci devrim olan “5.0 Toplum 
Anlayışı” ise 2017 yılında, Almanya’da düzenlenen Uluslararası CeBİT Bilişim Fuarı’nda 
Japonya tarafından dünyaya duyuruldu. 
Sanayi devrimlerini ve insana kazanımlarını Dr. Vural Özdemir’in “Sanayi 4.0 ve Akıllı 
Fabrikalar” isimli yazısından alıntı yaparak hatırlayalım: “Türkiye ve küresel iş dünya-
sında yoğun ilgi gören Sanayi 4.0 gezegenimizdeki - canlı ve cansız – her şeyin yapay 
zeka ve internet ağları ile biri birine bağlanıp iletişim halinde olduğu bir dünya öngörü-
yor. Sanayi 4.0 aynı zamanda Dördüncü Sanayi Devrimi olarak adlandırılıyor. Teknoloji 
ve sanayi tarihini kısaca hatırlarsak, Birinci Sanayi Devrimi 18 . ve 19. yüzyılda buhar 
gücünün geliştirdiği tekstil ve demir sanayilerini ve kırsaldan kentsele toplumsal dö-
nüşümü yarattı. İkinci Sanayi Devrimi 20. yüzyılın başında elektrik gücü ve telefon gibi 
icatları, kitlesel üretim, çelik ve petrol sanayilerini oluşturdu. Üçüncü Sanayi Devrimi 
20.  yüzyılın ikinci yarısında bilgisayarlı üretim otomasyonunu getirdi.” yazının tama-
mını La Recolte Du Monde Dergisi’nin 14. Sayısı’nda bulabilirsiniz.
Şimdi konuya geri dönecek olursak; Sanayi alanında mihenk taşları asırlık zaman di-
limleri arasında atılırken bu mesafe günümüze yaklaştıkça çok azalmıştır. Dördüncü 
devrim ile beşinci devrim arasındaki zaman farkı 10 yıl dahi yok. Teknoloji ve dolayı-
sıyla Sanayi alanındaki bu akıl almaz gelişime adapte olan bir toplumu da inşa etmek 
noktasında kaygılar vardır. Ancak, sosyologlar bu kaygılara çözüm olacak sonuçlar or-
taya koymuştur. Devletlere uygulama aşamasında çok iş düşmektedir. Kontrollü ve bi-
linçli hareket edilirse insanlık zarar görmeden yepyeni bir toplum düzeni kurulacaktır. 
5.0 Endüstri insan dostu teknoloji vaadini taşır: “Teknoloji toplumlar için bir tehlike ola-
rak değil, bir yardımcı olarak algılanmalıdır.” açıklamasıyla Japonya tarafından lanse 
edilmiştir. Gelecek şekillenirken ülkemiz bu sürecin neresinde duracak, ne gibi hamleler 
yapacak izleyerek göreceğiz. Ve La Recolte Du Monde Dergisi olarak, bu sürecin tarım 
alanındaki yansımalarını takip ederek sizinle paylaşmak hedefindeyiz. 
14. Sayısımızda peşi sıra gelen son iki endüstri devrimini özellikle konu aldık. Ayrıntıları 
sayfalarımızda bulabilirsiniz. 
Keyifli okumalar.

5.0 Endüstri Gelecek

Gökmen Akyürek
Genel Yayın Yönetmeni

İki Aylık Sektörel Dergi Sayı: 13 EYLÜL - EKİM 2017

D Ü N Y A N I N  R E K O L T E S İ

FOTOSORTER LION SERiSi Dikey Renk Ayırma Makineleri

LİON SERİSİ ile TÜM ÜRÜNLERDE 
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FOTOSORTER LION SERiSi
Yatay Renk Ayırma Makineleri

Tanıtımın tamamını Youtube 
kanalımızdan izleyebilirsiniz.
youtube.com/akytechnology

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

www.akytech.com
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HABER KISA.... KISA...

Fakıbaba, 
“Amacımız; gıda, 
tarım ve hayvancılıkta 
şehirlerimizi 
en üst seviyeye 
getirmektir.”

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın resmi web sayfasında yayınlanan, 
28 Ocak tarihli habere göre; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref 
Fakıbaba, kalkınma ajanslarının bulunduğu bölgelerde bakanlığın çalışmala-
rını takip edecek temsilciler atandığını belirterek, "26 çok değerli arkadaşımızı 
saha koordinatörü olarak atadık. Problem olduğunda çözen, valimize, büyük-
şehir belediye başkanımıza giden, milletvekilleriyle irtibat kuran böyle mükem-
mel bir yapı haline dönüşmesi gerektiğine inanıyorum. Diğer partilerle iş birliği 
yapabilen, onlarla konuşan. Önemli olan nedir? Önemli olan bütün halkımızın 
gerçekten gıda, tarım ve hayvancılıkta şehirlerimizi en üst seviyeye getirmek-
tir." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Di-
yarbakır’a gelen Fakıbaba, bir otelde 
düzenlenen "Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı Diyarbakır-Şanlıurfa 
Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı 
konuşmada, Türkiye'de yeni bir uygu-
lama ile bakanlığın çalışmalarını takip 
edecek temsilciler atadıklarını söyle-
di.
Fakıbaba, Diyarbakır'ın önemli bir 
kültür ve turizm kenti olması yanında 
gıda, tarım ve hayvancılıkta da önem-
li bir şehir olduğuna dikkati çekerek, 
Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki bakanlık 
çalışanları ve müdürleriyle bir araya 
geldiklerini anlattı.
Yerelde ve bölgedeki işlerin daha hız-
lı yürütülebilmesi için kendisine bağlı 
çalışan 26 saha koordinatörü atadığı 
bilgisini veren Fakıbaba, şunları kay-
detti:
"26 çok değerli arkadaşımızı saha ko-
ordinatörü olarak atadık. Koordinatör 

tabiri çok hoşuma gitmiyor ama bir 
ağabey, hoca, bakanın direkt temsilci-
si. Problem olduğunda çözen, valimi-
ze, büyükşehir belediye başkanımıza 
giden, milletvekilleriyle irtibat kuran 
böyle mükemmel bir yapı haline dö-
nüşmesi gerektiğine inanıyorum. 
Diğer partilerle iş birliği yapabilen, 
onlarla konuşan. Önemli olan nedir? 
Önemli olan bütün halkımızın gerçek-
ten gıda, tarım ve hayvancılıkta şehir-
lerimizi en üst seviyeye getirmektir.
Yerelde artık tamamen sizin eliniz ve 
avucunuzda olan, valinin imzasından 
geçtikten sonra evraklarını acilen 
Ankara'ya gönderebilen, bir bakanın 
temsilcisi olarak, arkadaşınız, hocanız 
olarak görebilirsiniz."
Fakıbaba, atanan 26 saha koordinatö-
rünün tecrübeli ve bu işe yıllarını ver-
miş kişilerden seçildiğine işaret ede-
rek, "Bu bağlamda ilk görev anlayışını 
Diyarbakır'dan başlatıyorum." dedi.

Şanlıurfa ve Diyarbakır'da saha koor-
dinatörü olarak Murat Türkmen'in gö-
revlendirildiğini açıklayan Fakıbaba, 
bakanlık temsilcilerinin direkt kendi-
sine bağlı çalışacakları bilgisini verdi.
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güze-
loğlu da her kamu görevlisinin temel 
hedefinin insana dokunmak, gelece-
ğine katkı sunmak ve bu perspektifle 
hizmet etmek olduğunu söyledi.
Bakan Fakıbaba'nın uygulayıcı kamu 
çalışanlarıyla bir araya gelmesinin 
önemine dikkati çeken Güzeloğlu, "İlin 
doğrudan kendisine bağlı olarak koor-
dinatör eliyle gözlemlenmesi ve şüp-
hesiz alanda yaşayan, üreten bütün 
insanımızın beklentilerini kapsayacak 
bir bakış açısıyla meseleye yaklaşma-
sı çok önemli kazanımlardır." diye ko-
nuştu.
Açılış konuşmalarının ardından top-
lantı, basına kapalı devam etti.
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Fakıbaba, 
“Amacımız; gıda, 
tarım ve hayvancılıkta 
şehirlerimizi 
en üst seviyeye 
getirmektir.”

ÇEVRECİ GAZETE “THE 
MAINICHI SHIMBUNSHA”

Japonya’da bitkiye dönüşen gazete  
üretildi. “The Mainichi Shimbunsha” 
ismini taşıyan gazete okunduktan son-
ra toprağa gömüldüğünde içerisindeki 
tohumlar sayesinde çiçek, sebze ya da 
ağaca dönüşüyor. 
Gazete Vatan’ın resmi web sayfasında 
yayınlanan 7 Ekim 2017 tarihli haberi-
ne göre; Japonya gömüldüğünde bitki-

ye dönüşen gazete üretti. The Mainichi 
Shimbunsha okunduktan sonra topra-
ğa gömülüyor ve ardından yeşererek 
ağaç, çiçek ya da sebzeye dönüşüyor. 
Çevreye yönelik olumlu girişimleriyle 
bilinen “The Mainichi” şirketi, sadece 
bilgi yoluyla değil, aynı zamanda küre-
sel sorunları çözerek insanları hareke-
te geçirmeye yönelik tasarımlar yap-

mayı hedeflediklerinin altını çiziyor. 
Bu gazeteleri kullanım süresi bittikten 
sonra toprağa gömerek içine münte 
edilen tohumlar sayesinde ağaç, çiçek 
ya da sebze elde edilebiliyor. Japon-
ya’da oldukça etkili sonuş yaratan bu 
girişimle birlikte, 4 milyondan fazla 
satarak 700 bin dolardan fazla kar 
elde edildiği konuşuluyor.  

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel 
Müdürü İsmail Kemaloğlu, lisanslı de-
poculuğu önemsediklerini belirterek, 
“Taraflara faydalı olacağına inanıyo-
ruz. 2019 yılı itibarıyla TMO bütün 
alımlarını lisanslı depolarda yapıyor 
olacak” dedi. Lisanslı depoculuk sis-
temine iki yıla kadar kendilerinin ta-
mamen geçeceklerine dikkat çeken 
Kemaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Üreticinin ürününü bekletebileceği 
altyapı olması lazım, üreticinin avansa 
kavuşması lazım, ancak bunu yapar-

sak sanayici ve tüccar karşısında ayak-
ta kalabilir, ürününü öteleyebilir. O 
yüzden lisanslı depoculuğu çok önem-
siyoruz. Taraflara faydalı olacağına 
inanıyoruz. 2019 yılı itibarıyla TMO 
bütün alımlarını lisanslı depolarda 
yapıyor olacak. Bu sene 2 milyon ton 
buğday, 205 bin ton mısır aldık. Yakla-
şık 335 bin tonunu lisanslı depolarda 
elektronik ürün senedi olarak aldık ve 
aynı şekilde satıyoruz.” Geleceğin ta-
rım, gıda ve hububatının Türkiye’nin 
etrafında döneceğini ifade eden Ke-

maloğlu, “10 yıl önce ABD dünyanın en 
önemli buğday ihracatçısıydı, bugün 
kim? Rusya. Bugün dünyanın tahılı 
Karadeniz havzasında dönüyor. Kara-
deniz bölgesinin tahıl fiyatını Chicago 
belirlemiyor. Bu ne demek? Bölgesel 
bir borsaya ihtiyaç var. Lisanslı depo-
culuk, ürün ihtisas borsası hikayesi 10 
yıl önce söylediğimiz rüyanın parçası. 
Bölgenin emtia borsası, Türkiye olma-
lı. Geldiğimiz noktada bu gerçekleşti. 
İnşallah gerekli hızı ve enerjiyi göste-
rirse bunu başaracağız.” diye konuştu.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ, 2019’DA BÜTÜN 
ALIMLARINI LİSANSLI DEPOLARDA YAPACAK

ÇEVRECİ GAZETE “THE 
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TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASINA 
İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYINLANDI

Fakıbaba, “Lisanslı depoculuk des-
teklerimiz artarak devam edecek.”

9 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yö-
netmelik uyarınca; Tarım arazilerinin kullanımına 
yeni düzenleme getirildi. 

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlan-
masına Dair Yönetmelik çerçevesinde; 3/7/2005 tarihli 
ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanu-
nunda öngörülen toprak ve arazi varlığının belirlenmesi, 
tarım arazilerinin sınıflandırılması, geliştirilmesi, zorun-
lu hallerde amaç dışı kullanımına izin verilmesi, toprağın 
ve tarımsal üretim gücü yüksek büyük ovaların belirle-
nerek korunması, toprak koruma plan ve projelerinin 
hazırlanması ve uygulanması, erozyona duyarlı alanların 
belirlenmesi, toprak koruma kurulunun teşekkülü, gö-
revleri, çalışmaları ile çevre öncelikli sürdürülebilir kal-
kınma ilkesine uygun olarak arazilerin planlı kullanımını 
sağlayacak usul ve esasları belirlemektir.

TC Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı resmi web sitesinde 
yayınlanan 25 Ocaklı habere 
göre;  Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakı-
baba, lisanslı depoculukla ilgili 
aşağıdaki açıklamayı yaptı:
"AK Parti Hükümeti olarak 2005 
yılında hayata geçirdiğimiz li-
sanslı depoculuk uygulaması, 
ürünlerin modern ve sağlıklı 
depolarda muhafaza edilme-
sini sağlayan, hasatla birlikte 
ihtiyaç duyulan depolama ve 
finansman imkânı getiren bir 
sistemdir.
Lisanslı depolar tarafından dü-
zenlenen Elektronik Ürün Sene-

di (ELÜS) ile üreticiler, ürününü 
istediği zaman değerlendirebil-
mektedir. Böylelikle hem hasat 
zamanı üretime bağlı fiyat dü-
şüşlerinden korunmuş olmakta 
hem de ileriki aylarda artan fi-
yatlardan yararlanmaktadırlar. 
Aynı şekilde sanayici ve tüccar 
da satın aldığı ürününü bu de-
polarda stoklayarak finansman 
imkânlarından faydalanmakta-
dır.
Hükümet olarak depoculuğun 
yaygınlaşması ve başta üreti-
cilerimiz olmak üzere tarım 
piyasasının bütün aktörlerinin 
sistemden daha fazla istifadesi 
için devamlı ilave adımlar atı-
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''KIRSAL KALKINMA OLMADAN 
ÜLKEDE DE KALKINMA OLMAZ”

yoruz. Bu kapsamda lisanslı depolar-
la ilgili vergi ve Bağ-Kur prim kesin-
tisi istisnaları getirdik.
Ayrıca lisanslı depolara teslim edilen 
ürünlere depo kira desteği vererek 
üretici, sanayici ve tüccarın lisanslı 
depolardan daha fazla istifadesinin 
önü açtık. Bu kapsamda;
o Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Mısır, 
Çeltik, Pirinç, Mercimek, Nohut, Fa-
sulye, Bezelye, Ayçiçeği için 3 TL/
Ton/Ay,
o Pamuk için 7 TL/Ton/Ay,
o Fındık, Zeytin, Zeytinyağı, Kuru 
kaysı, Antepfıstığı, Kuru üzüm, Kuru 
incir için 10 TL/Ton/Ay depo kira 
desteği verdik.
Yine lisanslı depolara ürün teslim 
eden üreticilerimize ELÜS karşılı-
ğında uygun şartlarda kredi imkânı 
sağladık. Bu kapsamda, üreticilere, 
Tarım Kredi veya Ziraat Bankası'n-
dan kredi kullanması halinde kredi 
faizinin % 50'si kadar indirim uygu-
lanıyor.
Lisanslı depo yatırımlarının teşviki 
amacıyla 10 milyon TL'ye kadar yatı-
rım kredilerinde % 75, işletme kre-

dilerinde ise % 50 faiz indirimi sağ-
lanıyor.
Tüm bu destek ve teşviklerle lisans-
lı depoculuk hızla gelişiyor ve yay-
gınlaşıyor. Nitekim bugün itibarıyla 
lisanslı depo kapasitesi 1,9 milyon 
tona, şirket sayısı ise 42'ye ulaştı. 
Halen kuruluş izni almış olan 103 
şirketin de faaliyete geçmesi halin-
de toplam lisanslı depo kapasitemiz 
katlanarak artacaktır.
Bunların yanı sıra TMO Genel Mü-
dürlüğümüz, hem uzun dönemli ki-
ralama garantili lisanslı depo projesi 
ile hem de lisanslı depolar üzerinden 
alım garantisi vererek depoculuğun 
yaygınlaşmasını sağlıyor. 
Mevcut desteklerimize ilave olarak 
20 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de 
yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı 
ile üretici, üretici birliği ve koopera-
tifler için ilave destekler getirdik. Bu 
kapsamda;
o 6 aya kadar olan depo kira destek-
lerini, hububat için 3 TL'den 6 TL'ye, 
fındık için 10 TL'den 20 TL'ye, pamuk 
için 7 TL'den 14 TL'ye yükselttik.- 
o Lisanslı depoya teslim edilen ürün-

ler için ton başına 25 TL'yi geçme-
mek üzere nakliye desteği verilecek,
o Lisanslı depoya teslim edilecek 
ürünlerin depoya tesliminden önce 
yetkili sınıflandırıcılar tarafından 
yapılan analizler için parti başına 25 
TL'yi geçmemek üzere analiz ücreti 
desteği verilecek.
Hükümetimiz tarafından verilen bü-
tün bu destek ve teşvikler ile lisans-
lı depoculuk, üreticilerimiz için çok 
daha cazip hale getirildi. Örneğin 
bir çiftçimiz, ürettiği 20 ton buğdayı, 
lisanslı depo üzerinden pazarladı-
ğında vergi istinası, nakliye, kira ve 
analiz ücreti gibi desteklerle, asgari 
1.000 TL gibi ilave kazanç elde edi-
yor. Bu da ortalama 6 ha alanda buğ-
day üreten çiftçi için ürün gelirine % 
5 ila % 10 arasında bir ilave kazanç 
anlamına geliyor.
Önümüzdeki dönemde lisanslı depo-
culuk sisteminin daha da geliştiril-
mesi ve yaygınlaştırılması konusun-
da hem Hükümet hem de Bakanlık 
olarak üzerimize düşen görevi artı-
rarak devam ettireceğiz."

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı’nın resmi web sitesine yayınlanan 
27 Ocak tarihli habere göre; Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eş-
ref Fakıbaba, kırsalda kalkınma olma-
dan ülkede kalkınma olamayacağını 
belirterek, "Önce kırsal. 
Kırsalı kalkındırıp orada istihdamın 
önünü açacağız." dedi.
Bakan Fakıbaba, "Kırsalda Yatırım 
Buluşmaları" toplantısı kapsamında 
Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Ku-
rumunun (TKDK) 42 il koordinatö-
rüyle bir araya geldi.
Bakanlık olarak kalkınmaya büyük 
önem verdiklerini ifade eden Fakıba-
ba, hibeler sayesinde ülke genelinde 
birçok başarı hikâyesi yazdıklarını 
söyledi.
Fakıbaba, tarımla sanayiyi buluştura-
rak istihdam artışına katkı sağlamak 
istediklerini dile getirerek, "Kırsalda 
kalkınma olmadan ülkede kalkınma 
olmaz. Önce kırsal. 
Kırsalı kalkındırıp orada istihdamın 
önünü açacağız. Kırsalda kadının ve 

gencin önünü açacaksınız. Üretim ol-
madığı takdirde bağımsız bir ülke sa-
yılamazsınız. Çok paranız olabilir ama 
üretmediğiniz takdirde o para hiç-
bir işe yaramaz, para sadece araçtır. 
Onun için Türkiye Cumhuriyeti hükü-
metleri olarak biz sadece Avrupa'da 
değil dünyada bir numara olmayı hak 
ediyoruz ve bunu da çalışarak başara-
cağımıza inanıyoruz." diye konuştu.
Özellikle kırsalda yaşam standartla-
rını yükseltmeyi planladıklarını anla-
tan Fakıbaba, gelecek dönem yatırım 
ve hibe programlarında çiftçi lehine 
değişikliklere gideceklerini belirtti.
Kadınlara ve gençlere yönelik hibe-
lerin artırılacağını bildiren Fakıbaba, 
"Küçükbaş hayvan sayımız müthiş bir 
şekilde artacak, bu konuda çok ciddi 
projelerimiz var. 
Boş durmuyoruz, çalışma arkadaşla-
rımı yürekten kutluyorum. 40 yaşın 
altındaki yatırımcılara aldıkları et ve 
süt hibelerinin haricinde yüzde 5 hibe 
daha vereceğiz." ifadesini kullandı.
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TESLA 
ROADSTER 
UZAYA ,ÇIKAN
İLK OTOMOBİL
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Tesla Otomobilin, Mars’a yollandığı Falcon Heavy Uçuşu, 7 yıllık 
bir çalışmanın ürünü. Amerikalı ünlü işadamı ve ABD merkezli 
uzay aracı ve roket üreticisi Spacex Şirketi kurucusu Elon Musk 
tarafından dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, Florida Eyale-
tindeki Kennedy Uzay Üssü’nden 2018 yılının Şubat ayına uzaya 
fırlatıldı. 
FALCON Heavy, NASA’nın 45 yıl önce astronotlarını uzaya taşıdığı 
“Satürn 5” roketinden sonra fırlatılan en güçlü roket olma özelliği 
taşıyor.  

İnsanlığın Mars gezegeninde hayat kurması üzerine uzun yıllardır konuşuluyor ve bazı bilim 
çevrelerince çalışmalar sürdürülüyor. Elon Musk’un CEO’su ve CTO’su olduğu SpaceX şirketi, 
Tesla Marka bir spor arabayı, 2 bin 250 ton ağırlığındaki Falcon Heavy roketiyle uzaya gönderdi. 
Aracın 6 ay sonra Mars’a ulaşması bekleniyor. 
Yörüngece birkaç milyon yıl kalacağı tahmin edilen aracın gönderildiği roket, üç kısımdan olu-
şuyor: iticiler, yakıt gövdesi ve kabin. Genellikle yakıt gövdesi ve iticiler geri dönmemek üzere 
sadece yörüngeden çıkmak için kullanılır, amaç baş kısmının dünyanın dışına itilmesidir. Bu pro-
jenin yenilikçi bir yönü de, itici ve gövde kısmının dünyaya başarıyla geri döndürülmesi. 
Otomobilin sürücü koltuğunda cansız bir manken oturuyor ve taşıtın üzerinde ‘Made on Earth 
by humans’ (İnsanlar tarafından Dünya’da yapıldı) notu bulunuyor.
Musk, bugüne kadar fırlatılmış en güçlü roketi, uzaya bir Tesla modeli ile birlikte gönderdi. Uza-
ya gönderilen Tesla için Musk her detayı ince ince düşündü. Otomobilin torpido gözünde "The 
Hitchhiker's Guide to the Galaxy" (Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi) kitabı yer alıyordu. Oto-
mobilin ekranında "Don't Panic" (Panik yapma) yazısına yer verildi. Uzaya gönderilen otomobi-
lin radyosu ise David Bowie'nin 'Space Oddity' şarkısını çaldı.
Musk’ın fırlatışın ardından ilk açıklaması şöyle oldu: “Yeni bir uzay yarışı istiyoruz, uzay yarış-
ları heyecan vericidir. Bence diğer şirketler ve ülkeler, ‘Ticari bir şirket bulunu yapabiliyorsa ve 
Falcon Heavy’nin tüm masrafları sadece fonlarla karşılandıysa biz de yapabiliriz.’ diyeceklerini 
düşünüyorum.”
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ARAŞTIRMA Küresel Rekabet ve İhracat için Gıda Sektöründe Yeni Ufuklar

Sanayi 4.0 ve Akıllı 
Fabrikalar: Küresel 
Rekabet ve İhracat için 
Gıda Sektöründe Yeni 
Ufuklar

21.ci yüzyılda gıda sektöründe küresel rekabet ve ihracat dijital teknoloji ve ye-
niliklerden hızla etkilenmekte. Sanayi 4.0 sektördeki bu yeniliklerden ileri gelen 
bir örnek. Peki, nedir Sanayi 4.0?

Dr. Vural Özdemir TORONTO - KANADA

Son yıllardaki üç teknolojik gelişme Sanayi 
4.0 ve akıllı fabrika (smart factory) kon-
sept ve uygulamalarını tetikledi. Sanayi 
4.0 (1) kablosuz internet (wifi) ağları, (2) 
yapay zeka, ve (3) dijital algılayıcı (digital 
sensors) sistemlerin yeni ve özgün “üçlü 
kesişim” noktası. Bu “olmazsa olmaz” üç 
faktör bir araya gelmeden Sanayi 4.0’dan 
bahsetmek mümkün değil. Dijital algılayı-
cıların fiyatlarının giderek düşmesi, yapay 
zeka, ve internet ağlarının küresel olarak 
eş zamanlı genişlemesi ile birlikte Sanayi 
4.0 uygulamaları gıda sektöründe ve fabri-
kalarda ön plana çıkıyor.
Türkiye ve küresel iş dünyasında yoğun 
ilgi gören Sanayi 4.0 gezegenimizdeki - 
canlı ve cansız – her şeyin yapay zeka ve 
internet ağları ile biri birine bağlanıp ile-
tişim halinde olduğu bir dünya öngörüyor. 
Sanayi 4.0 aynı zamanda Dördüncü Sanayi 
Devrimi olarak adlandırılıyor. Teknoloji ve 
sanayi tarihini kısaca hatırlarsak, Birinci 
Sanayi Devrimi 18 ve 19.cu yüzyılda buhar 
gücünün geliştirdiği tekstil ve demir sana-
yilerini, ve kırsaldan kentsele toplumsal 
dönüşümü yarattı. İkinci Sanayi Devrimi 

20.ci yüzyılın başında elektrik gücü ve te-
lefon gibi icatları, kitlesel üretim, çelik ve 
petrol sanayilerini oluşturdu. Üçüncü Sa-
nayi Devrimi 20.ci yüzyılın ikinci yarısında 
bilgisayarlı üretim otomasyonunu getirdi.
Sanayi 4.0’ın temel taşı olan akıllı fabrika-
lar insan değerleri ve teknolojinin hızlı ve 
sorunsuz bir şekilde bağlanması (otomas-
yonu) tezi üzerine kurulmakta. Akıllı fab-
rikalarda tarladan ham madde – üretim – 
pazarlama zincirlerinin dijital algılayıcılar 
ve yapay zeka ile süper entegre sistemler 
olarak gerçekleşmesi mümkün. 
“Makina yapan makina” (metal plakaları 
kesebilen araçlar gibi) mottosu altında ta-
nınan uluslararası Alman şirketi Trumpf 
ve oluşturduğu Sanayi 4.0 platformu Axo-
om akıllı fabrikalarda tüm makina ve insan 
değerlerinin süper entegrasyonu ve oto-
masyonunu sağlıyor (https://www.trum-
pf.com/en_INT/products/smartfactory/). 
Rutin, tekrarlanabilir, yaratıcı olmayan 
görevler robotlara bırakılıyor. İnsanlar ise 
daha yenilikçi işlere odaklanacak zaman 
bulabiliyor.
Farkındalık gerektiren önemli bir nokta 

Sanayi 4.0’ın ürünlerin ve fabrika üretim 
süreçlerinin barkodlanması ile karıştırıl-
maması. Sanayi 4.0 barkodlamadan farklı 
olarak dijital algılayıcılar ve wifi internet-
ten faydalanarak canlı ve eş zamanlı üre-
tim ve ürün haritalarını akıllı fabrikalarda 
oluşturuyor ve yapay zeka ile hemen analiz 
ediyor. 
Küresel rekabet ve ihracat açısından, Sana-
yi 4.0 kurumsal, bölgesel, fiziksel ve zaman 
sınırlarını tanımıyor. Wifi internet, dijital 
algılayıcılar ve yapay zeka sayesinde Mer-
sin’de bir üretici fabrika başka bir zaman 
dilimindeki bir ülkede tüketiciler için lojis-
tik optimizasyonu yapabiliyor. 
Gıda sektöründe sıklık ile göz ardı edilen 
diğer bir nokta da sağlık ve tıp sektörü ile 
olan doğal sinerjiler. Gıda ve beslenme hem 
koruyucu hekimlik hem de hastalıkların 
tedavisi için bir olmazsa olmaz. Dolaysı ile 
sağlık sektöründeki Sanayi 4.0 uygulama-
ları tarım sektörü, çiftçi ve diğer üreticiler 
ve gıda mühendislerini de ilgilendiriyor.  
Örneğin, Amerika Birleşik Devletlerin-
de 2017 yılının sonunda dijital algılayıcı 
ile donanmış yeni bir ilaç Sanayi 4.0 çer-
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çevesinde sağlık ve tıp sektöründeki ilk 
uygulamalardan (https://www.fda.gov/
NewsEvents/Newsroom/PressAnnounce-
ments/ucm584933.htm). Şizofreni ve bazı 
depresyon hastalarında kullanılan dijital 
algılayıcı içeren bu “dijital ilaç” otomatik 
olarak hasta bağırsağından doktor, hasta 
yakını veya hastaya ilacın vücuda alındığı-
na dair akıllı telefona teyit mesajı atabili-
yor. Algılayıcı taşıyan bu dijital ilaç etiksel 
açıdan tartışmaya açık olmasına rağmen, 
Sanayi 4.0 ve “her şeyin her şeye bağlan-
dığı” yeni ve cesur bir dünyanın da hemen 
önümüzde olduğunun bir belirteci. 
Gıda ve bitkisel ürün sektörünün ilaç ham 
maddelerinin önemli bir kısmını sağladı-
ğını hatırlarsak, Sanayi 4.0 tarım, gıda ve 
ilaç sektörleri arasında ülkeler ve sektör-
ler arası önemli köprüler kurmamızı sağ-
layabilir.
Sanayi 4.0 “sinir sistemini” oluşturan diji-
tal algılayıcı ve yapay zeka donanımlı “akıl-
lı şeyler” hızla artmakta. Teknoloji araştır-
ma şirketi Gartner’ın analizine göre 2017 
senesi sonunda dünyadaki akıllı şeylerin 
sayısı – telefon ve bilgisayarlar hariç – 8 
milyarı geçti. Örneğin, yapay zekalı sürü-
cüsüz arabalar, nabız ölçer spor malzeme-
leri; ne kadar terlediğinizi ve vücudunuz-
dan su kaybını belirleyen akıllı kumaştan 
yapılmış giysi veya kol saatleri; evdeki ke-
diniz ve sokaktaki arabanızın konumunu 
eş zamanlı belirleyen sanal takip sistemle-
ri; mutfaktaki akıllı poşette bitmek üzere 
olan süt ve içme suyunu ev sahibine bildi-
rip, bir yandan da süpermarkete yeni su ve 
süt siparişi veren yapay zekalı algılayıcılar 
artık bilim kurgu değil, günlük hayatın bir 
parçası. Yapay zeka ise dijital algılayıcılar 
ile toplanan büyük verinin (Big Data) ba-
ğımsız analizini sağlıyor.
Intel’in tahminlerine göre, 2020 yılında 
akıllı şeylerin sayısı 200 milyarı geçecek. 

Bu şu anlama geliyor. Akıllı telefon ve bil-
gisayarımıza ek olarak gezegendeki ortala-
ma akıllı şey sayısı 2020 yılında kişi başına 
26’ya ulaşabilir!  
Sanayi 4.0 tasarım ilkelerine dayalı böyle 
bir dünya hayal değil, ve hayat akışı içeri-
sinde giderek normalleşmekte. Elle doku-
nup hissettiğimiz “fiziksel dünya” ile wifi 
internet, yapay zeka ve dijital algılayıcıla-
rın oluşturduğu “sanal dünya” arasındaki 
sınırlar giderek belirsizleşiyor ya da kalk-
mak üzere. 
Aşırı otomasyon ve süper entegrasyon gibi 
Sanayi 4.0 temel tasarım prensipleri “akıllı 
hastane”, “akıllı şehir” ve diğer kurumlar 
veya araçlar (akıllı araba, akıllı ev gibi) için 
de an itibarı ile genişletiliyor. İrlanda’nın 
Dublin şehri de akıllı şehir olma yolunda 
hızla ilerliyor. Wifi internet ve dijital al-
gılayıcılar sayesinde şehrin herhangi bir 
zaman diliminde eş zamanlı olarak canlı 
cansız tüm şeylerin hareket haritasını çı-
karmak, örneğin, trafik, gıda ve enerji yö-
netişimi için, mümkün olabilecek (http://
smartdublin.ie/about/). 
Öte yandan Sanayi 4.0 hakkında henüz ce-
vaplanmamış sorular da var. Her gün Lin-
kedin hesabınızdan sizinle bağlantı kur-
mak isteyen tanımadığınız herkesi gelişi 
güzel (“at torbaya dursun” yanlış mantığı 
ile) Sanayi 4.0 bağlantı ağınıza almak yeri-
ne, az ama güvenilir kişiler ile bağlanmayı, 
ve hatta bağlantısız kalmayı tercih etme-
nizin, farkında olmadığımız pratik, ilkesel 
ve etiksel avantajları olabilir mi? Sorgu-
lanmamış gelişi güzel tasarlanmış bağlan-
tı ağlarının karanlık tarafı var mı? Yapay 
zeka ve dijital algılayıcılar ile donanımlı 
sürücüsüz taksi ve kamyonlar, sürücülük 
ile hayatlarını kazananların gelir ve mes-
leklerini nasıl etkileyecek? 
Gıda sektörü akıllı şehir ve Sanayi 4.0 uy-
gulamaları ile küresel rekabet gücünü ar-

tırabilir. Sanayi 4.0’den beklenen süper 
entegre sistemler ve otomasyon bir çok 
sanayici, inovasyon etiği ve yönetişimi ile 
ilgilenen düşünürü, gıda sektöründeki 
C-seviyesi yönetici ve yatırımcıyı yakından 
ilgilendirmekte. 

Dr. Vural Özdemir İzmir Bornova 
Anadolu (1978-1981) ve Ankara Fen 
Lisesi’nde (1981-1984) eğitim gördü. 
Hacettepe İngilizce Tıp Fakültesi’n-
den 1990 yılında mezun oldu. Yük-
sek lisans (1994) ve doktora (1998) 
eğitimini kişiye özel tıp alanında To-
ronto Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
tamamladı. 
2008 - 2012 yılları arasında "Bilim ve 
Toplum” bağımsız düşünürü olarak 
teknolojilerin siyasi bilim ve sorumlu 
inovasyon stratejileri açılarından 360 
derece değerlendirilebilmesi için sos-
yal bilim, teknoloji yönetişimi ve uz-
görü (foresight research) eğitimi aldı 
ve 150’dan fazla uluslararası İngilizce 
makale, kitap bölümü ve gazete yoru-
mu (Op-Ed) yayınladı. 
2008-2010 yılları arasında Kanada 
Sağlık Bakanlığı’nda sağlık ürünleri 
güvenliği konusunda akademik da-
nışman olarak görev yaptı. 2010 yılın-
da McGill Üniversitesi’nde doçentliği-
ni sosyal bilim, inovasyon politikaları 
ve stratejileri alanındaki çalışmaları 
ile kazandı. 
Dr. Özdemir Amerika Birleşik Devlet-
leri’nde (New York) SCI-endeksli ve 
disiplinlerarası OMICS: A Journal of 
Integrative Biology dergisinde 2013 
yılından itibaren Baş Editör ve Genel 
Yayın Yönetmeni olarak görev yap-
maktadır. Seattle merkezli DELSA 
Küresel Açık İnovasyon ve Bilgi Dönü-
şüm Platformunun kurucularından-
dır.
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ARAŞTIRMA

ANTEPFISTIĞI ÜRETİMİNDE 
VERİM VE KALİTENİN ARTTIRILMASI

Ahır gübresi ile birlikte fosforlu ve potasyumlu gübrelerin derine verilmesi
Toprak analiz sonuçlarına göre gübre çeşit ve miktarı belirlenir.

Azotlu gübre uygulaması, Göz kurdu, Kabuklu Bit ve Kosnillere
karşı kış ilaçlaması, Budama

OCAK

ŞUBAT

Antepfıstığı nasıl ekilir
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Erkek ve dişi ağaçlarda çiçek uyumu kontrolü, Geç çiçeklenen bölgelerde 
Salkım Biti (Campylomma) ilaçlaması
Karagöz Kurdu tuzak dallarının toplanarak yakılması

Erken çiçeklenen bölgelerde Salkım Biti (Campylommal İlaçlaması
Yüzeysel toprak işleme

MART

NİSAN

Antepfıstığı nasıl ekilir
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ARAŞTIRMA

Aşılama, Sulama (Ağacın kök boğazına suyun göllendirilmemesine dikkat 
edilmelidir.) Çapalama
Varsa Antepfıstığı Psillidi (Beyaz Sinek ve Meyve İçi Kurdu mücadelesi

Antepfıstığı Psillidi (Beyaz Sinek), Dal Güvesi, İç Güvesi ve Meyve İç Kurdu 
Mücadelesi, Yüzeysel toprak işleme ve çapalama, Sulama ve yaz budaması, 
Mikro besin içerikli yapra gübrelerinini uygulanması (2-3 defa) Antepfıstı-
ğı Dip Kurdu (Capnodis) mücadelesi, Karazenk mücadelesi (Yağışlar devam 
ederse 15 gün sonra tekrar uygulanmalı)

MAYIS

HAZİRAN

Antepfıstığı nasıl ekilir
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Sulama, Toprak İşleme, analiz için yaprak örneklerinin alınması, Yeşil iç için 
erken hasat (Boz kırma)
Varsa Antepfıstığı Psillidi (Beyaz sinek) mücadelesi

Dip Kurdu (Capnodis) mücadelesi
Varsa Antepfıstığı Psillidi (Beyaz sinek) mücadelesi
Aşı bağlarının açılması ve aşı sürgünlerinin bağlanması
Tapanlı toprak işleme
Sulama ve gübreleme

TEMMUZ

AĞUSTOS

Antepfıstığı nasıl ekilir
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ARAŞTIRMA

Yeni Kurulacak bahçeler için çukur açılması
Anepfıstığı Dip Kurdu (Capnodis) erginlerinin toplanması

Hasat, (Meyve gözleri ve sürgünlerine zarar vermeden salkım sapları ile birlik-
te yapılmalıdır.)
Kurutma, (Meyve toprağa değmeden bez veya beton üzerinde kurutulmalıdır.
Depolama, (Ürünler depoya konulmadan önce depo dezenfekte edilmelidir.

EYLÜL

EKİM

Antepfıstığı nasıl ekilir
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Derin kış sürümü (ağacın gövdesine yaklaşmadan gövdeden en az 1.5 metre
uzaktan sürüm yapılmalı, köklere zarar verilmemelidir.)

Budama
Gübre önerisi için toprak örneği alınarak analiz ettirilmesi
Fidan dikimi
Karagöz Kurdu için tuzak dalların asılması

KASIM

ARALIK

Antepfıstığı nasıl ekilir
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La Recolte Du Monde Dergisi 14. Sayısı’nda, Türkiye Tarım Sektörü için 
80 yıldır çalışmalar yapan ve katkıda bulunan bir devlet kurumunu 
konu alıyoruz. Gaziantep’te bulunan “Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü” 
1937 yılından beri çiftçilere antepfıstığı üzerine doğru tarım teknikle-
rini anlatarak antepfıstığının ekiminin yaygınlaştırılması için faaliyet-
ler yürütüyor. 
Enstitü Müdürü Sayın Dr. Nevzat Aslan, “ Antep fıstığı bugün Türki-
ye’nin 35 ilinde yetiştirilmektedir ve 6 ilinde de şehir ekonomisine ciddi 
bir katkı sağlamaktadır.” dedi. 

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Dr. Nevzat Aslan 

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Nevzat Aslan 

ASLAN, “ANTEP FISTIĞI BUGÜN 
TÜRKİYE’NİN 35 İLİNDE YETİŞTİRİLİYOR”
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2016 yılında bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle 2017 yılı yok yılı idi. Ancak yağış iyi olduğu 
zaman, ağaç dinlenmesi olduğu zaman 2018 yılının var yılı olacağını ve iyi verim alacağımı-
zı öngörüyoruz. 
Antepfıstığı işlenmesi ve paketlenmesi yani sanayi ayağının büyük bir kısmı Gaziantep ili-
mizde gerçekleşmektedir. Dolaylı veya doğrudan bu sektörden faydalanan insan sayısı, ger-
çekleştirdiğimiz ankete göre 250 bin kişinin üzerindedir. 

Nevzat Bey, Antepfıstığı Araştır-
ma Enstitüsü’ndeki pozisyonu-
nuzdan bahseder misiniz?
Enstitü bünyesinde 10 yıldır hiz-
met veriyorum. İlk 5 yıl araştırma-
cı mühendis olarak, son 5 yıldır da 
yöneticilik görevinde bulunuyo-
rum. Asıl uzmanlık alanım “Bitki 
Besleme ve Toprak Bilimi”.
Enstitünün tarihi ve kuruluş 
amacı ile ilgili bilgi verir misi-
niz?
Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü, 
1937 yılında kurulmuştur. TC Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na 
bağlı olarak 80 yılı aşkın süredir 
çiftçiye hizmet vermektedir. Ku-
ruluş amacı: çiftçilere doğru tarım 
tekniklerini öğreterek Antepfıstı-
ğı yetiştiriciliğini benimsetmek ve 
yaygınlaştırmak. Bunun için deği-
şik illere aşı kalemi gönderip ya-

bani olan bazı pistachia türlerinin 
Antep fıstığına dönüştürülmesi 
için çalışmalar yapılmıştır. Antep 
fıstığı bugün Türkiye’nin 35 ilinde 
yetiştirilmektedir ve 6 ilinde de 
şehir ekonomisine ciddi bir katkı 
sağlamaktadır.
80 yıllık mazisi olan kuruluşumuz 
ilk 40 yıllık süreçte, ürünü yaygın-
laştırma politikası yürütmüş; son 
40 yıldır da AR- GE çalışmalarına 
ağırlık verilmiştir. Gerek bilimsel 
arenada geliştirilen yeniliklerin 
takip edilerek uygulanması, gerek 
çiftçinin sahada yaşadığı sorunla-
ra çözüm niteliğinde araştırmala-
ra imza atarak tarım teknikleri ge-
liştirmek üzerine projelere imza 
atılmıştır. Eğitimlerde bu proje-
lerden feyz alınmıştır.
Antepfıstığı üretimi alanında 
bölgenin güncel durumu nedir?

 Antepfıstığının yoğun olarak üre-
tildiği bölge Güney Doğu Anado-
lu Bölgesidir. Antepfıstığının en 
çok üretildiği iller ise; Gaziantep, 
Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıya-
man, Siirt ve Kilis’tir. Manisa, Mer-
sin, Batman, Şırnak, Çanakkale il-
lerimizde de kayda değer üretim 
bulunmaktadır. Ülkemizde yıllık 
ortalama üretim oranı ise 120 bin 
tondur. 
Antepfıstığı Ağacı, çiftçinin “bir 
yıl var, bir yıl yok” dediği, teknik 
olarak periyodisite gösteren bir 
meyve türüdür. Yani, çiftçi bir yıl 
yoğun olarak meyve alırken bir 
diğer yıl hiç ya da az oranda mey-
ve alır. Bu duruma iklim koşulları 
yani özellikle yağış da etkili ol-
maktadır. Dolayısıyla Antepfıstığı 
üretim oranları değişiklik göste-
ren bir tarım ürünüdür. 



RÖPORTAJ

|46 |46

Dünyada Antepfıstığının durumu nedir?

Antepfıstığı üretiminde ilk üç sı-
rada İran, Amerika ve Türkiye yer 
almaktadır. 4. Sırada olan ve üre-
timi ile bizimle yarışan ülke ise 
İspanya’dır. Dünyada ortalama 
800 bin ila 900 bin ton aralığında 
Antep fıstığı üretimi gerçekleşti-
rilmektedir. İran ile Amerika yine 
yıldan yıla değişmekle birlikte en 
iyi şartlar sağlandığında ortalama 
350 bin ton üretim gerçekleştire-
bilmektedir.
Türkiye’nin 2016 yılında Antep 
Fıstığı üretimi 170 bin ton idi. 
Dünya pazarının ortalama %15’ini 
ülkemiz karşılamaktadır.
İran ve Amerika’nın daha yüksek 
bir pazar payına sahip olmasında-
ki nedenlerin başında; çeşit fark-
lılığı gelmektedir: Daha iri, çıtlak, 
yuvarlak formda bir türe sahipti-
ler. Ayrıca iki ülkede reklam kanal-
larını doğru kullanarak pazardaki 
bilinirliklerini artırmış ve talep ya-
ratmış durumalar. 
Oysa Antepfıstığının aroması ke-

sinlikle daha zengin ve lezzetlidir. 
Hatta uluslararası satış yapan in-
ternet sitelerinde “the sweetest”  
“en lezzetli fıstık” şeklinde lanse 
edilmektedir. Çıtlaklık mevzusu 
ise, işleme tesislerindeki yeni tek-
nolojiler ile çözülmüştür.
Kooperatifleşme konusunda 
üretici ne durumda?
Gaziantep’te Antepfıstığı üreticile-
rini birleştiren bir kooperatif yok. 
Ancak Şanlıurfa’da kuruluyor ve 
Siirt’te de çiftçiyi destekleyen pro-
jeler hayata geçiriliyor: Siirt ilinde 
10 milyon Euro yatırım ile bir Av-
rupa Birliği Projesi’ni hayata geçir-
diler. Bu proje çerçevesinde fıstık 
işleme tesisi kuruldu.  Yöre çiftçisi 
ürününü burada işleme fırsatı ya-
kalayacak. 
Ülkemizde çiftçiyi birleştiren ör-
gütlenmelere ihtiyaç var: Özellikle 
de verimlilikte yıldan yıla değişik-
lik gösteren Antepfıstığı gibi bir 
ürün için. 2016 yılında kuru kır-
mızı kabuklu Antepfıstığı 15- 16 

TL iken 2017 yılında 30- 31 TL’ye 
çıktı. 2018 de yine fiyatın yüksek 
olacağı öngörülüyor. 
İşte bu hareketlenmede çiftçi kaza-
nıyor gibi görünüyorsa da aslın, bir 
kısım çiftçi yani deposunda ürünü 
olan kar ediyor. Sürekli dengeli bir 
gelir için istikrarlı bir fiyat politi-
kası gerekli. 
Ayrıca ihracatta da bu dalgalanma-
lar sıkıntı yaratıyor. İhracatçısının 
bağlantı kurduğu firmalar istikrar-
lı, sabit fiyat istiyor. 
Sonuçta; hem çiftçi hem tüketici 
hem de sanayici için fiyat dalgalan-
masının önüne geçilmeli. 
Laboratuvarınızdan bahseder 
misiniz?
Farklı disiplinlerde çalışıyoruz. 
Bitki yetiştirme, bitki sağlığı, bitki 
besleme gibi alanlarda çalışmala-
rımız var. 
Çiftçiye hizmet verdiğimiz toprak, 
bitki ve gübre analizi laboratuvar-
larımız var. Ayrıca, bitki sağlığı ile 
ilgili projelerde faydalı böcekler, 

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Nevzat Aslan 
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zararlı böcekler, hastalık yapıcı ya 
da faydalı bakteriler ve mantarlar 
üzerine araştırmalar yürüttüğü-
müz laboratuvarlarımız var. Bunun 
yanında geçen sene yeni bir oluşu-
ma imza attık. 
Biyolojik mücadeleye destek vere-
cek böcek türleri yetiştirmek için 
bir laboratuvar tesis ettik. Gıda la-
boratuvarını yeni kurduk ve yavaş 
yavaş canlandırıyoruz. Bu labora-
tuvarda da AR-GE Çalışmaları yü-
rütülecek.
Üniversiteler ile işbirliğiniz var 
mı?
Çukurova Üniversitesi, Sütçü İmam 
Üniversitesi, Harran Üniversitesi 
ile fıstık konusunda çalışan hoca-
larımız var. Tarım Bakanlığımızın 
desteği ile ortaklaşa projelere imza 
atıyoruz. TÜBİTAK’a sunduğumuz 
projeler bulunuyor.
Nevzat Bey, Antepfıstığı Ağacı 
yetiştirmek üzerine genel bir 

bilgi alabilir miyiz?
Antepfıstığı yetiştiriciliğinde iki 
yol izleniyor. Birincisi, halk dilinde 
yabani denilen melengiç, buttum, 
Atlantik sakızı gibi ağaç türlerini 
aşılayarak Antepfıstığı elde edili-
yor. İkincisi ise,  Antepfıstığı fidanı 
edinerek bir Antepfıstığı Bahçesi 
tesis etmek.
Antepfıstığı kanaatkâr bir bitkidir. 
Kötü toprak ve arazi şartlarında ve 
iklim şartlarında dahi yetiştirile-
bilmektedir. 
Ancak belirtmek gerekir ki, iyi 
şartlarda daha çok verim verir. 
Yeni bir Antep fıstığı Bahçesi Tesis 
etmek aslında sabır isteyen bir iş-
tir. Çünkü “gençlik kısırlığı” dedi-
ğimiz meyveye yatma süresi, An-
tepfıstığında uzundur ve ilk on yıl 
gelir elde edemezsiniz. 
Ancak Antepfıstığı Ağacı uzun süre 
yaşar, iyi bakım şartlarında 100 
yıla kadar güzel verim verir. 

Bu ürüne neden Antepfıstığı de-
niyor?
Eskiler Antepfıstığına “Şam Fıstı-
ğı” der. 1960’lı yıllara kadar da bu 
isim ile anılmıştır. 
Hocalarımız bunun nedenini Os-
manlı dönemine dayandırmakta-
dır. 
O dönemde yemişin ticareti Şam’da 
yapılıyordu. Bu da ürünün uzun 
süre Şam Fıstığı olarak anılmasına 
neden olmuştur. 
Cumhuriyetten sonra 50’li yıllar-
da şartlarla birlikte, bu algının da 
değişmesi gerektiğine kanaat geti-
rerek, dönemin en çok fıstık yetiş-
tirilen bölgesi olan Antep’in ürüne 
isminin verilmesine karar veril-
miştir. 
2016 yılında bir böcek türü ye-
tiştirdiğinizi öğrendik. Antepfıs-
tığı Ağaçlarına zarar veren za-
rarlıları yok ediyor. Bu böcek ile 
ilgili bize bilgi verir misiniz?

Antepfıstığı yaprağında emgi yapan ve 
ağacı zayıf düşürerek zarar veren bir 
beyaz sinek var: ‘Antepfıstığı Psilidi’. 
Bu zararlıları yiyerek yok eden faydalı 
bir canlı tespit edildi. Harran Üniversi-
tesi’nde yapılan bir araştırmayı örnek 
alarak İpekyolu Kalkınma Ajansı des-
teği ile projeyi geliştirdik. Desteklerle 

laboratuvarımızı kurarak 2016 yılında 
üretime başladık. 
Böylece kimyasal mücadele gerek-
meden, üretilen faydalı böcekler yani 
bilim dili ile “predatör” kullanarak,  
psilidi ile mücadele ediliyor. Unut-
mamalıyız; doğru zamanda ve doğru 
oranda kullanılmayan kimyasal mad-

deler, doğadaki zararlı canlılarla bir-
likte faydalıları da yok ediyor ve bir 
sonraki nesilde; zararlı olan, faydalı 
olana baskın çıkıyor. 
Dengeyi yeniden kurmak için yarar-
lı böceklerin üretimini artırıyoruz ve 
kontrollü bir şeklide çiftçiye dağıtıyo-
ruz. 
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Abdullah Konca

KONCA BAKLİYAT, 
“DOĞADAN GELEN 

TÜRK LEZZETİ”

Konca Bakliyat, “Doğadan Gelen Türk 
Lezzeti” sloganıyla 1980’li yılların ba-
şından beri Türk Bakliyat Piyasası’na 
hizmet eden kuruluşlardandır. Firma-
nın 2. Kuşak yöneticilerinden Abdullah 
KONCA’dan Konca Bakliyat ile ilgili ay-
rıntılı bilgi edinirken, piyasanın duru-
mu hakkında görüşlerini de aldık. 
Konca, “1980’li yıllarda Türkiye, Dünya 
Bakliyat Piyasasındaki pastanın en bü-
yük dilimine sahipken, zaman içerisin-
de tohum geliştirme ve eleme teknolo-
jilerindeki ilerleme Hindistan, Arjantin, 
Meksika  ve yakın dönemde de  Ame-
rika, Kanada, Rusya gibi ülkelerin öne 
çıkmasını sağladı.” dedi.
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Sizi tanıyabilir miyiz?

1986 yılında Mersin’de dünyaya 
geldim. Lise tahsilini tamamlaya-
rak 2005 yılında Konca Bakliyat’ta 
çalışmaya başladım. Tabiri caizse 
bu işte çekirdekten yetiştim. 
İlk olarak ithalat ve ihracat de-
partmanında gümrük işlerini takip 
ettim. Ardından üretim kısmı ile 
ilgilendim. İşletmemizde gerçek-
leştirilen tüm işleyişe hakim olduk-
tan sonra 2011’de şirket yetkilisi 
pozisyonuna yükseldim. 

Konca Bakliyat’ın temelleri ne 
zaman atıldı?
1984 yılında Şirketimizin temelle-
rini atan babam Cuma Konca ve 5 
kardeşi Urfa’nın Siverek ilçesinden 
Mersin’e göç ediyorlar. Çalışma 
azmi ve hayalleri olan bu kardeşler 
Mersin Merkez’de bulunan Zeytin-
burnu Caddesi’nde gıda toptan işiy-
le esnaflığa ilk adımlarını attılar. 
Onlar için hırsın ve mücadelenin  
olduğu bu ilk işlerinde yağ, salça, 
makarna, bakliyat vb. gıda ürün-
lerinin satışını gerçekleştirdiler. 
1989 yılında babam Cuma KONCA 
ve kardeşleri başarılı yıllara imza 
attıkları gıda toptancılık işinden 
sonra bugün hepimiz için şükür se-
bebi olan bakliyat işine başladılar. 
Mücadelenin gerçekleştiği bu yıl-
larda Koncalar Şirketi’ni kurdular. 
2000’li yıllarda kardeşleriyle yolla-
rı ayrılan babam Cuma KONCA  alın 
teriyle duvarları örülmüş bu şirke-
tin, modern yönetim becerileriyle 
önderliğini yapmıştır.

Konca Bakliyat olarak çalıştığı-
nız ürünler nelerdir?
Şirket olarak nohut, fasulye, bul-
gur, kırmızı mercimek vb.  organik 

bakliyat ürünlerini çiftçiden temin 
ederek, sahip olduğumuz modern 
ve teknolojik makinalarla hazır 
hale getirip müşterilerimize sun-
maktayız. Şirketimin hedef kitlesini 
artırmak adına iç piyasa çalışmala-
rı ile birlikte  yurtdışı satışlarına da 
ağırlık vermekteyiz. Markamızı ve 
kaliteli organik ürünlerimizi  Orta 
Doğu ,Avrupa, Asya ve Afrika kıtala-
rında ulaşabileceğimiz tüm ülkele-
re duyurmakta ve onlarla iş birliği 
içine girmekteyiz.

Bakliyatta bugün ne durumda-
yız?
Türkiye bugün ihracatçı konumdan 
çok  ithalatçı konumuna gelmiş-
tir. Çünkü tarım alanları ve üretim 
her geçen gün gerilemeye başlamış, 
ürün temin edilen Türkiye başka 
ülkelerden ürün temin eder hale 
gelmiştir. Maalesef ki bu piyasamız 
için kanayan bir yaradır.
Bugün tohum teknolojisindeki ge-
lişmeler sayesinde zamanında biz-
den ürün ihraç eden ülkeler yüksek  
oranlarda ürün üretmeye başladı. 
İhracat yaptıklarımızdan ülke ola-
rak maalesef ürün tedarik eder ol-
duk. Hindistan, Meksiksa, Arjantin 
ve son zamanlarda Amerika, Rusya, 
Bulgaristan, Kazakistan gibi ülkeler 
bu stratejiyi uyguladıklarından do-
layı onlarla rekabet içindeyiz.
Ayrıca iklim şartlarında oynamalar 
var. 
Son dönemde zamansız yağışlar 
ve ani aşırı sıcaklar mahsule çok 
zarar verir oldu. Kalite ve tonaj 
düşüklükleri nedeniyle ürünlerde 
fiyat dalgalanmaları yaşanıyor. Bu 
durum, uluslararası satışlarda bizi 
aşağı çekiyor, rekabetteki gücümü-
zü etkiliyor.
Konca Bakliyat’a geri dönecek olur-

sak; 28 yıldan beri kalite anlayışı-
mızda hiçbir değişiklik olmadı. İs-
tikrarlı bir şekilde yolumuza devam 
ediyoruz. İlkemiz, müşterilerimize 
yeni teknolojik makinalarla  kaliteli 
ürünleri  sunmaktır.

Türkiye yeniden nasıl fark yara-
tır?
Türkiye’nin bakliyat ürünleri lezzet 
ve kalite anlamında hala çok iddia-
lı; Çünkü biz bir tarım ülkesiyiz.
Dünya, Türk bakliyat ürünlerini ça-
ğımızda daha yakından tanıyor ve 
talep ediyor. Çünkü bakliyata ilişkin 
bilinç seviyeleri yükseldi; bakliya-
tın lezzetli, sağlıklı ve daha az ka-
lorili bir ürün olduğunu biliyorlar. 
Bugün bakliyatta lider olan pek çok 
ülke tohumu Türkiye’den temin et-
miştir. 
Yaşanılan zorluk ve sıkıntılara rağ-
men ülkemizin sahip olduğu tüm 
zenginlikler gücümüzü oluşturmalı 
ve tarıma yatırım yapmalıyız. Çiftçi 
desteklenmesi, üreticiye teknolojik 
makine ve ürün tanıtım alanlarında 
destek oluşturulması, yeni organize 
sanayi bölgeleri yaratılması yapa-
caklarımızın başında yer almalıdır.

Son dönemde katıldığınız fuar-
lar var mı?
Her yıl olduğu gibi 2017 yılında da 
düzenlenen PARİS SIAL, ALMANYA 
ANUGA, DUBAİ GULFOOD fuarları-
na  ve  Uluslararası Bakliyat Kon-
federasyonu’nun (GPC) düzenledi-
ği Kanada’daki konferansa Konca 
Bakliyat olarak katılımda bulun-
duk. Toplantı ve fuarlardaki yüzyü-
ze iletişimin, ticaretimizde işbirliği-
ni  ve  karşılıklı güveni arttıracağına 
inanıyoruz. 
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Osman Yaman

OPTİK 
AYIKLAMADA 

İLKLERİ 
YAPMAYA 

DEVAM EDECEĞİZ
Şirketimiz Atomika Makina 1989 yılından beri ülkemiz gıda sanayine hizmet et-
mektedir. Kurulduğu günden itibaren en önemli satış kalemlerinden bir tanesi 
Sortex optik ayıklama makinaları olmuştur. Şu anda ülkemizde mutfaklarda yer 
alan ve optik ayıklamadan geçmiş ürünlerin çok büyük bir kısmını bizim makina-
larımız temizlemektedir. 

Böylece hem ülkemiz gıda sanayine hiz-
met etmekteyiz hem de tüketicinin görsel 
olarak albenili ve güvenli ürün yemeleri-
ne imkan sağlamaktayız. Bühler Group 
bünyesinea dahil olduktan çalışma sa-
hamız genişlemiş, sadece optik ayıklama 
ile kalınmayıp pirinç, bulgur, mercimek, 
bakliyat işleme makinalarının satışın 
yapmaya başlanmıştır. Bühler’in büyü-
me politikasına bağlı olarak bünyesine 
kattığı firmalar arttıkça bizim de çalışma 
sahamız genişlemektedir. Bu sektörlerde 
tarladan gelen ürünün alınmasından tu-
tunda paketlenmesine kadar her türlü iş-
lem aşamasında anahtar teslimi çözümler 
sunuyoruz. Mühendisliği tamamen bize 
ait fabrikalar hatta birden çok işleme te-
sisinin aynı alanda olduğu üretim komp-
leksleri tasarlıyoruz. 
Biz dünyadaki en iyi optik ayıklama ma-
kinalarını satıyoruz. Ancak sadece en iyi 
makinayı satmanın yeterli olmadığının bi-
lincindeyiz. Aynı zamanda satış ve servis 
konusunda sürekli ödüller alacak derece-
de, çok başarılı bir kadroya sahibiz. Satış 
ve servis konusunda toplam 30 personel 
ile satış ve satış sonrası hizmetlerde ülke-
miz sanayine hizmet etmeye çalışıyoruz. 
Sortex makinaların satış sonrası eğitim, 
garanti kapsamındaki servis, koruyucu 
bakım ve yedek parça teminini sağlıyoruz. 
Bühler Group’a ait makinalarda fabrika 
tasarımı, makina montajında uzman des-
teği, fabrika devreye almada uzman des-

teği, daha sonrasında yedek parça temini 
konularında destek veriyoruz.
Bizim portföyümüzün en önemli kısmını 
Sortex optik ayıklama makinaları oluş-
turuyor. Bu makinalar o kadar çok kabul 
gördü ki Sortex, optik ayıklama makina-
larının jenerik ismi oldu. Herkes optik 
ayıklama makinalarını Sortex diye ad-
landırıyor. Aslında bu durum bizim için 
hem avantaj hem de dezavantaj olabiliyor. 
Avantaj çünkü bu bizim optik ayıklamanın 
kilometre taşlarını döşeyen ve her zaman 
optik ayıklamaya yön veren firma olduğu-
muzun kanıtı. Dezavantajı ise ilk defa ta-
nıştığımız bir müşterimize bazen “hakiki 
Sortex biziz!” demek zorunda kalıyoruz.
Son gelişmeler:
Çok yakın zamanda piyasaya çıkan Sortex 
B MultiVision makinalarımıza olan ilgi 
her geçen artıyor. MultiVision kameralar 
insan gözünün renk algılama sistemin-
den esinlenilerek tasarlandı. Kamera aynı 
gözümüz gibi kırmızı, yeşil ve mavi rengi 
aynı anda algılayabiliyor. Gökkuşağında 
gördüğümüz tüm renkler bu üç ana ren-
gin değişik kombinasyonlarından oluşu-
yor. Yani tabiatta ne renk varsa kamera-
mız görebiliyor. Böyle bir kamera ile renk 
ayıklamada yapamayacağınız iş kalmıyor. 
Böylesi bir özellik gıda sanayicilerimize 
daha önce yapılamayan ayıklama işlem-
lerini yapma imkanı sağladı. Bu yüzden 
çok kısa sürede kabul gördü ve makine 
kullanıcılarından son derece olumlu geri 

dönüşler alındı. Ürünün yapısı, ana rengi, 
yabancı madde rengi ne olursa olsun tek 
seçenek olarak MultiVision kamera siste-
mi yeterli oluyor. Bühler Sortex B maki-
naların MultiVision kameralar konduktan 
sonra ürünün ne olduğunun bir önemi 
kalmadı. İster kuru fasulye ayıklayın ister  
haşhaş, makine özelliklerini ayarlayarak 
istediğiniz üründe kullanabilirsiniz.    
Kabuklu yemişlerde kavurma öncesi do-
ğal ürünlerin ayıklanmasında Sortex E1C 
BioVision kamera sistemi, şimdiye kadar 
bu ürünlerde yakalanmayan bir perfor-
mansla kabuk, plastik, cam gibi yabancı 
ürünleri ayıklamayı başardı. Bu yıl için 
elde ettiğimiz başarılardan biri oldu.  
Dondurulmuş ürünlerde PolarVision ka-
mera kullanılmaya başlandı. Ayıklamada 
öyle noktalara gelindi ki ayıklamada renk 
esasından çıkarak malzeme farkına göre 
ayıklama yapmaya başladık. Bu tip ürün-
lerdeki mavi plastik, bezelyedeki salyan-
goz üreticilerin sıkıntı duydukları yabancı 
maddelerdi. Artık PolarVision teknolojisi 
sayesinde bu konulara çözüm bulundu. 
Gıda güvenliğine katkılarımız:
Optik ayıklama ile her şeyden önce gıda 
güvenliği konusunda başka hiçbir ayıkla-
ma sistemi ile yakalanamayan kriterlere 
ulaşmamız sağlandı. Çünkü ürünle aynı 
boy, çap, şekil, yoğunluk v.b. fiziksel kri-
terlere sahip cam, plastik, tahta, taş gibi 
yabancı maddeler ancak renk ayıklama ile 
ayıklanabiliyor. Bizim için yabancı madde 
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ile ürün arasında renk tonu farkı olması 
yeterli. Ancak burada da bitmiyor, tüm 
fiziksel özelliklerinin yanında rengi bile 
aynı yabancı maddeler için kızıl ötesi ka-
meralar kullanabiliyoruz. Bu sayede çok 
zor ayıklanabilen ürünlerde bile firmala-
rın gıda güvenliği standartlarını yakalıyo-
ruz.
Gıda güvenliği açısından daha bir çok ka-
zanımlarımız oldu. En önemli konulardan 
birisi küflenmiş ürünlerin ayıklanmasıdır. 
Küfler gıda üzerinde insan sağlığına son 
derece zararlı aflatoxin denen maddeleri 
üretebiliyorlar. Küflenmiş ürünlerde mey-
dana gelen renk değişimi optik ayıklama 
makinaları tarafında algılanıyor ve ayıkla-
nıyor. Bu durumda hem küflenmiş ürünle-
rin diğer ürünlere teması engelleniyor ve 
tüm partinin bozulmasının önüne geçili-
yor hem de insanların küflenmiş ürünleri 
tüketmeleri önüne geçiliyor.
Ürün görseline katkılarımız:
Diğer bir kazanım da ürünlerin ambalaj-
daki görselliği ve raflardaki albenili duru-

şu oldu. Firmalar ürünlerini satabilmek 
için paketlerin içine homojen renkte ürün 
koymak istiyorlar, bunu gerçekleştirmek 
için de optik ayıklama kullanmak zorun-
dalar. Özellikle kırmızı mercimek, bulgur 
kuru fasulye, nohut, aşurelik buğday gibi 
ürünlerde görsel çok önemli. Yabancı 
madde olmasa bile üründen farklı renk 
tonlarında ürünler artık tüketici tarafın-
dan yabancı madde olarak algılanabiliyor.
Hedeflerimiz:
Bizim öncelikli hedefimiz optik ayıklama-
da pazar liderliğimizi devam ettirmektir. 
Bühler Sortex’in teknoloji lideri olması ve 
her zaman ilkleri başarması bizi bu konu-
da daha güçlü kılmaktadır. Ankara’daki 
uygulama merkezimizdeki en son sürüm 
makinalarımızla uygulama yapmak iste-
yen müşterilerimize hizmet vermeye de-
vam edeceğiz. Sürekli gelişen teknolojiye 
ayak uydurma adına personelimizi eğitim 
programlarına daha ağırlık vereceğiz. 
Uzun vadede ülkemizin bir tarım ülkesi 
olması nedeniyle, tarımsal ürün kapasite-

mizin artmasını umut ederek Türkiye’nin 
yeniden kendine yeten ve ihracat yapan 
konumunu yakalamasını bekliyoruz. Bu 
durumda bize daha fazla iş düşeceğini 
biliyoruz ve kendimize buna uygun prog-
ramlar yapmak istiyoruz.   
Her zaman söylediğimiz gibi biz sadece 
kendimizi satış firması olarak görmü-
yoruz. Biz müşterilerimizin iş ortağıyız. 
Bazı müşterilerimizle birinci kuşakla baş-
ladığımız ilişkiler ikinci kuşakla devam 
ediyor. 30 yıla yaklaşan dostluklarımız 
oluştu, şu anda dünya pazarına yön veren 
şirketlerimizle beraber büyümenin haklı 
gururunu yaşıyoruz
Sortex için optik ayıklamada teknoloji li-
deri olma özelliği vazgeçilmezdir. Aynı za-
manda bu teknolojiye yön veriyor ve her 
zaman ilkleri başarıyoruz. Şu anda bile 
yeni bir teknoloji üretmek için çalışmalar 
sürüyor. Her zaman en az bir adım önde 
olmaya devam edeceğiz. 
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Excell Serisi Kapalı Eleme Makinesi Serisi’nin yeni üyesi Excell 1003 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. 

1003
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Yayla Bakliyat Satınalma Müdürü Davut Cesur

Yayla Bakliyat, “Yayla Gurme” ve “Yayla Gurme Fit” isimli iki özel seri çıkardı. Mar-
ket raflarındaki yerini 2017 yılının son çeyreğinde alan bu ürünler hakkında bilgi 
aldığımız Yayla Bakliyat Satın Alma Müdürü Davut Cesur, “Yayla Gurme ve Yayla 
Gurme Fit Serileri, hayatı hızlı yaşayanlara besleyici ve pratik bir alternatif sunu-
yor.” dedi.

Yayla Bakliyat son dönemde piyasaya 
sürdüğü inovatif ürünlerle dikkat çe-
kiyor.  Geleneksel bakliyat ürünlerinin 
dışına çıkarak, 21. yy insanının gerek-
sinimleri doğrultusunda şekillendiril-
miş ürünler sunduklarını belirten Yayla 
Bakliyat Satın Alma Müdürü Davut Ce-
sur, “Yaşam Senin, Sağlıklı Kal!” sloganı 
ile piyasada zor bulunan besleyici ürün-
leri özel ambalajlarda piyasaya sürmüş 
bulunuyoruz: Yayla Gurme Serisi’nde 
Chia’dan Keten Tohumuna; Jasmine Pi-
rinçten, Maş Fasulyesine kadar 28 fark-
lı çeşit gurme bakliyat ürününü bulmak 
mümkün” şeklinde konuştu. 
Yayla Gurme Fit Serisi ürün skalası ile 
ilgili de bilgi veren Cesur, “ Ortalama 
15 dk. da hazırlanan, çalışan bayanlar 
ile öğrencileri öncelikli olarak hedef 
alan ‘Yayla Gurme Fit’ Serisinde bul-
gurdan hazırlanan 8 ürün bulunuyor. 
Chialı, Domatesli, Kinoalı, Greçkalı, No-
hutlu, Biberli, Sebzeli, Yeşil Mercimekli 
ve Domatesli çeşitleri ile bulgura farklı 
yorum getirdik.” şeklinde seriyi ifade 
ediyor.
GURME SERİLERİNE ÖZEL PAKET 
ÇALIŞMASI
Yayla Gurme Serisi 2016 yılında, Yayla 
Gurme Fit Serisi ise 2017 Mart Ayında 
raflardaki yerini aldı. 2018 yılında baş-

ka birkaç seri yenilikçi seri ile daha pi-
yasaya giriş yapılacağı kaydedildi. Yayla 
Bakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Gümüş’ün 30 senedir sektörün içinde 
olduğunu ve dünyadaki yenilikleri ya-
kından takip ederek desteklediğini ve 
hatta inovatif fikirler geliştirdiğini be-
lirten Cesur, “Yayla Bakliyat’ın iyi çalı-
şan bir AR- GE Departmanı var. Ürünün 
içeriğinden, katkı maddesine; paketin 
boyutundan ambalajın hammaddesine 
kadar bilimin ışığında hareket ediliyor.” 
şeklinde konuştu. 
Yayla Gurme Serisi’nde “Backs Poun-
ch” ambalaj kullandıklarını sözlerine 
ekleyen Cesur, “Bu ambalajlar bari-
yerli ürünlerdir. Yani ürünü sadece şık 
bir ambalaja koymakla kalmıyor; onu 
yüksek seviyede koruyoruz. Bakliyat 
ürünlerini rutubet ve yoğun güneşe 
karşı koruyan bu ambalaj türünü tercih 
ediyoruz. Ambalajların üzerinde besin 
değerleri de bulunuyor. Vegan ürünle-
rimizin üzerinde özellikle logo bulunu-
yor. Gurme Serisi’nde herkes için özel 
bir tat var.” bilgisini geçti.
Yayla Gurme Fit Serisi’nde hiçbir koru-
yucu katkı maddesi kullanmadıklarını, 
koruma işlemini paket ile sağladıkları-
nı söyleyerek bu ikinci serideki paket 
kullanımı hakkında da ayrıntı verdi: 

Cesur,  “Yayla Gurme Serisi’nden hemen 
sonra Yayla Gurme  Fit Serisi’ni  piyasa-
ya sürdük. Bu ikinci seride ambalajdaki 
bariyeri artırdık. Çünkü bakliyat ürünü-
nün içerisinde kurutulmuş sebzeler var. 
Sebze nem ile buluştuğu zaman rutubet 
oranı artmaya başlar. Özel koruma ge-
rektirir.” şeklinde konuştu. 

CESUR, NEDEN GURME SERİSİ’NDE 
PİRİNÇ YERİNE BULGUR İLE ÇALIŞ-
TIK?   
Yayla Gurme Fit Serisi bulgur ana ürü-
nüne eklenen özgün tatlardan oluşuyor. 
Paketinde 15 dk. da hazır ibaresi bulu-
nan seri, tüketiciye pratik ve besleyi-
ci bir yemek alternatifi sunuyor. Yayla 
Gurme Fit Serisi’nde pirinç yerine bul-
gur kullanılmasının nedenleri arasın-
da; içerisindeki protein oranı nedeniyle 
daha besleyici olması yattığını belirten 
Cesur, “Avrupa Kıtasındaki ülkelerde 
bulgur yaygın şekilde bilinmiyor. 
Ancak biz 2017 Kasım Ayı itibariyle, 
Almanya ve İngiltere’ye ürün gönder-
meye başladık. Bizim için kinoa ne ka-
dar yeni ise bulgurda onlar için o kadar 
yeni.” yorumunda bulundu.
Yayla Bakliyat’ın; Yunus, Çiftçi, İri Da-
nem isimli paket markaları da bulunu-
yor. 

“YAYLA GURME” VE “YAYLA 
GURME FİT” İSİMLİ İKİ ÖZEL 
SERİ ÇIKARDI. 



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

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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Sait Dervişoğlu

Sn. Ahmet AKIN 
Yeminli Mali Müşavir

YENİ 
PATRONLAR 
FON 
YÖNETİCİLERİ

Ceplerindeki milyon dolarlarla dola-
şan özel sermaye fonları adeta avcı gibi 
davranıyorlar. Pazar lideri olabilecek 
firmaları gözetleyerek aracı şirketler 
yoluyla ortak olmaya çalışıyorlar. Tür-
kiye 80 milyon nüfusu ve 750 milyar 
dolarlık ekonomik büyüklüğüyle ya-
bancı yatırımcıların iştahını kabartıyor. 
Son yıllardaki güvensizlik ortamı cay-
dırıcı bir unsur olarak gözükse de, Tür-
kiye’nin gelecek 10-15 yılına bakan ve 
güvenen birçok şirket ve özel sermaye 
fonu cirolarını yükseltmek için hevesle-
niyorlar ve pazar lideri olma potansiye-
li yüksek şirketlere odaklanıyorlar. 
Fonların en çok ilgi duyduğu sektör pa-
rekende sektörü. Bu sektörleri enerji, 
bilişim, imalat, finansal sektörler ve 
markalı konut projeleri takip ediyor. 
Dünyada zenginlerin elinde o kadar çok 
fazla para var ki, milyar dolarlar artık 
küçük rakamlar olarak kalıyor. Elbette 
temel amaçları paralarına para katmak. 
Özel sermaye fonları, örneğin 50-60 
milyon dolarla ortak olduğu şirketten 
4-5 yıl sonra 80-90 milyon dolarla çık-
mak istiyor. O nedenle nakit desteğiyle 

hızlı büyüyecek sektörleri ön planda 
tutuyorlar. Stratejilerini pazar lideri ol-
maya kuruyorlar. 
Fonların ortak oldukları ya da satın al-
dıkları şirketlerde yönetime geçmesiy-
le birlikle önemli değişikliklerde başlı-
yor. Büyümeyi güçlendirmek, giderleri 
azaltmak ve şirket yönetiminin yetkin-
liklerini arttırmak aktivilerini ön plana 
çıkarıyorlar.
Şirketler, profesyonel bir fonun kendine 
ortak olması ile piyasadaki kredibilite-
sini arttırabilir ve şirketin bankalardan 
veya tahvil piyasasından sağlayacağı 
fonların maliyetini düşürebilir. Özel 
Sermaye Fonu’nun bankalar nezdinde 
şirketin güvenini yükseltici etkisi ola-
bilir.
Fonlar, bekledikleri getirilere ulaşmak 
için genellikle aşağıda belirtilen ölçüt-
lere uyan şirketlere yatırım yaparlar:
- Yeni düşüncelere ve değişime açık, ile-
ri görüşlü yönetim.
- İçinde bulunulan sektörde belirgin re-
kabetçi üstünlük.
- Pazarda özel bir yere sahip olan ve tü-
ketici eğilimlerinden faydalanan.

- Şirketin gelişim aşamasına bağlı ola-
rak yakın ve orta vadede yüksek ciro ve 
kazanç artışı potansiyelinin olması.
- Hızlı büyüme, cazip fırsatlar, rekabet 
azlığı gibi cazip sektör dinamikleri.
- Ortaklıktan sağlanacak fonun uygun 
kullanımı ve cazip bir gelecek hikayesi.
Yatırımcının yatırımının belli bir süre 
sonra geri dönüşü için uygun planların 
ve stratejilerin olması.
Fon tarafından yatırım yapılacak şirke-
te karar verildikten sonra yatırımın ve 
çıkış opsiyonunun şekillendirilmesi ge-
rekmektedir. Fonun alacağı hisse oranı, 
yönetime verilecek teşvikler, fonun şir-
ket yönetiminde sahip olacağı kontrol 
hakkı anlaşmalarla belirlenir. 
Özel Sermaye Fonları genelde imtiyazlı 
hisse senedi sahibi olmak ister.
Gelişmiş piyasalarda çok önemli bir 
yeri olan ve şirketlerin geleneksel fi-
nansman yöntemlerine alternatifler su-
nan Özel Sermaye Fonları, Türkiye’de 
yeni yeni gelişmeye başlamıştır.

ahmetakinmersin@gmail.com
www.ahmetakin.com.tr
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Mersin'de şık bir 
mekan

Hollanda Rotterdam Üniversitesi Ulus-
lararası Ticaret ve Ekonomi Mezunu 
Berkan Camdere tarafından açılan Saf-
fron Restaurant Bistro, 2017 yılı Aralık 
ayında hizmete girdi. 40 yıldır Hollan-
da’da yaşayan Camdere Ailesi’nin; Mer-
sin Taşucu ve Narlıkuyu’da “Camdere 
Deniz Ürünleri” ve “Bersus Su Ürünleri” 
olmak üzere iki işletmesi daha bulunu-
yor. 
Denizden çıkan her şeyi bulabileceğiniz 

Saffron’da sushiden fileto sunum edilen 
balık çeşitlerine; tatlılardan içkilere ka-
dar çok çeşitli ve lezzetli bir menü bu-
lunuyor. 
Japon mutfağı için ustamız İstanbul’dan 
geliyor; Çin mutfağı için ise İzmir’den 
şeklinde konuşan Camdere, “Biz iş in-
sanlarını ve aileleri ağırlamayı hedef-
liyoruz. İş toplantıları ve aile, arkadaş 
buluşmaları Saffron’da düzenlensin. Bir 
diğer hedefimizde ziyaretçilerimizin 

eğlence için başka bir mekana gitme-
meleri: Restoran bölümünde yemekle-
rini yedikten sonra Bistro bölümünde 
geceyi sonlandırsınlar. 
Bunun için cuma ve cumartesi günleri 
Ankara’dan özel olarak DJ Murat Mu-
ratlı geliyor. Eğlenirken sohbet edebile-
cekleri Deep House türünde müzik ya-
pılıyor ve gecenin ilerleyen saatlerinde 
müzik hareketleniyor. ” dedi. 

Mersin’de yeni bir balık restoranı açıldı: Saffron!  Alışıldık balık restoranlarının çok ötesinde 
bir şıklık ve sunum ile hizmet vermeye başlayan Saffron Restaurant Bisto, misafirlerinin sa-
dece damağına değil, gözüne ve kulağına da hitap ediyor. 
Saffron Restaurant Bistro İşletmecisi Berkan Camdere, “Bu projemizi 2017 Aralık ayında ha-
yata geçirdik. Hazırlık sürecimiz uzun oldu. Uzak Doğudan Avrupa’ya kadar farklı kıtalarda 
bulunan, lezzet ile sunum açısından kendini ispatlamış şehirlere giderek araştırmalar yaptık. 
Güzellikleri Saffron’da birleştirdik. Saffron, konseptiyle Mersin’de bir ilktir.” dedi.

Berkan Camdere
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Ercan Beşer

ERCAN BEŞER, 
“NOHUT EKİNİMDE 
MODERN TEKNİKLER 
ÇİFTÇİMİZE 
ÖĞRETİLMELİDİR”

La Recolte Du Monde Dergisi’nin 14. Sayısında, Doğa Ziraat Tohum’un Yetkilisi 
Ercan Beşer ile röportaj gerçekleştirdik. Doğa Ziraat Tohum’u tanırken Kuruluş’un 
ana ürünü olan nohut ile ilgili de ayrıntılı bilgi aldık. Röportajımız başlıyor.

Bize kendinizden ve şirketiniz-
den bahseder misiniz?
1973 yılında Mardin’de doğdum ilk, 
orta ve lise öğrenimini Mardin’de 
tamamladıktan sonra 1993 yılında 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Tarla Bitkileri bölümünü kazandım. 
1997 yılında Ziraat Mühendisi un-
vanıyla mezun oldum. 1998 yılında 
yüksek eğitimime başladım. “Ye-
meklik Tane Baklagiller ve Hububat 
Yetiştiriciliği” konusunda dersler 
aldım. 1999 yılında yüksek eğitimi-
mi bitirip, Ziraat Yüksek Mühendisi 
unvanını aldım.
1998 yılında yem bitkileri tohum-
culuğu üretimi ve ithalatı yapan 
Ankara merkezli bir firmada, zira-
at mühendisi olarak işe başladım. 
Askerlik dönüşü öğrencilikten beri 
hayalim olan tohumluk firmasını; 
Ankara’da, 2002 yılında, aile şirketi 
olarak kurdum.
Üretimini yaptığınız çeşitler ne-
lerdir?
Üretimimizin % 85’ini “Nohut To-
humluğu” oluşturmakta (Azkan, 

Yaşa-05 ve Çakır)’ dır. Makarnalık 
buğday ( Kızıltan ve Ç-1252) Arpa 
(Tarm-92, Aydanhanım ve Burak-
bey), Ekmeklik Buğday ( Pehlivan, 
Sönmez-2001 ve Kate-A1) Yulaf ( 
Kahraman ve Kırklar) tohumluğu-
dur.
Ağırlıklı olarak nohut tohumcu-
luğu yaptığınızı dile getirdiniz, 
2016 yılı Dünya Baklagil Yılı ola-
rak kutlandı; nohut üretimi, ile 
ilgili görüşlerinizi alabiliriyiz?
Kurulduğu günden beri nohut üreti-
minin ve tohumculuğunun gelişebil-
mesi için farklı çeşit ve lokasyonlar-
da; adaptasyon ve verim kabiliyetleri 
ve modern yetiştirme tekniklerinin 
belirlenmesi için denemeler kurup, 
araştırma kuruluşları ve fakültelerle 
sürekli iletişim halinde çalışmaları-
mızı yürütmekteyiz. 1,5 da ile başla-
dığımız nohut tohumculuğuna,  bu 
yıl 7.500 da ekiliş alanına ulaşacak 
olmamız bizim doğru yolda ilerledi-
ğimizi göstermektedir.
Nohut 1990’ lı yıllardan sonra düşü-
şe geçmiş olup son yıllarda nohutta 

net ithalatçı konuma gelmişiz. Bu-
nun başlıca nedenleri nelerdir? 
Nohut’un 1990 yılında 800 bin hek-
tar olan en yüksek üretimi, günü-
müzde 420 bin hektara gerilemiştir. 
Azalma yaklaşık % 48 kadardır. Bu 
düşüşün başlıca nedenleri şunlar-
dır;
1-) Geçmiş yıllarda plansız ithalatın 
yapılmış olması; girdi maliyetlerinin 
yüksek olmasından dolayı yetiştiri-
cilerimiz ithal ürünle rekabet ede-
memektedir. İthalata yüksek güm-
rük vergisi getirilmeli ve yetiştirici 
korunmalıdır.
2-) Genellikle sıra dışı alanlarda ye-
tiştiriciliğin yapılması; taşlı, meyilli 
fazla olan kumlu ve aşırı killi- kireçli 
alanlarda ekimin yapılması; verim 
ve kalite düşüklüğüne yol açmakta-
dır. Nohut bitkisi toprağa azot bağ-
lamasından dolayı olumsuz hava 
koşullarına adaptasyonunun çok iyi 
olmasından dolayı, nadas alanları-
nın daraltılmasında ve münavebe 
bitkisi olarak ekilmelidir. 
Avrupa Birliği’nde arazilerinin belli 
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Rakamlarla tohumluk Nohut üretimimizin  güncel durumu:

bir oranında baklagil ekilişi yapma-
yan yetiştiricilere destek verilme-
mektedir. Ülkemizde de baklagiller 
ekilişi yapan çiftçilerimize artı des-
tek verilirse, nohut ekiliş alanları ar-
tış gösterecektir. 
3-) Modern yetiştirme tekniklerinin 
uygulanmaması (Sertifikalı tohum-
luk kullanılmaması, taban ve üst 
gübrelemenin yapılmaması, ekimin 
serpme, ilaçlamanın zamanında ve 
uygun yöntemle yapılmaması verim 
ve kalite (% 20-%100)’de düşüşlere 
yol açmaktadır. Son yıllarda modern 
teknikleri uygulayan çiftçilerimiz % 
30-80 arasında verim artışı sağla-
mışlardır. Modern teknikler çiftçile-
rimize öğretilmelidir.
4-) Destekleme uygulamalarının ye-
tersiz olması (Sertifikalı tohum kul-
lanım desteğinin ve fark ödemesinin 
düşük kalması, sözleşmeli üretim 
desteğinin verilmemesi). Nohut eki-
lişini kısıtlamaktadır. Bu desteklerin 
miktarı artırılmalıdır.
5-) Yıldan yıla fiyat ve verimde dal-
galanmaların olması; TMO tarafın-
dan müdahale alımının yapılmama-
sı; baklagil yetiştiricilerinin, birliği 
veya kooperatifinin olmaması, fiyat 
belirlemesinin tüccarın inisiyatifine 
bırakılmış olması; çiftçiyi nohut eki-
minden uzaklaştırmaktadır. 
Bazı yıllar yetiştiriciler maliyetin al-
tında ürününü satmak zorunda kal-
masına rağmen, alıcı bulamamış ve 
ürününü yemlik olarak değerlendir-
mek zorunda kalmıştır. Bu belirsiz-
liklerin ortadan kaldırılması için  bir 
an önce bir birlik kurulmalı ve ürün 
planlaması yapılmalıdır.
Bitkisel üretimin temelinin to-
humluk olduğunu söylediniz. 

Ülkemizde nohut tohumluğunda-
ki durumumuzu öğrenebilir mi-
yiz? 
Nohut kendine döllenen bitki olma-
sı dolayısıyla çiftçilerimiz ihtiyaç 
duyduğu tohumluğu kendi üreti-
minden, komşusundan, gıda amaçlı 
olarak satılan veya yurtdışından it-
hal edilen üründen temin etmekte-
dir. Ancak nohutta görülen bakte-
riyel ( antraknoz  ve kök çürüklüğü  
hastalıkları), diğer bitki grupların-
da görülen bakteriyel  hastalıklar 
gibi olmayıp, tarlanın çok küçük bir 
kısmında görülen bakteriyel hasta-
lık çok kısa zamanda bütün tarlaya 
yayılmaktadır. Özellikle rüzgar ve 
yağmur ile hızlı bir yayılış göster-
mektedir ve o tarladan hiç mahsul 
alınamama gibi bir durum ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca, bulaşık tarlaya 
2-3 yıl nohut ekimi yapılamamak-
tadır. Bundan dolayı nohutta sertifi-
kalı tohumluk kullanımı çok önemli 
bir yer teşkil etmektedir. Sertifikalı 
tohum kullanımını yaygınlaştırmak 
için çiftçilerimiz bilinçlendirilmeli, 
sertifikalı tohum kullanım desteği-
nin oranı arttırılmalıdır.  
- Çevre şartlarına adaptasyonu yük-
sek ve pazar ihtiyacını karşılayacak 
yeterli tohum çeşidi ve tohum üreti-
mimizin olmaması. Şu sorunları ge-
tirmektedir;
1-1-) Fiyat oluşumuna olan etkile-
ri; Standardizasyon, homojenlik ve 
renk albenisi gibi kalite kriterlerine  
göre üretim yapılamaması. İhracata  
ve leblebilik sanayiinin istediğine 
uygun ürün sağlanamamaktadır. Bu 
da yetiştiricilerimizi tatmin edecek 
ölçüde fiyat oluşturmamaktadır.
1-2-)Hastalıklara dayanıklı olmayan 

çeşitler: Özellikle nohut antraknoz 
( verimde % 30-100 arasında ve-
rim kaybı)’una, toleranslı çeşitlerin 
azlığı üretimde dalgalanmalara yol 
açmakta ürün planlaması yapılama-
maktadır.
1-3-) Makinalı hasada uygun çe-
şitlerin azlığı; Makineli hasat (Bi-
çerdöverle biçilebilecek yüksekten 
dallanan çeşitlerin azlığı maliyeti 
arttırmaktadır. Yetiştiricilerimiz 
ürünleri elle yolmak zorunda kal-
makta buda maliyeti artırmakta ve 
ürün kayıplarına yol açmaktadır.
1-4-) Olumsuz çevre koşullarına 
adaptasyonun olmaması: Nohut-
ta, soğuktan zarar görmeyen erken 
ilkbaharda veya kışlık olarak ekile-
bilen çeşitlerin az olması, çeşitlerin 
erkenci olmaması kuraktan olum-
suz etkilenmekte buda verim dü-
şüklüğüne yol açmaktadır.
Son yıllarda, araştırma kuruluşları-
mızın ıslah ettiği çeşitler; yukarıda 
sayılan olumsuzlukları gidermeye 
yönelik olmasına rağmen tohum 
üretiminin azlığı çeşitlerin tanıtı-
mının yapılamaması, çiftçi alışkan-
lıklarının aşılamaması, desteklerin 
çok geç yatırılması vb. nedenlerden 
dolayı sertifikalı tohum kullanımı 
sınırlı kalmaktadır. Ancak yapılacak 
tanıtımlarla ve desteklerin arttırıl-
masıyla sertifikalı tohum kullanımı-
nın yaygınlaşacağını belirtmek iste-
rim. 

Yıllık nohut tohumluğu ihtiyacımız 
aşağıdaki tabloda’da görüldüğü gibi 
50.000-55.000 ton civarında olup 
bu oranın ancak % 10-15 karşılana-
bilmektedir. 
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Fatma Şahin 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Sayın Fatma Şahin

Değerli Fatma Şahin sizi tanıya-
bilir miyiz?
Gaziantep’te 3 çocuklu bir ailenin 
kızı olarak dünyaya geldim. Çocuk-
luğum Gaziantep’in merkezinde yer 
alan Boyacı Cami’nin orada geçti. 
Gaziantep’in kendine has mimarisi, 
geleneksel Antep evlerinin yer aldı-
ğı bir mahallede, Gaziantep kültürü 
ile büyüdüm. Annem ev hanımı, ba-
bam işçi emeklisidir.
Liseyi, Kız Meslek Lise’si, matema-
tik- fen bölümünde okudum. Daha 
sonra İstanbul Teknik Üniversitesi 
Kimya Mühendisliği Bölümünü ka-
zandım. 4 yıl içerisinde bitirdim. 
Okuldan mezun olur olmaz hemen 
Antep’e dönüp iş aramaya başla-
dım. Konukoğlu’nun boyahanesin-
de işe başladım, 15 yıl beraber ça-
lıştım. 
Hayat arkadaşımı, yol arkadaşımı 

burada tanıdım. 40 gün içerisin-
de de evlendim. O gün vermiş ol-
duğum 40 gün içerisinde evlenme 
kararı, bana her zaman fayda sağ-
lamıştır. Eşim İzzet Bey, her zaman 
bana destek olmuş, dostum olarak, 
fikirlerini önemsediğim ve birçok 
konuda akıl danıştığım arkadaşım 
olarak yanımda olmuş, iş hayatım-
da, siyaset hayatımda en büyük yar-
dımcım, dayanağım olmuştur.
AK Parti Kurulduğunda eşimle be-
raber “gidelim, partiye üye olalım, 
çalışalım; üstümüze düşen neyse 
gereğini yapalım” dedik, aldığımız 
bu karar beni bu günlere getirdi. 
Tabi o zamanlar siyasette kadın sa-
yısı parmakla gösterilecek kadar 
az, hele de Gaziantep’te. Parti 1. 
yaşında erken seçim kararı almış, 
milletvekili aday adaylığının da son 
günü. Toplantıda basın mensubu 

arkadaşlardan birinin Ahmet Uzel’e 
Gaziantep’ten milletvekili adayı 
gösterecek misiniz? diye sormasıy-
la 7. Sıradan milletvekili adayı ol-
dum, ardından Genel Merkez Kadın 
Kolları Başkanı ve derken Kurucu 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
olarak hizmet ettim. Şimdi de Gazi-
antep Büyükşehir Belediye Başkanı 
olarak Gaziantep’e, hemşerilerime 
hizmet etmekteyim.
3. Gastromasa Konferansı, 2 Ara-
lık 2017 tarihinde İstanbul’da 
düzenleniyor. Gaziantep de, 
2016 yılında UNESCO’nun Yara-
tıcı Şehirler Ağı’na gastronomi 
alanında dahil olmasıyla ön pla-
na çıktı. Konferansta bulunacak 
mısınız? Üstlendiğiniz misyonu 
ve bu konudaki gelecek planları-
nızı bizimle paylaşır mısınız?
Biz hem doğuyuz, hem de batıyız. 

FATMA ŞAHİN, 
“DÜNYA GASTRONOMİ 
KENTİ GAZİANTEP, 
TURİZMİN YÜKSELEN 
YILDIZI OLACAK.”

La Recolte Du Monde Dergisi 14. Sayısı’nda Türkiye’ye ve özellikle de Gaziantep ili-
ne önemli hizmetlerde bulmuş bir ismi ağırlıyor: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Sayın Fatma Şahin. 
Türk Siyaset hayatında farklı ve önemli pozisyonlarda yer almış olan Şahin, erkek-
lerin çoğunlukta olduğu siyaset hayatında, bir hanımefendi olarak; Parti Kadın 
Kolları Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
pozisyonlarının tümünde bulunmuş ve hizmetler vermiştir. 
Gaziantep’in “Dünya Gastronomi Kenti” olarak UNESCO tarafından tescillenişin-
den Antep Fıstığı ürününün şehir için önemine; il çiftçisine verilen destekten  Bul-
gur Festivali’ne kadar farklı konularda sorularımıza cevap veren Sayın Fatma Şa-
hin’e burada bir kere daha teşekkür ediyor ve röportajımıza başlıyoruz. 
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Biz medeniyetlerin harmanlandığı 
bu topraklarda birlikte zengin, bir-
likte güçlüyüz. İlahi bir ahengiz biz, 
her seferinde küllerinden yeniden 
doğan. Bölgemiz ve coğrafyamız 
çok önemli bir dönemden geçtiği 
bu zamanlarda bu Gazi şehir, UNES-
CO Gastronomi Kenti olmuşsa biz-
lere çok iş düşüyor demektir. Tarih, 
bu dönemi yazacaktır.
Biz 500 çeşit yemeğimizle iddialı-
yız. Dünyada ülkeler yarışıyor. Zen-
ginliğimize bakın ki bir şehir,  ülke-
lerin yarışında ben de varım diyor 
ve bu yarışın içerisinde hak ettiği 
yeri buluyor.
UNESCO Gastronomi ağını yeni bir 
fırsat olarak görüyoruz. Dünyada 
barış için büyük bir fırsat olarak 
görüyoruz. Öncü şehir, lider şehir, 
kendi kendine yeten şehir, veren 
şehir olarak, Gaziantep olarak kal-
kınmanın yolculuğuna önder olan 
şehir olarak iddiamız büyük.
Gastronomi alanında UNESCO’nun 
Yaratıcı Şehirler Ağı’na başvurduk. 
Yoğun lobi ve tanıtım çalışmaları 
sonucunda Gaziantep, gastronomi 

alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler 
Ağı üyeliğine, 11 Aralık 2015 tari-
hi itibariyle hak kazanmış oldu. Bu 
alanda Türkiye'nin öncü şehri sıfa-
tını da ayrıca elde etti. “Dünya Gast-
ronomi Kenti” olarak tescillenen 
Gaziantep, kazandığı bu yeni kimlik 
ve unvan ile gastronomi turizminin 
de yükselen yıldızı olacaktır. Bunu 
sağlamak için de var gücümüzle ça-
lışıyoruz.
Bu network kültürel olarak kalkın-
mayı sağlıyor. Yerel destinasyon 
imkanı sağlıyor. Bunların hepsi bize 
sorumluluk ve yükümlülük getiri-
yor. Arge- inovasyon, yarışmalar, 
festivaller düzenleyerek aynı kar-
deş şehirler gibi ‘kardeş şefler’ pro-
jemizle bu uzun soluklu yolculuk-
ta yürümeye devam edeceğiz. Bu 
alanda herkesle işbirliğine açığız. 
3.Gastromasa Konferansı’nı da bir 
fırsat olarak görüyoruz.
Bölgede 1937 yılından beri hiz-
met veren bir Antep Fıstığı Araş-
tırma Enstitüsü var. Antep Fıstı-
ğı Türkiye’nin farklı illerinde de 
yetiştirilmekle birlikte marka 

değeri olarak Antep bu ürünü 
anlamlı bir şekilde taşıyor. Antep 
fıstığı için dünya düzleminde ne-
ler yapılabilir? Gelecek planları-
nız var mı?
Kent genelinde vatandaşlarımızın 
dinlenebileceği alanları, yeşil alan-
ları çoğaltmak için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Antepfıstığı Araş-
tırma Enstitüsü’nün yerinin parka 
dönüştürdük. Gaziantep’in simgesi 
olan fıstık ağaçlarının içerisinde ol-
duğu “Fıstık Park” projesini hayata 
geçirdik.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı ile Belediyemiz arasında imza-
lanan protokolle 146 bin 865 met-
rekare alandaki Fıstık Araştırma 
arazisinin 1. Etabındaki yaklaşık 55 
bin metre karelik alana yapıldı.
 “Fıstık Parkı”nda bir de fıstık için 
müze yapılacak. Fıstığın yaş, kuru, 
kabuklu, kabuksuz olmak üzere 
birçok çeşitleri ile fıstıktan elde 
edilen ürünlerin sergileneceği mü-
zede; fıstık hakkında bilgilerde bu-
lunacak. Fıstık Parkı’nın bünyesin-
de sergi ve satış ofislerinin de yer 
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alacağı kompleksler de yapılacak.
Antep Fıstığı yetiştiricilerini des-
teklemek adına programlarınız 
var mı? Ya da olacak mı?
Fıstık dediğimiz şey çiftçimizin ek-
meği, aşı. O yüzden bizim açımız-
dan çok çok önemli.  Mutfağımızın 
lezzeti. UNESCO gastronomi şeh-
rinde dünyanın 8’inci mutfağı oldu. 
Fark yaratarak oluyorsun. Fıstıksız 
bir Gaziantep mutfağı yavan ka-
lır, eksik kalır, lezzetsiz kalır. İşte o 
yüzden bu ağaçları korumak kolla-
mak sayısını çoğaltmak, rekoltesini 
artırmak toprağı daha verimli kul-
lanmak bizim boynumuzun borcu. 
Gaziantep, fıstığın ana vatanı. 
“Amerika’da şu kadar rekolte var, 
‘siz bunu neye göre söylüyorsunuz’ 
diyorlar işte ispatı. Amerika’da böy-
le bir ağaç yok. Ana vatan biziz, geç-
miş biziz, bugün de biziz, gelecek 
de biziz. Gaziantep’te 370 bin hek-
tar tarım arazisinin 130 bin hekta-
rında antepfıstığı üretiliyor.
“Fıstık Eylem Planı” oluşturduk. 
Fıstığın veriminin artırılması ve 
tanıtımlarına devam edeceğiz. An-
tepfıstığı yetiştiricilerine “Antepfıs-

tığında Bioteknikle Mücadele Pro-
jesi” kapsamında 7 taşra ilçede, 2 
bin fıstık üreticisine 4 bin adet ‘Fe-
romon Tuzaklama’ dağıtımı yaptık.
Antepfıstığında erkek fıstık aşılama 
sistemi yaptık. Her 20 fıstık ağa-
cından birisinin erkek ağaç olması 
gerekiyor. Biyoteknikle mücadeleyi 
ilk kez Gaziantep’te uygulayarak, 
bu yöntemle canlıları doğrudan de-
ğil de dolaylı yollarla yok ediyoruz. 
Antepfıstığında dal güvesinin çift-
leşmesi için çiftleşme döneminde 
dala gelen güvelerin tuzaklamaya 
yakalanarak yok oluyor.
Bu yıl Ağustos ayında, 10.su dü-
zenlenen “uluslararası Antep 
Fıstığı Festivali” hakkında bilgi 
verir misiniz? Önümüzdeki et-
kinlikte planlar nelerdir?
Fıstık bizim izin her şeyimiz, sofra-
mızın bereketi, şehrimizin ekono-
misi, gözümüzün nurudur.
Bu yıl 10.sunu gerçekleştirdiğimiz 
festivalimiz Türkiye’nin gastrono-
mi profesyonelleri, mutfak şefleri 
ve yatırımcılarının katılımlarıyla  
“Antepfıstığı Hasadı” ile başladı ve 
Antepfıstığı Festivali kortejiyle de-

vam etti.
Kortejimizi birçok siyasetçimizin 
yanı sıra Türk sinemasının önemli 
isimlerinden Hülya Koçyiğit, Peri-
han Savaş, Ayna Grubu’nun solisti 
Erhan Güleryüz, Furkan Kızılay, Bu-
rak Hakkı, Emre Kızılırmak ve çok 
sayıda vatandaşımızın katılımıyla 
gerçekleştirdik.
Festival kapsamında şefler ve gur-
melerle antepfıstığı hasat şenliği ve 
paneli, geleneksel el sanatları stant-
ları, Ankara Seymenler mehteran 
takımı performansları ve halkoyun-
ları gösterileri, yarışmalar, çocuk ve 
yetişkin tiyatroları, Zara’nın sahne 
aldığı konserler olmak üzere birçok 
etkinlik düzenledik.
Her geçen yıl festivalimize yeni şey-
ler katmaya devam ederek, bu şöle-
ni büyüteceğiz.
Kasım ayı içerisinde çiftçilere 
nohut ve fiğ dağıtımı gerçekleş-
tirdiniz. Bunun gibi destekleri-
niz sürecek mi? Bölgedeki bakli-
yat üretimi hakkında bilgi verir 
misiniz?
Anadolu’nun hazinesi olan ürünleri 
dış destek almadan yetiştirmemiz 
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çok önemli. Tarımsal alanda en bü-
yük destekçilerimiz çiftçiler ve oda 
temsilcileridir. Çiftçilerimize bu 
zamana kadar tohum, gübre, kuzu, 
keçi, arı dağıtımı yaptık
Gaziantep’in bir tarafında fıstık, 
zeytin, bir tarafında üzüm biber 
yetişirken, bir tarafında, Araban 
ilçemizde sarımsak yetiştiriciliği 
hız kazandı. Kentimiz bu ürünleri-
ni dünyanın dört bir yanına ihracat 
ediyor. Şimdi ise Yavuzeli-Araban 
bölgesinde nohut yetiştirmek isti-
yoruz. 
Dünya genelinde 8 milyon ton no-
hut üretiliyor, Bunun 400 bin tonu 
Türkiye’de üretiliyor Nohut, bu böl-
genin ürünü. Gaziantep’te 80 ile 90 
bin dekar alanda nohut yetiştirili-
yor. 23 bin ton ihracat, 31 bin ton 
dolaylarında ise ithalat yapılıyor. 
Rakamlar bize gösteriyor ki, Tür-
kiye nohut ve mercimeği ithal eder 
duruma gelmiş. Biz bu durumu ter-
sine çevirmek istiyoruz. İlk etapta 
18 ton tohum dağıtacağız, bu to-
humla yaklaşık bir 200 dekar alana 
ekim yapılacak ve 240 bin kg mah-

sul elde edilmesinin bekleniyor.
Gastronomideki başarımızı da bu 
ürünlerimizin çeşitliliğini arttıra-
rak ve destekleyerek başarmış ola-
cağız.
Antep bulgur ile iddialı şehirler-
den. Bulgur Festivali ilk kez ge-
çen sene düzenlendi. Bu seneki 
planlarınız nedir?
Bizim Unesco’da elde ettiğimiz bu 
başarı ülkelerin yarıştığı mutfaklar-
la bir şehrin yarışması bu toprağın 
gücünün, bereketinin, üretkenliği-
nin ve kültürünün, birikiminin, me-
deniyet birikiminin göstergesidir.
Gaziantep, geleneksel yemeklerin-
de önemli bir role sahip bulgurun 
tanıtımına yönelik hazırlanan bul-
gur festivaline ev sahipliği yaptık. 
Geleneksel Antep sofrasının vaz-
geçilmezi bulguru tanıtmak ve tüm 
Türkiye’ye sevdirmek amacıyla dü-
zenlenen bu festival inşallah alanda 
bir model oluşturur.
‘Bulgur Festiva’miz ile Gastronomi 
kenti Gaziantep’in geleneksel An-
tep yemeklerini tanıtması ve ulus-
lararası tanınırlığı inşallah daha da 

artar. Anadolu insanın yüzyıllardır 
sofrasından eksik etmediği, sağ-
lık açısından da son derece faydalı 
olan bulgurumuzu hem kendi top-
rağımızda daha yaygın kullanımı 
sağlamak hem de dünyaya tanıtma 
fırsatı bulmayı hedefliyoruz. Tüm 
Türkiye bu festivalle buraya geldi, 
kendince model aldı. Bizim isteği-
miz üretimin merkezi, Gaziantep 
tarımda da model olsun. Tüm çaba-
mız bunu sağlayabilmek. 
Bulgur bizim içi ayrı bir yere ve 
öneme sahip. Bulgurun şehrimizde 
yaklaşık 50 çeşit yemeği yapılıyor. 
Geçmişten günümüze kadar uza-
nan bu yemekler, sadece mutfak 
değil, kültürel zenginliğimizi de or-
taya koyuyor. 
Aslında bu festival bu topraklar-
daki muhteşem geleneğin üretime 
dönüşmesinin bir göstergesidir. 
Gaziantep’teki sanayicinin, taci-
rin, esnafın kültürü; kültürel miras 
aracılığıyla kalkınma hamlesine 
dönüştürmesinin örneğidir. Bu fes-
tivali geleneksel hale getirmeyi he-
defliyoruz.
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Bulgaristan’ın önemli kuruyemiş markalarından olan Djilisoy 
2018 yılına yeni yatırım ve yüksek tonajlarda ürün hedefi ile 
merhaba dedi. 2016 yılından beri Dünya Bakliyat Piyasasında 
yükselen bir fiyat grafiği çizen nohutun, üretimini artıracakla-
rını belirten Cihangir, “Kendi topraklarımızda nohut ekeceğiz. 
Hedef 5 bin dönümde ekim yapmak ve Bulgaristan’a 650 ton 
nohut tohumu dağıtmak. Türkiye’ye nohudu biz göndereceğiz.” 
dedi.

BİR BALKAN 
AĞASI

Djilisoy Yetkilisi İbrahim Cihangir, 
2017 yılı üretim oranları ve gelecek 
planlarını açıkladı. Bulgaristan’da 
merkezi bulunan Djilisoy, dünyanın 
farklı kıtaları ile ticaret yapan bir 
kuruluş. Özellikle kuruyemiş ürün-
lerinde iddialı olan Kuruluş’un, 
2018 hedefleri arasında nohut üre-
timini artırmak var. 
Cihangir, “Zaten nohut ekiyoruz; 
Ancak kendi topraklarımızda ve 
kiraladığımız topraklarda ekimini 
ve Bulgaristan köylüsüne koopera-
tifler aracılığı ile nohut dağıtımını 
artıracağız. 2018’de kendi arazileri-
mizde 5 bin dönüme nohut ekmek 
ve çiftçiye 650 ton nohut tohumu 
dağıtmak hedefimiz var. Nohudun 
bir kısmını kavurmalık leblebi ola-
rak değerlendireceğiz.” Tahminim 
2018 Bulgaristan Bakliyat Piyasa-
sında 300 bin ton nohut olacak.” 
şeklinde konuştu. 
Kendi topraklarında 1 bin 650 ton 

buğday; 600 ton ay çekirdeği ve 15 
bin ton civarı kabak çekirdeği eke-
ceklerini ve ayrıca kinoa ekimi de 
gerçekleştireceklerini belirten Ci-
hangir, 5 bin dönüm kinoa ekimine 
hazırlandıklarını ve en iyi tohumu 
bulmak için araştırmalarının sür-
düğünü dile getirdi. 
2018 yılının ilk çeyreğinde; 12 bin 
ton, 43 bin tonluk yüksek kapasi-
teli silo yatırımları yapacaklarını 
ve pop corn ürünü için özel olarak 
hazırlandıklarını sözlerine ekleyen 
Cihangir, “ Siloları Bulgaristan’ın Si-
listre İlinde Dulovo Bölgesi’nde ku-
racağız. Kendi ismimizi taşıyan bir 
cips markamız da olacak.” dedi. 
Cihagir, “CIA Technology markası 
altında kuruyemiş sektörüne ma-
kine satışı da gerçekleştiriyoruz. 
Küçük kavurma makineleri satış ça-
lışmalarına 2018’de ağırlık vermeyi 
planlıyoruz.” dedi. 
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KARADENİZ 
TARIMSAL 
ARAŞTIRMALAR
ENSTİTÜSÜ 

Sizi tanıyabilir miyiz?
Ben Mustafa ACAR, ziraat mühen-
disiyim. 2000 yılından bu yana Ka-
radeniz Tarımsal Araştırma Ensti-
tüsünde araştırmacı olarak görev 
yapmaktayım. 2011 yılında enstitü 
bünyesinde faaliyete geçen Ener-
ji Tarımı Araştırma Merkezinin 
(ETAM) sorumluluğunu yürütmek-
teyim. Bugüne kadar tamamlanmış 
ve devam eden, farklı kaynaklardan 
desteklenmiş (yurtiçi ve yurt dışı) 
29 araştırma projesinde görev al-
dım. Yurtiçi ve yurtdışında yayınlan-
mış 89 adet yayınım bulunmaktadır. 
Aynı zamanda Enerji Bitkileri koor-
dinatörlüğünü yürütmekteyim.  
Kurumuzun hakkında genel bir 
bilgi verir misiniz?
Enstitümüz, Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığının (GTHB) Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı olarak 
hizmet vermektedir. Enerji Tarımı 
Araştırma Merkezi de enstitü bün-
yesinde çalışmalarına devam etmek-
tedir. Enstitümüz Artvin’den Zon-
guldak iline kadar olan kısımda 14 
ile hizmet veren bir bölge araştırma 

enstitüsüdür. Enerji tarımı çalışma-
larının yanında; tarla bitkileri, bahçe 
bitkileri, bitki sağlığı, toprak-su ve 
ekonomi konularında araştırma ça-
lışmaları yapmaktadır. Enerji Tarımı 
Araştırma Merkezimiz 2011 yılında 
dönemin Tarım Bakanı tarafından 
hizmete açılmıştır. Merkezimizde bi-
yoyakıt araştırmaları gerçekleştiril-
mektedir. Biyoyakıtlardan; biyodizel, 
biyoetanol ve biyokütle konularında 
çalışılmaktadır. Son olarak biyogaz 
konusunda da temel çalışmalar ya-
pabilecek bir laboratuvar altyapısı 
da oluşturulmuştur. En önemli ku-
ruluş amaçlarından birisi, tarımsal 
atık ve artıkların enerji amaçlı ola-
rak değerlendirilmesi konularında 
araştırma çalışmaları yapmaktır. 
Bunun yanında tüm ülke genelinde 
yapılan çalışmaları koordine etmek 
ve biyoyakıtlar konusunda politika-
lar belirlemek de görevleri arasın-
dadır. Merkezde 1 bölüm başkanı, 2 
ziraat mühendisi, 2 kimyager, 1 gıda 
mühendisi ve 1 biyolog, toplam 7 
araştırmacı ile çalışmalarımı yürüt-
mekteyiz. Merkezde araştırma ça-
lışmalarının yanısıra, sahip olduğu 

gelişmiş biyoyakıt labaratuvarı ile 
kurum dışına da hizmet vermekte-
yiz. 
Biyoetanol nedir?
Biyoetanol, bitkisel materyallerden 
elde edilen ve özellikle benzinle bir-
likte veya benzine alternatif olarak 
kullanılan bir biyoyakıttır. Esasen 
etil alkolün % 99,5 ve üzerinde saf-
laştırılmış halidir. % 99,5 ve üze-
ri saflığa ulaştığında yakıt etanolü 
olarak kullanılaktadır. Günümüzde 
özellikle şekerli ve nişastalı bitkiler-
den üretilmektedir. Motorlarda kü-
çük değişiklikler yaparak saf olarak 
kullanılabildiği gibi, değişik oranlar-
da benzinle karıştırılarak da kullanı-
labilir.
Biyoetanol’ü yenilenebilir enerji 
olarak tanımlayabilir miyiz? Ge-
lecekte bu kaynak yaygın olarak 
kullanılır mı? Ve hangi sektörler-
de kullanımı sizce daha yüksek 
olur, Neden?
Biyoetanol kesinlikle yenilenebilir 
bir enerji kaynağıdır. Biyoetanol za-
ten biyoyakıttır ve biyoyakıtlar ye-
nilenebilir ve çevreci yakıtlardır. Li-
teratüre baktığımızda yenilenebilir 
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enerji; doğadaki kaynaklardan elde 
edilebilen ve doğa tarafından sürekli 
olarak takviye edilebilen enerjiye ve-
rilen isimdir. Biyoetanol hammadde-
si olan bitkiler de doğal kaynaklardır 
ve her yıl yenilenebilmektedir. Bazı 
kaynaklara göre de yenilenebilir 
enerji; kullanılan kaynağın 100 yıl-
dan daha kısa bir sürede yerine ko-
nulabildiği, tükenmeyen enerji kay-
nağı olarak tarif edilir ki, biyoetanol 
bu tarife de uymaktadır. Biyoetanol 
bugün dünyada 100 milyar litrenin 
üzerinde üretilen ve kullanılan bir 
biyoyakıttır. Dünyada en fazla ticare-
tini yapan ülkelerin başında Brezil-
ya ve ABD gelmektedir. Kullanıldığı 
alan genellikle taşımacılık sektörü 
yani araçlardır. Özellikle Brezilya’da 
tamamen biyoetanolle çalışan araç-
lar üretilmekte ve kullanılmaktadır. 
Dünyada genel eğilim de araçlarda 
kullanım şeklindedir. Çünkü pet-
rolde dışa bağımlı ülkeler için hem 
ekonomik hem de dışa bağımlılığı 
azalttığı için stratejik bir enerji kay-
nağıdır. Diğer önemli bir sebep te 
çevreye dost olması ve karbon ayak 
izine yaptığı olumlu katkılardır. 
Biyoetanol açısından ülkemizdeki 
durumu değerlendirir misiniz?
Ülkemizde EPDK tarafından yapılan 
düzenleme gereği, kullanılan ben-
zin içerisine, yerli hammaddeden 
üretilmiş biyoetanolün % 3 oranın-
da harmanlanması zorunludur. Yani 
şu anda akaryakıt istasyonlarından 
aldığımız benzin içerisinde % 3 ora-
nında biyoetanol bulunmaktadır. Ül-
kemizde benzin tüketimi yıllara göre 
değişim göstermekle birlikte 2,5 – 3 
milyon ton seviyelerindedir. Bunun 
% 3’ünü düşündüğümüzde yaklaşık 
75-90 bin ton arasında biyoetanol 
anlamına gelmektedir. Ülkemizde 3 
büyük tesis bulunmaktadır. Bu te-
sislerden Konya’da bulunanı şeker 
pancarı fabrika atığı olan melası, 
Bursa’da bulunan tesis buğdayı, Ada-
na’da bulunan tesis ise mısırı kullan-
maktadır. Toplam kurulu kapasitele-
ri yaklaşık 160 bin ton olup, ihtiyaç 

duyduğumuz biyoetanolü rahatlıkla 
karşılayabilecek durumdadır. 
Biyoetanol alanında yaptığınız 
çalışmalardan bahseder misiniz? 
Dünya’da biyoetanol konusunda 
çalışmalar ne yöndedir? 
ETAM kurulduğu tarihten bu yana 
biyoetanol konusunda araştırma 
çalışmaları yapmaktadır. Çalışmalar 
hem mevcut ürünlerden biyoetanol 
üretilerek, biyoetanol verimlilikleri-
nin, üretilen biyoetanolün kalitesi-
nin belirlenmesi hem de farklı biyo-
etanol hammaddesi elde edilebilen 
bitkilerin ülkemize adaptasyonu ko-
nularında devam etmektedir. Bunla-
rın yanısıra dünyada yoğun olarak 
selülozik hammaddeden biyoetanol 
elde edilmesi çalışmaları yapılmak-
tadır. Biz de bu konuda çalışmalar 
yapmaktayız. Ancak selülozik ham-
maddelerden biyoetanol üretimi 
üzerinde çok çalışılması gereken bir 
konu olup, günümüzde ticarileşe-
bilmiş örnekleri çok fazla bulunma-
maktadır. Bu sebeple daha çok, farklı 
tarımsal atıklardan teorik biyoeta-
nol potansiyelleri üzerine çalışmalar 
yapmaktayız. 2015 yılında tamam-
ladığımız çalışmamızda oldukça gü-
zel sonuçlar elde edilmiştir. 10 farklı 
tarımsal atık ve artığın kullanıldığı 
çalışmada teorik olarak en yüksek 
biyoetanol potansiyelinin buğday sa-
pından-samanından elde edildiği gö-
rülmüştür. Çizelgede de görüleceği 
gibi, 1 ton buğday sapından 221 lit-
re biyoetanol üretmek mümkündür. 
Ancak bu çalışma laboratuvar ölçekli 
bir çalışmadır ve teorik olarak biyo-
etanol potansiyelini göstermektedir. 
Yani fiilen buğday sapından biyoeta-
nol elde edilmemiştir. Bu çalışmanın 
sonuçlarını yayınladığımızda yanlış 
anlaşılmalar yaşanmış, sanki buğday 
sapından fiilen biyoetanol üretilmiş 
gibi yanlış bir algı oluşmuştur. Nihai 
amacımız elbette buğday sapından 
veya çalıştığımız diğer materyaller-
den biyoetanol elde etmektir. 
Ancak daha önce de ifade ettiğim gibi, 
şu anda selülozik materyalden biyo-

etanol üretimi konusunda çalışma-
lar devam etmekte olup, ticarileşmiş 
örnekleri pek bulunmamaktadır. An-
cak biyoyakıtlar konusunda sürekli 
yaşanan, gıda amaçlı mı kullanalım, 
yakıt mı üretelim? İkilemine çözüm 
getirebilmesi için selülozik mater-
yalden biyoetanol üretimi konusun-
da çalışmalar devam etmelidir. Zaten 
bizim de biyoyakıtlara bakış açımız; 
öncelikle insan ve hayvan beslenme-
si, insan veya hayvan beslenmesinde 
kullanılmayan hammaddelerin yakıt 
amaçlı olarak kullanımıdır. 
Selülozik materyalden biyoetanol 
üretimi bizim bakış açımızla örtüş-
mektedir. Böylece biyoyakıtların 
gıda fiyatları üzerinde baskı oluştur-
masının da önüne geçilmiş olacaktır. 
Dünya’da biyoetanol hammaddesi 
olarak genellikle şeker kamışı, mısır 
ve buğday gibi şekerli & nişastalı bit-
kiler kullanılmaktadır. 
Çizelge: 1 ton hammadeden elde 
edilebilecek yakıt biyoetanolünün 
hacim verileri

Biyoetanol çalışmalarınızda 2015 
yılından bu yana yeni bir gelişme 
oldu mu?
2015 yılında tamamladığımız bu ça-
lışmadan sonra özellikle alternatif 
olabilecek biyoetanol hammaddesi 
bitkilerin adaptasyonu, biyoetanol 
verimlilikleri üzerine çalışmalar de-
vam etmektedir. 
Şu an itibarı ile 2 adet TÜBİTAK ta-
rafından 1 adet te TAGEM tarafından 
desteklenen proje çalışmaları mer-
kezimizde devam etmektedir. Özel-
likle tatlı sorgum konusunda yapılan 
çalışmalardan şu ana kadar elde edi-
len veriler oldukça ümit vericidir.
Teşekkür ederim.
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KİNOA ÜRÜNÜNDE       
      İDDİALI MARKA 

Edirne’nin İpsala Bölgesi’nde 1957 
yılından beri tarım faaliyetlerini sür-
düren ve şuanda bünyesinde 4 alt şir-
ket bulunduran Yılmazlar Agro, Tür-
kiye’de bir ilk gerçekleştirerek kinoa 
ürünün işlenerek temizlenmesi için 
teknolojik bir tesis yatırımına imza 
attı. 

Yılmazlar Agro Ortaklarından Ogün 
Kurt, “Topraktaki yüksek tuzluluk 
oranına dirençli bir bitki arayışına 
girdik ve kinoa ile tanıştık. 2011yılın-
da denemelere başladık. İlk yıl çok da 
başarılı sonuçlar almadık. Ancak pes 
etmedik. Ürünün ana vatanı Peru’ya 
gittik. Araştırmalar yaptık, tohumu 
yerinden temin ettik. Uzmanlarla ça-
lıştık. 2 yıl süren bu çalışmaların ar-
dından bugün kinoa üretiminde de 
temizleme işleminde de iddialıyız.” 
dedi.
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Ogün Bey, sizi ve Yılmazlar Agro’yu 
tanıyabilir miyiz?
Edirne İpala doğumluyum. 1957 yılın-
dan beri, bakliyat sektöründe hizmet 
veren Yılmazlar Agro’nun ortakların-
dan biriyim. Kuruluş çatısı altında 4 şir-
ket daha bulunuyor ve ağırlıklı olarak 
çeltik üreticiliği ile pirinç sanayiciliği 
üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Son 
yıllarda ise tarımsal ürün yelpazemize 
kinoa bitkisi katılılmış bulunuyor. 2016 
yılından beri de kinoa bitkisinin işlen-
mesi anlamında sanayicilik faaliyetleri-
ni sürdürüyoruz. Ayrıca tarımsal ürün-
leri pazarlayan bir şirketimiz ve gübre 
ve ilaçlama sektöründe faaliyet göstere 
başka bir şirketimiz daha bulunuyor.
Kinoa ürünü ile nasıl tanıştınız? 
Bölgemizde çeltik üretimi uzun yıllar-
dır, mono kültür bir bitki olarak devam 
etmekte. Çeltik bitkisi, uzun zaman 
suda bırakılan ve drenajı olmayan top-
rakta yetiştiğinden dolayı toprağı yo-
ran bir bitkidir. Bölge topraklarında 
buğday ya da ay çekirdeği ekimi yap-
mak netice vermiyor. Çünkü toprağın 
tuzluluk oranı çok artmış durumda. 
“Ne ekebiliriz?” diye fizibilite araştır-
masına girdiğimizde kinoa ile karşılaş-
tık. 2011 yılında küçük parseller üze-
rinde deneme ekimlerine başlayarak 
ürünün uyum sürecini test etmeye baş-
ladık. Ancak istediğimiz sonucu alama-
yınca işi yerinde görmek için kinoa bit-
kisinin anavatanı Peru’ya gittik. Hem 
üreticileri hem sanayicileri ziyaret et-
tik; bu süreçte de Peru Tarım Bakanlı-
ğı’ndan destek gördük. Bize eğitim ve-
rerek tohum desteğinde bulundular.
Kinoa bitkisinin üretiminden işlenme-
sine; gıda ve diğer sektörlere kazandı-
rılma sürecine kadar araştırdık ve bu 
fizibilite çalışmasının ardından ülke-
mizde bu işin yapılacağından emin ol-
duk. Uzmanlardan destek almayı sür-
dürerek 2012 yılında topraklarımızda 
ekim sürecini yeniledik. 
Ardından işin artık 2. fazı olan sanayici-
lik alanında gelişim kaydetmek istedik.
Bu noktada sormak istiyorum: Kinoa 
ürünü ile ilgili sanayi bazında yatırım-
larınızdan bahseder misiniz?
Normalde bizim çeltik- pirinç üretti-
ğimiz tesiste, düşük kapasiteli olarak 
ve aslında bizi çok da tatmin etmeyen 

sonuçlar aldığımız kinoa işleme süreci-
miz başladı. Ama özellikle 2013 yılında 
Birleşmiş Milletler tarafından Ulusla-
rarası Dünya Kinoa Yılı ilan edildikten 
sonra, geniş kitleler tarafından ürün 
bilinmeye başlandı; Kalite kıstasları 
netleşmeye ve global düzlemde kabul 
görmeye başlandı. Bu gelişmelerin ar-
dından yeni bir tesis yatırımı yapmak 
kararı aldık. Bakliyat Eleme ve Temiz-
leme Teknolojileri geliştiren kuruluşlar 
ile görüşmeye başladık ve Yılmazlar 
Agro olarak güzel bir know- how’ımız 
olduğunu anladık, tesisimiz 2017 yılın-
da son çeyreğinde devreye alındı.
Dünyada en çok kinoa ticareti yapan 
ve kinoa tüketen ülkeler hangileri-
dir?
Şuanda tarımsal üretim anlamında 
Peru ve Bolivya. Ancak belirtmeliyim 
ki; bu ülkeler ürünün %95 oranında 
Dünyaya gönderen pozisyonda iken; 
son yıllarda bu oran %80’lere kadar 
gerilemiş durumda. Çünkü diğer ülke-
lerde üretim anlamında sektöre dâhil 
olmaktadır ve Türkiye en hızlı ilerleyen 
ülkelerden biri. 1 numaralı kinoa tüke-
ticisi ülke ise Amerika Birleşik Devlet-
leridir. Amerika’da üretim hazırlıkları-
na başladı. Ayrıca Avrupa Kıtasındaki 
28 ülkede de hareket var. Genellikle de 
Hollanda merkezli olarak ürünler bah-
si geçen diğer Avrupa ülkelerine servis 
ediliyor. Ek olarak Kanada. Nüfusu az 
olmasına rağmen bilinçli ve sağlığına 
dikkat eden bir toplum olduğundan 
dolayı yoğun bir miktarda kinoa tüke-
tiliyor.
Rusya, Türkiye, Arap Coğrafyası ve 
Uzakdoğu ülkeleri de kinoayı keşfet-
ti. Yatırımcılara “Kinoa ticareti gele-
cek vadediyor.” diyebilir miyiz?
Kinoa ticaretini şu şekilde yorumla-
yabilirim: 2011 yılından bu yana ürü-
nün üretim- ithalat ve ihracat ayakları 
sürekli olarak artan bir trende sahip. 
Özellikle 2013 yılından itibaren her yıl 
iki kat attı. Ürünün gobal piyasalardaki 
hacmi katlanarak artıyor. 
Ayrıca kinoanın geleceği ile ilgili bir 
diğer öngörüm de; Kinoa yetiştiriliş ba-
kımından bir tarla bitkisi. Üretimi tahıl 
üretimine çok benziyor. Ayrıca, pişiriliş 
yöntemleri olarak da bakliyata yakın. O 
yüzden Türkiye’ye girmekte zorlanma-

dı. Ve iç piyasada da kalıcı olacak. 
Türkiye’de kinoa ekimine en uygun 
yerler nerelerdir?
Türkiye’nin ortalama 78 ilinde bu ürün 
denendi ve başarılı olundu. Ama, artık 
tabi, ürünün dünyada talep gören stan-
dartlara uygunluğu önemli. Tane kali-
tesi, kalibrasyon vb. Ülkemizin hemen 
hemen her coğrafi bölgesinde yetişti-
rilebilir, diyebilirim. Verim yönünden 
Trakya Bölgesi oldukça önde. Bolu ve 
Denizli yine verimlilikte göz dolduran 
iller. 
Türkiye diğer ülkeler ile kıyaslan-
dığında, kinoa ihracatında avantajlı 
bir konumda mı?
Şimdi dünyada kinoa ithal eden ülkele-
re baktığımızda, Amerika Kıtası’ndan 
bahsetmiyorum ama Avrupa, Ortadoğu 
ülkeleri coğrafi olarak bize yakın. Arap 
ülkeleri Türkiye’den önce kinoa ürünü-
nü keşfetmişti. 10 yıldan fazla süredir 
kinoa ithal eden bir toplum. İran’a ak-
tif olarak kinoa gönderiyoruz. Kuzey-
de Gürcistan’a, batıda Balkan ülkeleri 
ile Bosna Hersek’e ürün gönderiyoruz. 
İsrail’e müthiş miktarda Kinoa ithalatı 
yapıyoruz. Ancak yakın dönemde on-
larda kinoa ekimine başladı. Rusya için 
de aynı durum geçerli.
Kinoa hangi sektörlerde kullanılı-
yor?
Kinoa gıda sektörünün dışında, koz-
metik ve ilaç sektörlerinde kullanılıyor. 
Kinoa ürünün kabuğu kozmetik sektö-
ründe kullanılırken, ilaç sektöründe de 
antibiyotik olarak değerlendiriliyor. Al-
manya’da ilaç sektöründe hizmet veren 
iki firma için kinoayı çekerek un haline 
getiriyor ve gönderiyoruz. 
Un sektöründe bu sene çalışmalara 
başlandı. Çünkü kinoa glüten içerme-
yen bir ürün. Ve ülkemizde glüten has-
sasiyeti içeren çok fazla insan var. Ek-
mek üretimi ülkemizde ciddi bir Pazar 
ve kinoa ya bu alanda çok kazanç geti-
recek bir ürün olarak bakıyoruz. 
Türkiye Kinoa Yetiştiricileri Derne-
ği’ndeki görevinizden bahseder mi-
siniz?
2015 yılında Dernekte Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak görev almaya başladım ve 
kısa bir süreden beri de Başkan Yar-
dımcılığı görevini üstlenmiş durumda-
yım.
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Pantalei Kasaiani

UKRAYNA’DAN 
TÜRKİYE’YE B2B AGRO

B2B Agro’nun Yetkilisi Pantalei Kasaiani ile keyifli bir sohbet gerçekleş-
tirdik. Ukrayna’dan Türkiye’ye; Alanya’dan Mersin’e kadar farklı coğraf-
yalarda çalışan Kasaiani, bize ticaret hayatını anlatırken, ülkelerin eko-
nomik durumunu da kıyaslıyor. Röportajımız başlıyor.
Kasaiani, “Ticaret yaparken bölge çiftçisinin eksikliklerini dikkate alıyor 
ve çözüm niteliğinde teknolojileri Türkiye’den Ukrayna’ya servis ediyo-
rum.”
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Sizi tanıyabilir miyiz?
1973 yılında Ukrayna’nın Odessa 
şehrinde dünyaya geldim. Doğdu-
ğum yer Romanya sınırında bir yer 
ve Tuna Nehrine hemen sınırdır. Bu 
bereketli topraklarda ailem tarım ile 
uğraşıyordu; üzüm bağımız ve şarap 
mahzenimiz vardı. Tarım çocuklu-
ğumdan beri bildiğim bir şey. Üni-
versite mezunuyum. Ukrayna’da Li-
man Ekonomisi üzerine başladığım 
yüksek eğitimime Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi’ne İktisat Fakültesi’nde 
devam ettim. Evliyim ve 3 çocuğum 
var. 
Ticaret hayatına nasıl atıldınız?
Çalışma hayatına çok küçük yaşlarda 
başladım. Ukrayna’da Lisede maran-
gozluk üzerine eğitim alırken, bekçi-
likten inşaat işçiliğine kadar harçlığı-
mı kazanmak için çalıştım.
Türkiye’de ise ilk işimiz İstanbul’un 
Laleli semtinde oldu. İki Yugoslav 
kardeşimiz ile birlikte 90’lı yılların 
başında tekstil üzerine çalıştık. O dö-
nemde Ruslar Türkiye’ye yeni yeni 
gelmeye başlamıştı. Ayrıca rehberlik 
de yapıyordum. 
İstanbul’da başladığım ticaret haya-
tıma Antalya’nın Alanya Beldesi’nde 
devam ettim. Rus kafilelere rehberlik 
yapıyordum. Bu dönemde üniversite 
tahsilim de devam ediyordu. Turizm 
sektörü o kadar canlıydı ki, turizm 
acentesi dahi kurduk. 
2004 yılında Ukrayna’ya dönme ka-
rarı aldık. Çünkü turizm alanında 
Türkiye’de işler yavaşlamaya başla-
mıştı. Ancak turizm sektöründen de 
tamamen kopmadık. O günden bugü-
ne devam eden TESTUR isimli bir tur 
satış acentemiz var. 
İstanbul Turu, Uzak Doğu Turu dü-
zenledik. Bu günlerde butik satıcılığa 
döndük.

Tarım sektöründe ticaret yapma-
ya ne zaman başladınız?
Ukrayna’da 2 yıl süre ile bir tarım 
toprağını kiraladım. Hasat dönemin-
de işleri hızlandıran bir biçerdöver 
makinesi alarak tarlalara çıktık. Mı-
sır ektik, ancak ektiğimiz ürünü ku-
rutmada sıkıntı yaşadık ve mahsulü 
ederinin çok altında satmak mecbu-
riyetinde kaldık. Mısır kurutma ma-
kinesi ve biçerdöverin yerine traktör 
edindik. Bu hareketlerimiz neicesin-
de farkettik ki; Türk markalı mısır 
kurutma makinesi Amerika menşeili 
makinelerden daha ucuz ve en az o 
kadar kaliteli. 
Bu bilgi ileride bizim çok işimize 
yarayacak ve mısır ürünü için kuru-
ma makinesi satışına başlayacaktık. 
2014 yılında Ukrayna’daki ekonomik 
şartlar ve ticaretin zorluğu nedeniy-
le tekrar Türkiye’ye dönme kararı al-
dık. 
Hali hazıdaki TESTUR acenteliğine 
ek olarak “Hayat Estate Emlak Şirke-
ti”ni kurduk. 
Siz tam bir ticaret adamısınız ve 
şartlara göre hareket ederek ti-
caret yapmayı sürdürüyorsunuz. 
Peki, B2B Agro ne zaman kuruldu?
2015 yılının Eylül Ayı’nda B2B 
Agro’yu kurduk. Makine alım- satım 
işleri gerçekleştiriyoruz. 2017 yı-
lında da Ukrayna’da bulunan kendi 
çiftliğimize ticaretini yaptığımız ma-
kinelerden oluşan bir tesis kurduk. 
Hem yöre çiftçisinin ürününü eliyor 
hem de sistemi köylüye tanıtıyoruz. 
Showroom diyebileceğimiz bu olu-
şumda Excell 213’de bulunuyor. Ay-
rıca mısır kurutma, kazan ve silo ma-
kine ve ekipmanları da bulunuyor. 
Ukrayna’da en çok talep gören 
ürününüz hangisidir?
Ukrayna’da talep gören ürünümüz 

mısır kurutmak için kullanılan kazan 
makinesi. Çünkü Rus gazı çok paha-
lı… Çiftçi maliyetleri aşağı çekmek 
için pelet ile çalışan kazanları ter-
cih ediyor. Pelet, Ayçiçek küspesi ya 
da talaştan yapılabiliyor. Çiftçi kendi 
atıklarını pelet makinesi ile pelete 
çeviriyor.Cips ve odunla da çalışan 
kazanlar mevcut.
AKY Technology’nin Ukrayna 
Temsilciliğini yapıyorsunuz. Türk 
makinelerine talep nasıl?
AKY Technolog için Ukrayna büyük 
Pazar. Tohumculuk sektöründe ele-
me, temizleme teknolojileri var. An-
cak ilkel. 
Türk makinelerinden alınan sonuç 
çok başarılı. Ancak bir ticaret adamı 
olarak Ukrayna’da karşılaştığımız sı-
kıntı şu: Sıcak para çiftçide yok. 
Bankalarda kredi verirken çok zorlu-
yor. 
Al böyle olunca yüksek teknoloji ürü-
nü pahalı makineleri alırken çiftçi 
zorlanıyor ve daha basit teknolojile-
re yönelebiliyor. 
Bu noktada uzun vadede olumlu 
dönüşler alacakları ve giderlerini 
amorti edecekleri konusunda onları 
ikna etmek gerekiyor. Ayrıca tahsilat 
noktasında da  kontrollü ve sabırlı 
olmak gerekiyor.
Ukrayna’da toprak kiralanıyor 
mu?
Ukrayna’da yabancı sermayeye top-
rak satmak yasak. 
Ancak kiralama işlemi yapılabiliyor. 
Köylüden 7 yıla kadar toprak kirala-
mak ve hasat sonrası mahsul ya da 
para ile ödemek mümkün.
Ukrayna’dan başka ticaret yaptı-
ğınız pazarlar hangileridir?
Moldova, Beyaz Rusya, Kazakistan 
pazarımızı oluşturuyor. 
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Uğur Akyürek

AKY Technology 
Uluslararası Satış Müdürü Uğur Akyürek, 
“2017’de 45 Ülkede AKY Markası Var”

Hububat, bakliyat, kuruyemiş, tohum ve yağlı tohum 
alanında yüzde 100 yerli üretim eleme- temizleme ma-
kineleri geliştirerek imal eden AKY Technology, sektöre 
teknolojik çözümler sunuyor. 
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Tarladan gelen natürel ürünün temiz-
lenme aşamasından, paketleme aşa-
masına kadar tüm süreçleri yürüten 
dev ölçekli tesisler kurduklarını söy-
leyen AKY Technology Uluslararası 
Satış Müdürü Uğur Akyürek, 45 ülkeye 
ihracat yaptıklarını ve pek çok ülkede 
marka olmak yolunda emin adımlarla 
ilerlediklerini vurguladı.  2015 yılında 
kurulan AKY Technology’nin, eleme-
den paketleme işine kadar; bakliyat, 
hububat ve kuruyemiş sektöründeki 
tedarikçi, imalatçı ve sanayicinin tek-
nolojik çözüm ortağı olduğunu anla-
tan Akyürek, “ Ürün tarladan markete 
ulaştırılana kadar ki süreçte, ihtiyaç 
duyulan makinelerin tümünü üretebi-
liyoruz. Sektördeki sorunlara pratik ve 
akılcı çözümler geliştiriyoruz. Natürel 
ürün tarladan tesise ulaştırılarak son 
teknoloji eleme, temizleme, seçme ve 
sınıflandırma makineleri ile pakete 
hazır hale getiriliyor. Bu paketlerin 
kutulanıp paletlere dizilene kadar ki 
sürecini yöneten tüm makine ve ekip-
manları tasarlıyor ve üretiyoruz.” dedi. 

 

Mersin- Tarsus 2. Organize Sanayi Böl-
gesi’nde 25 bin metrekare alan üzerin-
de, yüzde 100 yerli sermaye ile kuru-
lan AKY Technology’nin, 2015 yılının 
Ocak ayında resmen kurulduğunda, 6 
çalışanı olmasına karşılık, bugün istih-
dam sayısının 350’ye ulaştığını ifade 
eden Akyürek, “3 yıl içerisinde üreti-
mimize paralel olarak istihdam oranı-
mızda da yükselen bir ivme yakaladık. 
Ancak belirtmeliyim ki; biz genç bir 
kuruluş olmakla birlikte bir o kadar da 
deneyimli ve güçlüyüz. Dünya ve Tür-
kiye bakliyat piyasasına hizmetimiz 50 
yıl öncesine dayanmaktadır. 
AKY Technology Yönetim Kurulu Baş-
kanı Sabahattin Akyürek, “Mersin Ele-
ği” olarak bilinen kapalı bakliyat ele-
me makinesinin mucidi ve üreticisidir. 
O günden bugüne Ar- Ge ekibimizle 
pek çok eleme teknolojisine imzamızı 
attık ve atmaya devam ediyoruz. AKY 

Technology çatısı altında, ortalama 
350 farklı makine ve ekipman ürete-
rek, yılda 150 anahtar teslim tesis pro-
jesini hayata geçirebilecek kapasiteye 
sahibiz” diye konuştu.  Geniş bir ürün 
skalası ile birlikte geniş bir satış ağına 
da sahip olduklarının altını çizen Ak-
yürek, Türkiye’nin neredeyse bütün 
şehirleri ile Dünya’nın 5 kıtasında 45 
ülkeyle ticaret yaptıklarını kaydetti. 
“Bakliyat makinaları alanında lider 
olan Alman, Danimarkalı ve Avustur-
yalı şirketlere rakip olmuş durum-
dayız.  2017 yılında ABD’de de şirket 
kurduk. Avrupa’da bu alanda  önemli 
bir İspanyol firması üretimini durdur-
du. Onlar için üretim yapıyoruz ve or-
tak markamızla piyasaya sunuyoruz. 
Şu anda 45 ülkeye ihracat yapıyoruz 
ve bu sayı her geçen gün artıyor. Tem-
silciliklerimizi de artıracağız” dedi. 

2017 yılında ürettikleri makineler 
hakkında bilgi veren Uğur Akyürek, 
“Bakliyat, Hububat, Kuruyemiş Sektö-
rünün ihtiyaçlarına cevap niteliğinde 
geliştirilmiş 30’u aşkın Excell Serisi 
Kapalı Eleme Makinesi modelinden, 
yıllık ortalama 100 adet üretiyoruz. Bu 
Seri’ye Excell Truva Serisi makineler 
2016 yılında katılmıştı. Bir makinede 
iki makine prensibi ile geliştirilen Tru-
va, iç düzeneği ve çalışma prensibi ile 
diğer Excell modellerinden farklılaş-
tı. Uzun elek mekanizması ile Excell 
Truva bundan sonra üretilecek Excell 
makinelerine teknoloji alanında öncü-
lük edecek. Teknoloji, hassas ürünleri 
yüzde 99.9 analiz kabiliyeti ile temizli-
yor ve hata olasılığını neredeyse sıfıra 
indiriyor. Hassas ürünler olan kabuk-
suz Antep fıstığı içi, çim tohumu, keten 
tohumu gibi kuruyemiş, bakliyat ve 
tohum ürünlerinde kusursuza yakın 
sonuç alınıyor. Truva ile ay çekirdeğin-
de hektolitre sorunu son bulacak. Bu 
teknoloji Türkiye kuruyemiş piyasası 
için önemli bir ürün olan ay çekirdeği 
konusunda özel olarak çalışıyor. Ha-

sattan sonra üründeki doluluk- boşluk 
sorununu, kusursuz dolu tane ayırma 
özelliği ile çözüyor. Yönetim paneli 
üzerinden komut vererek bir kerede 
istenilen ürün alınabiliyor. Bakliyat 
eleme ve temizleme işlemi artık çok 
daha başarılı ve yüksek kapasiteli tek-
nolojilerle yapılıyor.” dedi.
Uğur Akyürek, 2017 yılında müşterile-
rinin talepleri doğrultusunda ilgi gör-
düğünü tespit ettiği makineler hakkın-
da bilgi vermeyi sürdürdü: “Excell 206 
Turbo Beta, 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.” şeklinde ko-
nuştu. 

Makine üretimlerinin yüzde 50’sini 
ihraç ettiklerini dile getiren AKY Te-
chnology Uluslararası Satış Müdürü 
Uğur Akyürek, yeni dönem hedeflerini 
ise şöyle sıraladı: “ Mevcut pazarları-
mızı büyütmek öncelikli hedefimiz. 
Afrika ve ABD ise hedef pazarlarımız. 
Şu anda 5 kıtaya yaptığımız toplam  ih-
racat rakamı 12 milyon dolara ulaştı. 
AB’de ise markalarla ortaklıklar plan-
lıyoruz.  
AKY Technology, 5 yıllık büyüme hede-
fine sadık kalarak ilerliyor. AKY Tech-
nology’nin 2020 yılına kadar ki hedef-
lerinde iç piyasada daha da güçlenmek 
ihracat oranlarını arttırmak var. 2015, 
2016 ve 2017 yıllarında belirlediğimiz 
mali ahedefi yakalayarak istikrarlı bir 
şekilde büyüdük. 
2018 yılında da AR- GE Ekibimizle 
birlikte yaptığımız yeniliklere paralel 
olarak ivme hızımızı sürdüreceğimizi 
öngörüyorum.
Türkiye ve Dünya ekonomisi bağla-
mında, her şey yolunda gider ve bir 
sıkıntı yaşanmaz ise, 5 yıl sonra Dünya 
genelinde sektörümüzdeki pazar payı-
nın yüzde 5’ine sahip olmayı hedefli-
yoruz.” 

‘5 kıtada 45 ülkeyle ticaret 
yapıyoruz’

Uğur Akyürek, “2017 yılı 
Excell Kapalı Eleme Maki-

neleri’nin yılı oldu”

‘Hedef, dünya pazarının 
yüzde 5’ine sahip olmak’
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TKDK ÜÇÜNCÜ 
BAŞVURU ÇAĞRI 

İLANI AÇIKLANDI
“Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kuruluşu 
olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 
Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıktı. Tarımsal alanda 
destek almak isteyenler başvurularını, 12 Şubat ile 15 
Mart 2018 tarihleri arasında TKDK İl Koordinatörlük-
lerine yapabilecek. 
Destek için başvuru yapacaklarda aranan özellikler-
den IPARD’ın amacına kadar çeşitli konularda Proje 
Uzmanı Sayın Zeynep Yürük Sayğı’dan bilgi aldık.” 

RÖPORTAJ

Zeynep Hanım öncelikle IPARD’ın 
amacı nedir?
IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafın-
dan aday ve potansiyel aday ülkele-
re destek olmak amacıyla oluşturu-
lan, “Katılım Öncesi Yardım Aracı” 
olarak tabir edilen bir bileşendir. 
Amacını size şöyle ifade edebilirim: 
Yeni iş yaratmak suretiyle istihda-
mın desteklenmesi ve iş faaliyet-
lerinin geliştirilmesidir. Böylece 
ülkenin tarımsal alanda mevcut iş 
potansiyelinin korunması ve gelişti-
rilmesi sağlanır.  
Kırsalda ekonomik faaliyetler arta-
rak yaşam standardı yükseltmek, 
istikrarlı bir ekonomik faaliyetler 
bütünü oluşturmak ve neticede böl-
geler arası gelişmişlik farkı en aza 
indirilecek asıl amaçlanandır. 
IPARD II. Dönem Destek Progra-
mı’na başvuru tarihi ve başvuru ya-
pılacak kanallar ile ilgili bilgi verir 
misiniz?
21 Aralık 2017 tarihinde Üçüncü 
Başvuru Çağrı ilanına çıkmıştır. Des-
tek almak isteyen yatırımcılar 42 il 
kapsamında başvuru yapabilirler.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendi-
rilmesi ve İş Geliştirme (302) kap-
samında başvurular; 12.02.2018 
tarihinden itibaren yatırımın yapı-
lacağı TKDK İl Koordinatörlükle-
rinde kabul edilmeye başlanacaktır. 
12.03.2018 tarihinde Online Pro-
je Başvuru Sistemi kapatılacak-
tır. Başvuruların son teslim tarihi 
15.03.2018’dır.
Bakliyat sektörüne yönelik olarak 
yatırım yapmak isteyenler, Çiftlik 
Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi 
ve İş Geliştirme sektörünün altın-
da “Zanaatkarlık ve Katma değerli 
Ürünler ” alt sektörüne tabidir. İş-
leme ve paketleme alanında destek 
alabilirler. 
Destekten faydalanmak isteyenler, 
başvuru ile ilgili bilgileri www.tkdk.
gov.tr internet adreslerinden ulaşa-
bilirler. 
Bakliyat işleme ve paketleme 
alanlarında yatırım yapmak iste-
yenlerde nasıl kriterler aranıyor? 
Nihai yararlanıcılar kimlerdir?
Genel Uygunluk Kriterleri ayrıntıla-
rına www.tkdk.gov.tr internet adre-

sinden ulaşabilirler.
Genel hatlarıyla ise sizinle kriterle-
ri şöyle paylaşabilirim: Öncelikle, 
başvuru sahipleri vergi sistemine 
kayıtlı olmalıdır. Ayrıca, başvuru sa-
hiplerinin devlete ödenmemiş vergi 
borçlarının bulunmaması gerek-
mektedir.
Bu tedbir kapsamında, sıralama kri-
terinden 30 puandan az alan baş-
vurular reddedilecektir. Sıralama 
Kriterleri hakkındaki bilgiyi, ayrın-
tılı olarak yine ilgili web sayfasın-
dan bulabilirler.
Zanaatkarlık ve katma değerli ürün-
ler konusundaki yatırımlar: 10 ki-
şiden daha az çalışana sahip ve 1 
milyon TL’den daha az yıllık ciroya 
sahip mikro ölçekli işletmeler olma-
lıdır. Başvuru Sahibi Gerçek kişi ise 
‘adrese dayalı nüfus kayıt sistemine’ 
göre kırsal alanda ikamet ediyor ol-
malıdır. 
Nihai yararlanıcılar için ise kriterler 
şöyledir: 
Çiftçiler ve/veya bunların hane hal-
kı üyeleri, kentsel veya kırsal alalar-
da yerleşmiş olmalarına bakılmak-

Zeynep Yürük Sayğı
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sızın uygun yararlanıcılardır. Ayrıca, 
gerçek kişilerin kırsal bir alanda 
yaşıyor olmaları gerekmektedir. Bu 
durum kanıtlanabilmelidir.
Başvuru sahibi, kırsal alanlarda ku-
rulmuş olan veya faaliyet gösteren 
özel tüzel kişiler, projeyi gerçekleş-
tirecek potansiyele sahip olan zana-
atkarlık işletmeleri de dahil olmak 
üzere mikro ve küçük ölçekli işlet-
meleri içerir. Kırsal alanların dışın-
da kurulmuş olan tüzel kişilikler ise, 
eğer desteklenen yatırımları/faali-
yetleri kırsal alanda bulunuyor ise 
uygun yararlanıcı olabilir.
Biz burada genel kriterlerden söz 
ettik. Okuyucularıma “genel uygun-
luk kriterleri” hakkında daha ayrın-
tılı bilgiyi resmi web sitesini ziyaret 
ederek almalarını öneririm.
Daha önce destek için başvuruda 
bulunduysa bu durumda süreç 
nasıl işler tekrar başvuruda bulu-
nabilirler?
Bu önemli ve sıkça sorulan bir ay-
rıntıdır: Başvuru sahibi ancak bir 
yatırım sona erdiğinde IPARD des-
teğine yeniden başvurabilir. Şunu 
da belirtmeliyim; IPARD II (2014-

2020) uygulama dönemleri içinde 
en fazla 4 uygun yatırım için destek 
alabilir. Eğer 4 proje de aynı tedbir 
kapsamında ise o tedbir için belir-
lenmiş üst limiti geçemez.
TKDK 3. çağrısında uygun harca-
ma ve destek oranlarını verir mi-
siniz?
302 tedbiri kapsamında destek ora-
nı %55-65 ‘dır. Ağrı, Ardahan, Balı-
kesir, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, 
Erzurum, Hatay, Isparta, Karaman, 
Kars, Mersin, Muş, Tokat ve Yozgat 
illerinde faydalanıcı tarafından uy-
gun harcama tutarının % 65 bunun 
dışındaki 27 IPARD uygulama ilinde 
uygun harcama tutarının % 55 ora-
nındadır.
Ayrıca, her bir yatırım için alt ve üst 
uygun harcama limiti en az 5.000 en 
fazla 500.000 avrodur.
Hangi illerin destek kapsamında ol-
duğunun bilgisine TKDK’nın resmi 
web sayfasından ulaşabilirsiniz.
TKDK Programında yatırımcıyı 
değerlendirme kriterleri neler-
dir?
İş Planı 3 ana başlıkta ve toplamda 
100 puan üzerinden değerlendiril-

mektedir. Bunlar başvuru sahibinin 
mali durumunun değerlendirilme-
si, yönetim ve teknik kapasitesinin 
değerlendirilmesi ve pazarlama ka-
pasitesinin değerlendirilmesi yapıl-
maktadır.
İş planına göre puanlaması yapılan 
tüm uygun yatırımlar ‘’Proje Seçi-
mine Esas Sıralama Kriterine’’ göre 
tekrardan değerlendirilir ve puanla-
nır. IPARD programı sıralama krite-
rine göre yapılan değerlendirmeden 
elde edilen puan projenin nihai sıra-
lamasını belirler ve projenin en yük-
sek puandan başlanarak sıralanır.
IPARD Programı sıralama kriterleri 
şöyledir: 40 yaşının altındaysa, ya-
tırım uygulama alanı dağlık alanda 
veya orman köyünde ise, yatırım-
cı kadınsa; başvuru sahibi mesleki 
sertifikası, diploması ya da 3 yıl de-
neyimi varsa; kabul edilmiş bir yerel 
kalkınma stratejisine dayanıyor ve 
bu strateji üzerine inşa edilmiş ise; 
Ayrıca, başvuru sahibini IPARD kap-
samında imzalanmış bir sözleşmesi 
yok ise ve başvuru sahibi gerçek kişi 
veya üretici örgütü ise ek puanlar 
verilmektedir. 
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AKY Technology üçüncü 
yılında hayata geçirdi-
ği yeni uygulamalar ve 
ürettiği makinelerle ilgi 
odağı oluyor. Yerel ve 
ulusal basından temsil-
ciler AKY Technology yö-
neticileri ile röportajlar 
gerçekleştiriyor.

AKY TECHNOLOGY 
TÜRK BASININDA

2018 yılının ilk ayı AKY Technology 
için hareketli başladı. Yerel ve ulusal 
televizyon kanallarından basın men-
supları gelerek çekim gerçekleştirdi. 
AKY Technology İcra Kurulu Başkanı 
Gökmen Akyürek, Kuruluş’un geride 
bıraktığı üç yılda elde ettiği başarı ve 

başarının temelinde yatan nedenler 
ile ilgili ayrıntılı bilgi verirken; AKY 
Technology Uluslararası Satış Müdü-
rü Uğur Akyürek, 
Taşıma Robotu, Robot AKY 600 ile il-
gili bilgi verdi. 
Sektörde fark yaratmaya hazırlan-

dıklarını dile getiren Akyürek; yerli 
üretim Taşıma Robotunun, çuval ve 
koli taşıma, tutma ve dizme işlem-
lerinde harikalar yarattığının altını 
çizdi.
 Aky Technology ile teknoyenilik za-
manı sürecek.
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AKY GENÇLERİ DESTEKLİYOR

TAKIMI 
İTALYA YOLCUSU

Tarsus Teknoloji Fakültesi’nden “MEUTECHSPORTS Takımı” İtalya Formula Student 
SAE’de ülkemizi temsil edecek. Yarışlar, 11- 15 Temmuz 2018 tarihlerinde Riccardo 
Paletti Pisti’nde düzenlenecek. MEUTECHSPORTS Takımı AKY Technology sponsor-
luğunda yarışlara hazırlanıyor.

MEUTECHSPOTS Takımı, 21-27 
Ağustos 2017 tarihleri arasında 
TÜBİTAK tarafından düzenlenen 
Alternatif Enerjili Araç Yarışları’n-
da Hidromobil Kategorisi’nde Ve-
rimlilik Sınıfında 'Myrtus'' isimli 
otomobiliyle üçüncülüğü elde 
ederek ‘Performans Ödülü’ almış-
tı. 
Ayrıca Tanıtım ve Yaygınlaştırma 

Kategorisinde, Türkiye birincili-
ğine de layık görülmüştü. Takım, 
AKY Technology sponsorluğunda 
İtalya’daki Formula Student SAE 
yarışlarında da yerini alacak.
Formula Student SAE, 1981 yılın-
da ABD’de “Otomotiv Mühendisle-
ri Derneği” tarafından kurulmuş-
tur. 2018 yılında Formula Student 
SAE Italy’de MEUTECHSPORTS 

Takımı 15 kişilik ekibiyle, Benzinli 
Araç Kategorisi’nde ülkemizi tem-
sil edecektir. 
Kurallar gereği, Benzinli Araç Ka-
tegorisi’nde 710 CC ‘ye kadar mo-
tor kullanabilecek. 
Yarışlar, İtalya’nın Parma kentinde 
bulunan Riccardo Paletti Pisti’nde 
11- 15 Temmuz 2018 tarihlerinde 
düzenlenecektir. 



250 elek
hiç durmadan çalıştığında
yılda 21 milyon ton 

ürün eleyebilir.
250 screen cleaners can clean up to 

21 million metric tons of seed, pulses or any kind of dried good 21 million metric tons of seed, pulses or any kind of dried good 

2017 YILINDA

GÖNDERİLEN
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105 taş makinesi
hiç durmadan çalıştığında

yılda 93 ton taşı 
üründen ayrıştırabilir
105 stone seperators  are able to seperate 
93 tons of stones in a year.

2017 YILINDA

GÖNDERİLEN

Yenilikler
Hiç bitmiyor

Model

SF-01
SF-02
SF-03
SF-04

7.5
11.0
15.0
22.0

14.000
18.000
23.000
35.000

75
75
75
75

310
360
590
650

Motor Gücü (kW) Hava Debisi
m³/h

Siklofan, ürün içerisinde toz ve kire neden olan matery-
alleri ayrıştırılması işlemi ile kullanım alanındaki 
makinalardan çıkan toz ve partikülleri uzaklaştırma 
işlemin üstlenen bir teknolojidir. 

Siklofan’ın çalışma prensibi ise şöyledir: Siklofan 
içerisindeki kanatların dizaynı sayesinde makinelerden 
çektiği kirli havayı çeperlere doğru savurur ve girdap 
şeklinde yön verir. Merkez kaç kuvvetinin etkisi ile 
partiküller çeperden ilerlerken mini siklon kanalına 
çekilir. Bir miktar toz salyangozda birikeceği için mini 
siklondan geri besleme kanalına iletilen bu kısım, tekrar 
sirküle edilerek ikinci kez temizlenmesi sağlanır. 
Partiküllerden arındırılmış temiz hava siklofan gövde 
merkezinden dışarı verilerek sistem tamamlanmış olur. 
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SİKLOFAN TURBOKLON
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2017 YILINDA

GÖNDERİLEN

 %44’lük oranla 
Akdeniz Bölgesi,

Elek satışında 1sırada
In the year 2017, the Mediterranean Region occupies the first place in 

sales of  Screen Cleaners with a rate of 44%.

In the year of 2017, Central Anatolia Region has taken  the first place in Excel Machines sales with a rate of 34%.

2017 YILINDA
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 %34’lük oranla 
İç Anadolu Bölgesi

Excel satışında sırada
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2017 YILINDA

GÖNDERİLEN

 %34’lük oranla 
İç Anadolu Bölgesi

Excel satışında sırada
Fima Uluslararası Tarım Makinaları Fuarı, 20- 24 Şubat 2018 tarihleri arasında 
İspanya’nın Zaragoza Şehrinde düzenlenecek. Organizasyon, 1964 yılından beri, iki 
yılda 1 kere düzenleniyor. Ana ürün gruplarını tarım makineleri ve tarımsal tekno-
loji oluşturuyor. Ticari ziyaretler her gün 10.00- 19.00 saatleri arasında gerçekleş-
tirilebilecek. 

Almanya’nın Köln şehrinde 20- 23 Mart 2018 
tarihlerinde Anuga Gıda İşleme ve Paketleme 
Makinaları Fuarı düzenleniyor. Dünyadaki 
gıda ürünlerinin tüm yönlerini kapsayan tek 
fuar olma iddiasını taşıyan etkinlik, gıda ve 
içecek endüstrisini buluşturacak.

Fima Agricola Zaragoza, tarım maki-
neleri alanında uluslararası bir sergi-
dir. Global arenada çok sayıda katılım-
cı firma ve ziyaretçi profiline sahiptir. 
Tarımsal ekipman alanında ürünlerin 

sergilendiği ve tarımsal gelişmeler 
hakkında haber veren fuar, çiftçilere 
verimliliği artırmak için faydalı ipuç-
ları vermektedir. Fima Agricola 40. 
Kez, 20 Şubat- 24 Şubat 2018 tarihleri 

arasında 5 gün boyunca ziyaretçilerini 
ağırlayacak. İspanya’nın tarım maki-
neleri alanında bilinen kuruluşu Jubus 
ve AKY Technology fuardaki yerini ala-
cak. 

Anuga FoodTec 2018, Almanya’nın 
Köln şehrinde 20- 23 Mart tarihlerin-
de kapılarını ziyaretçilerine açmaya 
hazırlanıyor. Fuar, gıda ve içecek en-
düstrisi alanında düzenlenen ulusla-
rarası bir fuarıdır. Gıda üretimi, ürün 
işleme, dolum ve paketleme teknoloji-
sinin yanı sıra; paketleme malzemeleri 
ve bileşenleri ile gıda güvenliğine ka-
dar geniş bir içeriğe sahiptir. 
Fuarın ana ürün grupları arasında, 

sebze- meyve işleme teknolojileri, et 
işleme makineleri, süt ve süt işleme 
ekipmanları, ambalaj teknolojileri, 
dondurma makinaları, soğutma, sak-
lama ve kontrol ekipmanları, kalite 
güvence ve kontrol teknolojileri yer 
almaktadır. 
Fuarda ürün sergileme yanında etkin-
liklerde düzenlenmektedir. Resmi web 
sitesinden alınan bilgiye göre; bu yıl 
Anuga FoodTec’in ana odak noktası 

“kaynak verimliliği” olacaktır. Doğal 
kaynakların verimli kullanılarak gele-
ceğin korunmasını merkez alan özel 
gösteriler, form, panel ve kongreler fu-
ara eşlik edecektir. 
Geçtiğimiz yıllarda binleri bulan ziya-
retçi ve katılımcı oranı ile en önemli 
fuarlar arasında gösterilen bu fuarda 
katılımcı ya da ziyaretçi olarak yer al-
manızı öneririz.

Anuga FoodTec 2018 Yolda
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KAPAK ENDÜSTRİ 5.0 “GELECEK”

Teknoloji akıl almaz bir hızla kabuk değiştiriyor. Bu hıza ayak uyduracak ve 
teknolojik gücü doğru yönetecek bir topluma doğru dönüşmek gerekiyor. Bu 
çerçevede, son dönemde konuşulan “5.0 Endüstri” kavramının merkezinde tek-
nolojiden çok insan var. 
 
Almanya’nın ortaya attığı ve uygulamaya geçtiği insansız teknoloji devrimi “4.0 
Endüstri” den hemen sonra, Japonya tarafından 2017 yılının son çeyreğinde ile-
ri sürülen insan dostu teknoloji merkezli “5.0 Toplum” yaklaşımı konuşulmaya 
başlandı. Avcı Toplum, Tarım Toplumu, Endüstriyel Toplum, Bilgi Toplumu ve 
nihayet Akıllı Toplum (Toplum 5.0) yolda…



5.0 Endüstri medeniyetin eşiğinden 
içeri girdi. 4.0 Endüstri Devriminin 
topluma etkileri konuşuladursun, 5.0 
Endüstri Devrimi ve Toplum Felsefesi 
ortaya konuldu. 2017 Bilişim Fuarı Ce-
BIT 2017’de, Japonya Başbakanı Shin-
zo Abe, 5.0 felsefesini tanıtarak tarihi 
bir açıklama yaptı: “Teknoloji toplum-
lar tarafından bir tehdit olarak değil, 
bir yardımcı olarak algılanmalı.” dedi. 
Çağımız insanının yapay zekâ ile güç-
lü bir ilişkisi var. Sanayi sektöründen 
sosyal hayatımıza kadar teknoloji ile 
çevrelenmiş durumdayız. Makineler 
ve robotlar pek çok alanda işlerimizi 
kolaylaştırırken, düşünce şeklimizi ve 
iletişim tarzlarımızı dönüştürüyor. 
Bu dönüşümün yararları ve zararları 
bilim dünyasında özellikle de toplum 
bilimciler tarafından araştırılmaya 
başlandı. Bu hıza ayak uyduracak bi-
linçli toplumlar üretilmeli kanısına 
varıldı. 
Endüstri 4.0’ın merkezinde sadece 
makineler ve robotlar tarafından ger-

çekleştirilecek insansız üretim var. Bu 
insanoğlunu işini kolaylaştıran, üreti-
mi hızlandıran ve kusursuzlaştıran bir 
süreç olmakla birlikte, insanın atıl kal-
ması sorununu da berberinde getiri-
yor. Basitçe soru şu “İnsan çalışmazsa 
ne yapacak ve nasıl para kazanacak?” 
Delice gelişen teknoloji ile birlikte, 10 
yıl arayla devrim niteliğinde gelişme-
lerle çağ atlayan Endüstri Devrimle-
ri’nin sonuncusu Endüstri 4.0’ın or-
taya atılışı ve uygulamaya konuşunun 
üzerinden 10 yıl bile geçmeden “5.0 
Endüstri ve Toplum” ileri sürüldü. 
Toplum 5.0 yani “teknolojik gücü doğ-
ru yönetecek akıllı toplum felsefesi” 
endüstrinin ve algoritmaların gide-
rek otonomlaşması sonucunda, mavi 
yaka özellikle de beyaz yakaların işsiz 
kalma riski artarken “insana faydalı 
teknolojiler” vaadinde bulunuyor ve 
bu devrimi resmen başlatan Japonya 
dünyaya “Korkmayın!” mesajı veriyor. 

2017’de Dünyanın en kapsamlı tekno-

loji fuarlarından olan ve Almanya’da 
düzenlenen CeBIT’e şahsen katılan 
Japonya Başbakanı Shinzo Abe,  “Tek-
noloji toplumlar tarafından bir tehdit 
olarak değil, bir yardımcı olarak algı-
lanmalı.” dedi. 
Japon Ekonomik Organizasyonlar Fe-
derasyonu Keidanren’in hazırladığı 26 
sayfalık çalışma Toplum 5.0 felsefesi-
ne ışık tutacak nitelikte.

Japonya da Toplum 5.0 felsefesi aşağı-
daki gibi bazı hedeflerin uygulanması-
nı öne sürüyor:
• Yaşlanan dünya nüfusuna karşı çö-
zümler geliştirmek
• Sanal dünya ile gerçek dünyanın be-
raber işler hale getirilmesi
• Nesnelerin internetinden toplumun 
çıkarları gözetilerek faydalanılması
• Çevre kirliliği ve doğal afetler için çö-
züm yolları üretilmesi
Öte yandan, bunun dünya çağında top-
lumsal bir dönüşüm olduğunu düşü-
nürsek, elbette belli başlı engellerle 
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KAPAK

AKY 52
DİKEY PAKETLEME MAKİNESİ 

HIZLI İŞ, TEMİZ İŞ!

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

Detaylı bilgi için:

Paketleme işlemi için özel olarak tasarlanmış AKY 52, DAKİKADA 120 ADET PAKET yapabilme 
kapasitesine sahip. Yüksek hızlara çıkmaya olanak sağlayan VAKUM TEKNOLOJİSİ, SERVO MOTOR 
TEKNOLOJİSİ ve paket kaymalarını önlemek için geliştirilen KONTROL SİSTEMİyle iddialı bir makine 
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.

KAPAK ENDÜSTRİ 5.0 “GELECEK”

karşılaşılacağını da söylemek gerek. 
Japonya Ekonomi Organizasyonu Kei-
danren Toplum 5.0’ın geliştirilebilme-
si için yıkılması gereken 5 önemli bari-
yeri şöyle tanımlıyor:
• Hukuksal sistemdeki engeller
• Nesnelerin dijitalleşmesindeki bi-
limsel boşluklar
• Kalifiye personel eksikliği

• Sosyo- politik önyargılar
• Toplumsal direnç
Keidanren, bu bariyerin yıkılması ve 
Toplum 5.0’ın yoluna devam edebil-
mesi için toplumların işbirliği içerisin-
de olması gerektiğinin altını çiziyor. 
Japonya mobil sektörün desteklenme-
sinden mesleki eğitimlere ve bu ko-
nuyla ilgili yeni bölümler eklenmesine 

kadar birçok alana planlamalar yapı-
yor. 
Japonya, devrimin kıvılcımını ateşledi 
ve planlamalarını yaptı. Teknoloji ala-
nında Japonya dünyaya güçlü bir şekil-
de imzasını atacak.

https://webrazzi.com/2017/05/14/toplum-5-0/

Artık teknolojideki gelişmeler sabit bir hızda ilerlemiyor aksine yüksek ivme kazandı.
Bunu daha iyi anlayabilmek için endüstri devrimlerinin kronolojisine bakmamız yeterli: 
- Endüstri 1.0: Su ve buhar gücünün keşfi ve ilk makineler. (1780’ler)
- Endüstri 2.0: Elektriğin keşfi ve seri üretim. (1880’ler)
- Endüstri 3.0: Dijital, elektronik cihazlar ve bilişim. (1980’ler)
- Endüstri 4.0: Siber- fiziksel sistemlerin devreye girişi. (2010’lar)
- Endüstri 5.0: Toplum için insansız teknolojiler. (2017…)
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TEKNOLOJiK YATIRIMLAR

www.semihhacim.com

AKY Technology İcra Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, 2018 yılının ilk ziya-
retlerini gerçekleştirdi. Mersin Bakliyat Piyasası’nda etkili olan önemli isimleri 
makamlarında ziyaret ederek yeni yıl dileklerini iletti. Türk Bakliyat Ticareti-
nin kalbinin attığı Mersin’e 2018 yılının hayırlı gelmesini diliyoruz.

BOL KAZANÇLI BİR      2018 YILI DİLİYORUZ



| 91

TEKNOLOJiK YATIRIMLAR

BOL KAZANÇLI BİR      2018 YILI DİLİYORUZ
* Arbel Grup, Sn. Hasan Arslan
* Dervişoğlu Bakliyat, Sn. Cenani Dervişoğlu , Sn. Sait Dervişoğlu ve Sn. Selami Bey
* Nawras Group, Sn. Muzaffer Hocaoğlu
* Natural Gıda, Sn. Hayri Kolukısa, Sn. Kıvanç Kolukısa ve Sn. Andaç Kolukısa
* Narpa Narin Dış Ticaret, Sn. Doğan Narin
* Başhan Tarımsal Ürünler, Sn. Hüsamettin Memiş ve Sn. Mustafa Memiş
* Ersin Tarım Ürünleri, Sn. Ersin Usta, Sn. Ersin Bey ve Sn. Erol Bey
* Memişler Grup/ İdeal Bakliyat, Mehmet Memiş
AKY Technology İcra Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, 2018 Yılının ilk ziyaretlerini gerçekleştirdi. Bizi ağırlayan Tür-
kiye Bakliyat Piyasasının önemli isimlerine teşekkür ediyoruz.
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Robot teknolojisine biyonik yaklaşım
Festo Bionic Learning Network’den yeni projeler

Festo San. ve Tic. A.Ş.

Yakın gelecekte insan ve robotların işbirliği içinde çalışabilmesi için şimdiden projeler geliştiriliyor. Pnömatik sürücülere ve ahta-
potun dokunaçlarına benzer şekilde modellenmiş tutuculara sahip hafif robotlar Ticaret Fuarlarında sergilenmektedir. Festo’nun 
Bionic Learning Network’ünden mühendisler, gelecek odaklı 3 konsept tanıttı: İnsan kolunun doğal hareketinden esinlenen 
BionicCobot, fil hortumu ve ahtapot dokunaçlarından ilham alan BionicMotionRobot ve yine ahtapottan esinlenerek yaratılan yeni 
kavrama aygıtı OctopusGripper. Her üç proje de gelecekte tehlikesiz, doğrudan insan-robot işbirliğinin nasıl mümkün olacağını 
gösteren örnekler olarak dikkat çekiyor.

Robotların gelecekte insanları monoton veya tehlikeli iş süreçlerinden 
kurtaracak destek sistemleri olarak kullanılması tasarlanıyor. İnsanla-
rın ve robotların görevleri arasındaki eskiden var olan belirgin ayrım, 
şimdi giderek işbirliği içinde çalışma alanına doğru evriliyor. Festo 
tarafından sergilenen biyonik hafif robotlar, doğal hareket modelleri ve 
esnek pnömatik devreleri sayesinde güvenli insan-robot işbirliği için 
ideal bir yardımcı olarak dikkat çekiyor. Bu projeler gelecekte klasik 
robot konseptlerine düşük maliyetli bir alternatif olarak öne çıkıyorlar.

BionicCobot –insan hareket dinamiklerine sahip pnömatik hafif 
robot
BionicCobot’un hareket konsepti, omuzdan itibaren üst kol, dirsek, 
önkol kemiği ve dirsek kemiği yoluyla insan kolunun hareketlerini 
model alıyor. Bu yedi eklemin her biri, ikili ve üç başlı kol kaslarının 
doğal çalışma mekanizmasını - esnetici ve açıcı kasların etkileşimini – 
mümkün kılıyor. Bu şekilde, biyolojik yapıda doğal olarak oluşturulan 
çok hassas hareketleri gerçekleştirebiliyor. 

BionicCobot: İnsan-robot işbirliğinde hassas bir yardımcı olarak insan hareketi modellerine sahip pnömatik hafif robot

BionicMotionRobot’un hareket modelleri ve fonksiyonu, fil hortumundan ve 
ahtapot dokunaçlarından esinlenmiştir 
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BionicCobot’un hareketleri; güçlü ve dinamik veya hassas ve kolayca 
gevşeyecek şekilde ayarlanabiliyor; bu sayede sistem bir çarpışma 
durumunda bile insanlar için tehlike oluşturmuyor. Bu uygulamanın 
güvenliği, yüksek hassasiyetli mekanik parçaları, sensörleri, karmaşık 
kontrol ve ölçüm teknolojisini çok küçük bir alan içerisinde birleştiren 
pnömatik otomasyon platformu “Festo Motion Terminal” sayesinde 
sağlanıyor.

Gerçekleştirilecek göreve bağlı olarak, BionicCobot’a farklı tutma 
sistemleri takılabiliyor. İşlemler, özel olarak geliştirilmiş bir grafik 
kullanıcı arayüzü aracılığıyla sezgisel olarak gerçekleştiriliyor: Kullanıcı 
BionicCobot’a yapılacak eylemleri öğretip parametrelendirebiliyor. 
Tanımlanmış iş adımları daha sonra arzu edilen herhangi bir sıra 
ile uygulanmak üzere “sürükle ve bırak” yöntemiyle bir ardıştırıcıya 
aktarılıyor. Tüm hareket dizisi uygulamalı olarak tanımlanıp eşzamanlı 
olarak simüle ediliyor. Tablet ve Festo Motion Terminal arasındaki 
kinematik yol planlaması hesapları ROS (robot işletim sistemi) platfor-
mu arayüzünde gerçekleştiriliyor. 
 
BionicMotionRobot – doğal hareket formlarına sahip hafif bir robot 
Fil hortumu ve ahtapotun dokunaçlarının özelliği son derece esnek bir 
şekilde hareket edebilmeleridir. BionicMotionRobot, esnek pnömatik 
körük yapısı ve bağlantılı valf ve kontrol teknolojisi ile bu akıcı hareket 
modellerini kolayca taklit ediyor. Esnek yapıya sahip kinematik kon-
septi, 2010 yılında Almanya’nın Geleceği Ödülü’nü alan Bionic Hand-
ling Assistant tarafından geliştirildi. 3D tekstil örgü kumaştan yapılan 
yeni tip dış deri, BionicMotionRobot’un tüm bu kinematik sistemin 
büyük güç potansiyelini tamamen kullanabilmesini mümkün kılıyor. 
Biyonik robot kol bu sayede - yaklaşık aynı net ağırlıkla - neredeyse üç 
kilogramlık bir yük taşıma kapasitesine sahip olabiliyor. 

OctopusGripper – ahtapot dokunaçları üzerine modellenen tutma 
Festo’nun yeni biyonik tutucu konsepti OctopusGripper, ahtapot 
dokunaçları örnek alınarak modellenmiş. Bu ürün, pnömatik olarak 
kontrol edilebilen yumuşak bir silikon yapıdan oluşuyor. Basınçlı hava 
uygulandığında, dokunaçlar içeriye doğru bükülüp tutulan nesnenin 
etrafına nazikçe ve sıkıca kavrayarak sarılıyor. Tıpkı doğal ahtapot 
kollarına benzer şekilde, silikon tentaküllerin iç tarafı üzerinde aktif 

ve pasif olarak kontrol edilen iki sıra emme vantuzu yerleştirilmiş. Oc-
topusGripper bu sayede çok farklı şekillere sahip nesneleri rahatlıkla 
kavrayabiliyor. OctupusGripper, BionicMotionRobot ve BionicCobot’la 
birlikte kullanıldığında esnek tutma ve kavrama gerektiren sayısız 
uygulamayı sorunsuz gerçekleştirilebiliyor. Hem robot kol hem tutucu, 
Festo Motion Terminal’i tarafından kontrol edilip ayarlanıyor. Yumu-
şak ve esnek yapısı sayesinde, OctopusGripper gelecekte insan-robot 
işbirliğini gerektiren çalışma alanlarında büyük bir kullanım potansi-
yeline sahip olarak ilgi çekiyor. 

Bionic Learning Network
Festo on yıl kadar önce, şirket içi inovasyon süreçleriyle doğrudan 
bağlantılı olarak Bionic Learning Network’ü kurdu. Bu sistem dahi-
linde Festo, öğrenciler, tanınmış üniversiteler, enstitüler ve geliştirme 
şirketleriyle işbirliği yaparak projeleri, test yataklarını ve teknoloji 
platformlarını finanse ediyor. Festo’nun bu uygulamadaki amacı, yeni 
teknolojiler için bir esin kaynağı olarak biyonikten yararlanmak ve 
bunları endüstriyel otomasyonda gerçekleştirmektir.

OctopusGripper: Ahtapot dokunaçları modeline dayanan kavrama
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AKİB Koordinatör Başkanı Mahmut Arslan “AKİB olarak ihraca-
tımız 2017 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 
5,4 artış gösterdi ve 1 milyar 79 milyon dolara çıktı. Demir ve 
Demir Dışı Metaller ve Çelik ihracatı % 149,2, Yaş Meyve Sebze 
%28,3, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatı % 24,2 ora-
nında artış gösterdi” dedi.

AKİB 2017 
YILINI 11.7 
MİLYAR DOLAR 
İHRACAT VE %17,1 
ARTIŞ İLE TAMAMLADI

AKİB Koordinatör Başkanı Mahmut 
Arslan, 2017 yılındaki istikrarlı ihra-
cat artışına yakışır rakamları Aralık 
ayında da görmenin ihracat camiasını 
çok memnun ettiğini belirterek, “2017 
yılını gerek Türkiye geneli gerekse 
AKİB olarak güzel rakamlarla kapat-
tık. Bu başarıda payı olan tüm ihra-
catçılarımıza teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. 
İhracatçılar olarak tedbirli ve öngörü-
lü olmak ve ihracatçıya verilen misyo-
nu yerine getirerek yola devam etmek 
zorunda olduklarına vurgu yapan Ars-
lan, “Bu bilinçle yol alırsak, ihracatçı-
larımız sayesinde dış ticaretin olumlu 
ışığı üretim olarak, istihdam olarak 
tüm ülkeyi aydınlatacaktır” dedi. 
AKİB rakamlarını değerlendiren Mah-
mut Arslan, “Koordinatör Başkanı ol-
duğum Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin 
2017 yılı Aralık ayı rakamlarının 1 
milyar 23 milyon dolardan 1 milyar 78 
milyon dolara yükseldiği, geçen sene 
Aralık ayına oranla % 5,37 oranında 

bir artış olduğu görülmektedir. 2016 
ve 2017’yi tüm yıl olarak değerlendir-
diğimizde ise; 2016 yılında 10 milyar 8 
milyon dolar olan ihracatımızın 2017 
yılında 11 milyar 718 milyon dolara 
yükseldiği ve % 17,08 oranında arttığı 
gözlenebilir” dedi.
- ARALIK AYINDA TÜRKİYE GENELİ 
İHRACATA KATKIMIZ % 8
AKİB’in 2017 yılı Aralık ayında,  1 mil-
yar 78 milyon dolar ihracat ile Türkiye 
genelinde 6. büyük genel sekreterlik 
konumunda olduğunu kaydeden Ars-
lan, Türkiye ihracatının % 8’lik kısmı-
nın AKİB kanalıyla yapıldığına dikkat 
çekti. 
Türkiye geneli ihracatı AKİB’in sorum-
luluk sahasında bulunan iller açısın-
dan değerlendiren Arslan, 2017 yılının 
Aralık ayında en fazla ihracat yapan 
iller sıralamasında Hatay’ın 10., Mer-
sin’in 11., Adana’nın 12., Kayseri’nin 
13. ve Karaman’ın 28. sırada olduğunu 
belirtti.
Arslan, AKİB’in ihracatını ülkeler ba-

zında da inceleyerek, 2017 yılının 
Aralık ayında en fazla ihracat gerçek-
leştirilen ilk 5 ülkenin; Irak, Rusya 
Federasyonu, İspanya, Mısır ve Suriye 
olduğunu açıkladı. 
2017 yılı ihracat rakamlarının değer-
lendirmesini yapan AKİB Koordinatör 
Başkanı Mahmut Arslan, “2017 yılın-
da, 2016 yılına göre ülke olarak % 11,9 
oranında daha fazla ihracat yaptık. İh-
racatımız 131 milyar 598 milyon do-
lardan, 147 milyar 315 milyon dolara 
çıktı. Tarım ihracatı % 5,1 artış ile 21 
milyar 235 milyon dolar, Sanayi ürün-
leri ihracatı % 12,8 artış ile 121 milyar 
392 milyon dolar, Madencilik ürünle-
ri ihracatı ise % 23,8 artış ile 4 milyar 
688 milyon dolar oldu” diye konuştu.  

AKİB Koordinatör Başkanı Mahmut 
Arslan, son yıllarda Türkiye’nin yakın 
çevresinde yaşanan iç savaşların, Av-
rupa Birliği’nde daralan talebin, Rusya 
ile yaşadığımız siyasal problemlerin 
ve terör sorunlarının ekonomimizi ve 
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Anadolubank’ın 20. yılı dolayısıyla düzenlenen Anadolu’da Ekonomi Buluşmaları 
Toplantısı’nın 4’üncüsü Mersin’de düzenlendi. Bloomberg HT ana sponsorluğun-
da, Güzem Yılmaz Ertem’in moderatörlüğünde düzenlenen toplantının konukları 
Anadolubank Genel Müdür Vekili Namık Ülke, Anadolubank Tarım Bankacılığı 
Genel Müdür Yardımcısı İlhan Küçükahmetler, Bloomberg HT Ekonomi Koordi-
natörü Gökhan Şen, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Şerafettin Aşut ile Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah 
Özdemir oldu.  

Anadolu’da Ekonomi 
Buluşmalarının 4. durağı Mersin 

buna bağlı olarak ihracatımızı da bü-
yük sekteye uğrattığını, buna rağmen  
2017 yılının başlarından itibaren kötü 
gidişata dur denilerek, Türkiye ve 
AKİB ihracatının yükselişe geçtiğini 
kaydetti.
AKİB olarak toplam 8 sektörde, 10 bi-
nin üzerinde ihracatçı firma ile ülke 
ekonomisi için canla başla çalıştıkla-
rının altını çizen Arslan, “AKİB olarak 
hedefimiz bölge ve Türkiye ihracatını, 
kalite ve rakamsal anlamda üst seviye-
lere taşımaktır. Bunu yapacak olan da 
bizleriz. Bu yüzdendir ki AKİB ailesi 
olarak eğitime, ticaret heyetlerine ve 
fuarlara ayrı bir önem vermekteyiz ve 

bu artış rakamlarımızı sürdürülebilir 
bir hale getirme çabası içindeyiz” dedi.
AKİB’in 2017 yılı ihracat haritasına 
gelince;
AKİB rakamlarını da değerlendiren 
Arslan, “Koordinatör Başkanı oldu-
ğum Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin 
2017 yılı rakamlarına baktığımızsa ise 
10 milyar 8 milyon dolardan 11 mil-
yar 718 milyon dolara yükseldiği, yani 
2016 yılına oranla % 17,1 oranında 
bir artış olduğu görülmektedir. Türki-
ye’nin toplam ihracatının % 8’ine kar-
şılık gelen 2017 yılı ihracat rakamı ile 
Akdeniz İhracatçı Birlikleri, 13 Genel 
Sekreterlik arasında 6. sırada yerini 

almıştır” dedi.
Türkiye geneli ihracatı AKİB’in so-
rumluluk sahasında bulunan iller açı-
sından da değerlendiren Arslan, 2017 
yılında en fazla ihracat yapan iller sıra-
lamasında Hatay’ın 10., Adana’nın 11., 
Kayseri’nin 12., Mersin’in 14. ve Kara-
man’ın 30. sırada olduğunu belirtti.
Arslan, AKİB’in ihracatını ülkeler ba-
zında da inceleyerek, 2017 yılında en 
fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ül-
kenin; Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Mısır, Birleşik Devletler ve İspanya ol-
duğu bilgisini verdi. 
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Toplantıda Mersin ekonomisine dair 
geniş bir perspektif çizerek 2018 yılı 
hedefleri hakkında bilgi veren MTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin 
Aşut, önümüzdeki süreçte öncelik-
li hedefin kent ihracatı içinde yüksek 
teknolojili ürün ihracat oranını artır-
mak olduğunu söyledi. Çalışmaları En-
düstri 4.0 odaklı sürdüreceklerini vur-
gulayan Aşut, “Yüksek teknolojili ürün 
talebimizi her fırsatta dile getirdik. 
Sayın Bakanlarımız ve Hükümetimiz 
sesimizi duydu. Önümüzdeki süreçte 
bu hedeflerimize ulaşmamıza yönelik 
5 farklı yatırım sözü aldık. Kentimize 
önemli ev ödevleri verildi. Bu yatırım-
larla birlikte Marmara’ya alternatif 
Doğu Akdeniz Endüstri Bölgesi olma 
yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” 
dedi. 
Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdul-
lah Özdemir ise kentin tarım potansi-
yeline yönelik değerlendirmelerinin 

ardından sektörün gelişebilmesi adına 
atılması gereken adımlar noktasındaki 
beklentileri dile getirdi. “Türkiye’nin 
enerji sektöründe ileri gitmesi için do-
ğal kaynakları yok ama tarımda ilerle-
mesi için katmadeğeri yüksek ürünler 
üretilmesi adına alınabilecek çok yol 
var” diyen Özdemir, tarımda teknoloji-
nin geliştirilmesinin önemine değindi. 
Anadolubank Genel Müdür Vekili Na-
mık Ülke, “Ülkemizin en büyük serbest 
bölgesine ve en önemli limanlarından 
birine sahip olan Mersin 2,5 milyar 
dolara yakın dış ticaret hacmi, bir çok 
farklı sektörü barındıran ekonomik 
coğrafyası ve yenilikçilik faaliyetleri 
ile öncü bir şehir. 
Bu özellikleri nedeniyle Mersin’i önce-
likli duraklarımızdan biri olarak belir-
ledik” dedi. 
Yerli sermayeli bir banka olmanın ge-
tirdiği milli sorumlulukla tarımı sa-
dece bir iş olarak değil, ülkenin kal-

kınmasının temellerinden biri olarak 
gördüklerini belirten Anadolubank 
Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yar-
dımcısı İlhan Küçükahmetler ise, “Ta-
rımsal faaliyet döngüsünde yer alan 
tüm birimleri ortak geleceğimiz iç in 
etkin, verimli kılmak ve sürdürülebilir 
tarıma destek olmak misyonumuzdur” 
dedi. 
Türkiye ve dünyada 2017 yılının eko-
nomik açıdan nasıl geçtiğini değerlen-
diren Bloomberg HT Ekonomi Koordi-
natörü Gökhan Şen ise ardından 2018 
yılı beklentilerini anlattı. 2018’de tü-
ketim coşkusunun biraz daha devam 
edeceğine inandığını kaydeden Şen, 
“Yatırımlar da bir süre daha devam 
edecek gibi gözüküyor. Belki bu yıl-
sonunda beklediğimiz gibi yüzde 6,5-
7’lik büyüme olmaz ama yüzde 4 – 4,5 
arasında bir büyüme beklentisi bulun-
makta” dedi. 
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HUBUBAT VE BAKLİYAT SEKTÖRÜ POTANSİYELİNİ 
ORTAK AKIL TOPLANTISI’NDA MASAYA YATIRDI

AKİB Koordinatör Başkanı Mahmut Arslan “AKİB olarak ihraca-
tımız 2017 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 
5,4 artış gösterdi ve 1 milyar 79 milyon dolara çıktı. Demir ve 
Demir Dışı Metaller ve Çelik ihracatı % 149,2, Yaş Meyve Sebze 
%28,3, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatı % 24,2 ora-
nında artış gösterdi” dedi.

Halkbank ve Turkishtime Dergisi ta-
rafından düzenlenen toplantıya AKİB 
Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Hubu-
bat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamul-
leri İhracatçıları Birliği Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mahmut Arslan başkanlık 
ederken; Ulusal Hububat Konseyi’ni 
Özkan Taşpınar, Nişasta ve Glikoz Üre-
ticileri Derneği’ni Rint Akyüz, Türkiye 
Tohumculuk Endüstrisi Derneği’ni Dr. 
Mehmet Mete Kömeağaç, Türkiye Un 
Sanayicileri Federasyonu’nu Günhan 
Ulusoy, Türkiye Yem Sanayicileri Bir-
liği Derneği’ni Murat Ülkü Karakuş, 
Türkiye Makarna Sanayicileri Derne-
ği’ni Abdulkadir Külahçıoğlu, Toprak 
Mahsulleri Ofisi’ni Cihan Soyalp, Ta-
rım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme 
ve Paketleme Sanayicileri Derneği’ni 
(PAKDER) Hakkı İsmet Aral, Anı Bis-
küvi A.Ş.’yi İbrahim Rıfkı Boynukalın 
ve Sunar Grup’u Hüseyin Nuri Çomu 
temsil etti.
Bugüne dek farklı sektörlerin mevcut 

durum ve sorunlarına değinilen top-
lantıların 10 Kasım 2017 tarihinde 
gerçekleşen oturumunda, gündem; 
tarımsal üretim içindeki performansı 
ile yüz akı sektörlerimizden olan hu-
bubat, bakliyat ve yağlı tohumlar sek-
törleri oldu.
- Sektörün deneyimli isimleri tecrübe-
lerini paylaştı
Temsilcilerin bu alanlardaki deneyim-
leri ile hububattaki verim artışları, 
nişasta ve glikozun kamuoyundaki al-
gısı, un üretimi ve ihracatı, üretici ve 
perakende ilişkisi, bisküvi ve çikolata 
üretiminde yaşanan sıkıntılar ve çö-
züm önerileri ile gıdada markalaşma, 
AR-GE ve inovasyon gibi önemli konu-
lar ele alındı.
Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı To-
humlar ve Mamulleri İhracatçıları Bir-
liği Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
Arslan, bu toplantıların sektöre büyük 
katkılar sağladığını kaydederek “Sek-
törümüzün ileri gelen temsilcilerinin 

burada, bir arada olmasının önemli 
olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin 
en eski sanayicileri olarak sizler Tür-
kiye’nin kalkınmasında çok büyük rol 
aldınız” diye konuştu.
- Alt sektör temsilcilerinin görüşleri 
bizim için çok değerli
Toplantı sonrası yaptığı değerlendir-
mede hemen hemen bütün alt sektör-
lerde faaliyet gösteren temsilcilerin 
bir araya geldiği bu tarz toplantılarda 
dile getirilen değerli görüşlerin, sek-
törün hak ettiği yere gelmesinde köşe 
taşı niteliği taşıdığını söyleyen Arslan, 
önümüzdeki dönemlerde daha sık bir 
araya gelmenin önemine değindi. 
Paydaşların bugüne kadar olduğu gibi 
bugünden sonra da sektöre verdikleri 
desteği artırarak devam ettireceğin-
den emin olduğunu aktaran Arslan, 
“Sektörümüze katkı sağlayacak, bu 
vesileyle ülke ihracatına olumlu etkisi 
olacak her türlü organizasyonda yer 
almaya hazırız” dedi. 
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8 milyon nüfusu ve kişi başına düşen 37 bin dolar gelir ile büyük bir it-
halatçı olan İsrail’deki İsrafood Fuarında hububat, dondurulmuş gıda, 
ton balığı, konserve ürünler, kuru yemiş, şekerleme ve un sektöründe fa-
aliyet gösteren firmalar verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdiler. 15 bine 
yakın ziyaretçinin katıldığı fuarda, Türk firmaları büyük ilgi gördü.

İSRAİL TÜRK YATIRIMCILARINI 
BEKLİYOR
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Organize ettiği milli katılımlı uluslara-
rası fuarlar ile düşük maliyetlerle her 
zaman ihracatçımızın yanında olmayı 
bir ilke edinen Akdeniz İhracatçı Bir-
likleri, bu yıl ilk defa İsrail/Tel Aviv’de 
Israfood Fuarı milli katılım organizas-
yonu gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhuriyeti İsrail Tel Aviv Bü-
yükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, 
Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim 
Şenel, Ekonomi Bakanlığı İhracat Ge-
nel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcı-
sı Musa Demir, Kudüs Ticaret Ateşesi 
Ongan Bahadır, Akdeniz Su Ürünleri 
ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can 
Yamanyılmaz ile çok sayıda yönetim 
kurulu üyesi ve ihracatçının da katıldı-
ğı fuarda katılımcı firmalar standların-
da ziyaret edilirken, katılımlarından 
ötürü kendilerine plaket verildi.
Türkiye’ye olan yakınlığı ve son dö-
nem yaşanan gelişmeler ışığında gıda 
sektöründe güçlü bir pazar olması 
öngörülen İsrail için ilk adım Akdeniz 
İhracatçı Birlikleri ile atıldı. İsrail’in 
en büyük gıda fuarı olan Israfood Fua-
rı’na; İsrail, Türkiye, Litvanya, İrlanda, 
Letonya, Çin, İspanya, Sri Lanka, Fili-
pinler, Hindistan, A.B.D., Beyaz Rusya, 
Rusya Federasyonu, Şili’den 90’a yakın 
firma standları ile katılırken, Türki-
ye en çok katılım sağlayan ikinci ülke 
oldu. 
- 15 bine yakın ziyaretçiden Türk 
standlara yoğun ilgi

Özel tasarımlı milli katılım stantları 
ile gözlere de hitap eden pavilyonlar-
da İsrail’deki potansiyel alıcı ile Türk 
ihracatçısı buluştu. Özellikle hububat, 
dondurulmuş gıda, ton balığı, konser-
ve ürünler, kuru yemiş, şekerleme ve 
un sektöründe faaliyet gösteren firma-
ların verimli iş görüşmeleri gerçekleş-
tirdiği ve 15 bine yakın kişinin ziyaret 
ettiği fuarda, firmalarımız büyük ilgi 
gören stantlarında ziyaretçileri ağır-
larken, İsrail pazarını daha yakından 
tanıyıp bu büyük pazar hakkında daha 
çok bilgi edindiler. 
İsrail’e ihracatta ürün çeşitliliğini ar-
tırmanın hedeflendiği söz konusu fu-
ara; hububat, bakliyat, su ürünleri, 
konserve ürünler, dondurulmuş gıda, 
şalgam, kuru meyveler, zeytin ve zeytin 
yağı, salça, turşu, kuru kahve, ton balı-
ğı, yaş meyve ve sebze de faaliyet gös-
teren; Duru Bulgur, Eşme Konserveci-
lik, Narin Bys Dış Ticaret, Armada Gıda 
Sanayi, Kilikya Şalgam, Sasu A.Ş., Penta 
Su Ürünleri Üretim San.Tic.A.Ş., Kozlu 
Flour Inc., Başhan Tarımsal Ürünleri 
Paz.San. ve Dış Tic.A.Ş., Memişoğlu Ta-
rım Ürünleri Tic.Ltd.Şti, Durum Gıda 
San.Tic.A.Ş., Avşarlar Kuruyemiş İml.
San.Tic.A.Ş., Ege Kuru Meyve İhracatçı 
Birlikleri, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İh-
racatçıları Birliği, Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği, Ege Su Ürünleri ve 
Hayvansal Mamuller İhracatçıları Bir-
liği, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı 
Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları 

Birliği, Akdeniz Su Ürünleri ve Hay-
vansal Mamuller İhracatçıları Birliği 
Info stant ile katıldı.  
Fuarla ilgili açıklama yapan Akdeniz 
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (ASHİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, 
Israfood Fuarı’nın çok yararlı geçtiği-
ni belirterek, “İsrail gıda sektöründe 
önemli pazarlarımızdan biri ve ihraca-
tımız sürekli artıyor. Bu fuarda üretici-
lerimiz yeni iş bağlantıları yaptı” diye 
konuştu.
- İsrail’den şekerleme, un ve kuru ye-
mişe yoğun talep var
Özellikle şekerleme, un ve kuru ye-
miş sektörüne büyük ilginin oldu-
ğunu kaydeden Yamanyılmaz, “Yeni 
bağlantılar kuruldu, hedefler büyük. 
Önümüzdeki dönemler için İsrailli 
sektör temsilcileri, Türk partnerler 
ile birlikte üretim yapabiliriz dediler. 
İsrail’in Türkiye’den aldığı gıda ürün-
lerinin toplamı yıllık bazda ilk 10 ay 
için 320-330 milyon dolar civarında. 
Bu rakamlar geçen yıla göre yaklaşık 
yüzde 35 civarında bir artış olduğunu 
gösteriyor. Aynı coğrafyada yaşıyoruz. 
Akdenizli olmaktan dolayı aynı damak 
tadına sahip olmanın getirdiği özelliğe 
sahip olduğumuz ve ayrıca Türkiye’de 
kalite ve gıda güvenliğine verilen öne-
min de farkında oldukları için ülke-
mizle gıda alışverişini yükseltmek isti-
yorlar” dedi.
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“Bakliyatta riskleri 
en aza indirecek yeni 
mekanizmalar 
gerekiyor”

78 milyon tonluk üretimi ülke bazında incelediğimizde Hindistan'ın 20 milyon 
ton yani yüzde 26'lık pay ile açık ara lider ülke olduğunu görüyoruz. Hindistan'ı 
6 milyon ton ile Kanada, 5 milyon ton ile Myanmar ile Çin ve 3 milyon ton ile 
Brezilya izliyor. Bu 5 ülke dünya bakliyat üretiminin yüzde 50'lik bölümünü kar-
şılıyorlar.

Dünya Gıda Dergisi,  Aralık 2018 tarihli 
Özlem As’ın haberine göre; 2017 yılının 
ilk 10 ayında 285 bin ton bakliyat ih-
racatı gerçekleşti. İhracatımızın yüzde 
77'lik bölümünü mercimek oluşturuyor. 
Mercimeği yüzde 14'lük pay ile kuru be-
zelye takip ediyor. Bu dönemde, 285 bin 
tonluk ihracat karşılığında 255 milyon 
dolar gelir elde edildi. İthalat tarafın-
da ise 10 aylık dönemde miktar olarak 
460 bin ton ve değer olarak 341 milyon 
dolar bakliyat ithalatı oldu. İhracatta 
olduğu gibi ithalatta da en önemli ürün 
mercimek durumunda. Mercimeği yüz-
de 14'lük pay ile nohut ve yüzde 12'lik 
pay ile kuru bezelye izliyor.
2017 yılında da bakliyatta Türkiye’nin 
yüzü gülmedi. Kendi kendine yeteme-
yen bir ülke haline gelen Türkiye’nin dış 
ticaretindeki net ithalatçı pozisyonu bu 
yıl da sürdü. 2016 yılının ilk 10 ayında 
42 milyon dolar dış ticaret açığı varken, 
2017 yılının aynı döneminde bu değer 
yüzde 105 artış göstererek 86 milyon 
dolar oldu.
Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu 
Başkanı Hüseyin Arslan, üreticilerin ne 
ekeceklerine bakarken, son derece ras-
yonel hareket ettiğini ve en az zahmetle, 
en çok gelir elde edecek şekilde, piyasa 
riskinin olmadığı ürünleri tercih ettiğini 
söyledi. 
Böyle bir ortamda, üreticinin haklı ola-
rak zahmeti az, getirisi yüksek, riski 
düşük, alıcısı hazır olan buğdaya yö-
neldiğini ifade eden Arslan, “Üreticinin 
tekrar bakliyat üretimine dönebilmesi 

için; bakliyat fiyatlarındaki dalgalan-
manın getirdiği riskleri en aza indire-
cek şekilde yeni mekanizmalar (mesela 
sözleşmeli çiftçilik gibi) kurmamız ge-
rekmektedir” dedi.Hüseyin Arslan, bak-
liyat sektörünü tüm yönleriyle Dünya 
Gıda’ya değerlendirdi.
Bir süredir bakliyat sektöründe olum-
suz bir tablo var; ithalatın arttığı, üreti-
min azaldığı... Bu yıl da biterken sektöre 
baktığımızda aynı tablo ile mi karşılaşı-
rız?
Dünya bakliyat üretimi son 30 yılda 
yüzde 40 artış göstererek 78 milyon 
ton seviyesine ulaştı. Ülkemiz açısından 
baktığımızda ise aynı dönemde bakliyat 
üretimimiz yarı yarıya azaldı ve 1 mil-
yon ton seviyesine geriledi. Bakliyat eki-
li alanlar bundan 30 yıl önce 20 milyon 
dekar iken, yüzde 64 azalma gösterdi ve 
2016 yılında 7 milyon dekara düştü. Ta-
bii bu dönemde ülke nüfusumuzun da 
yüzde 52 arttığını göz ardı etmememiz 
gerekir. Nüfusumuzdaki artış ve ekili 
alan ile üretim miktarlarımızdaki azal-
ma neticesinde ne yazık ki bu sektörde 
kendi kendine yetemeyen bir ülke ha-
line geldik. Dolayısıyla ihracatımız da 
azaldı ve tüm bu olumsuz gelişmeler so-
nucunda bakliyat dış ticaretinde net it-
halatçı pozisyona geriledik. 2016 yılının 
ilk 10 aylık bölümünde 42 milyon dolar 
dış ticaret açığımız varken, 2017 yılının 
aynı döneminde bu değer yüzde 105 ar-
tış göstererek 86 milyon dolar oldu.
Bakliyat sektöründeki son üretim, ihra-
cat, ithalat rakamlarını paylaşır mısınız?

2016 yılında bakliyat üretimimiz 1,1 
milyon ton olarak gerçekleşti. Bunun 
455 bin tonunu nohut, 365 bin tonunu 
mercimek, 235 bin tonunu kuru fasul-
ye oluşturdu. Kalan 25 bin ton ise kuru 
bezelye ve bakla gibi diğer ürünlerden 
oluşuyor. TÜİK tarafından yayınlanan 
bitkisel üretim tahminlerine göre 2017 
yılında toplam üretim miktarının 1,2 
milyon ton olması bekleniyor.
İhracat rakamlarını incelediğimizde 
2017 yılının ilk 10 aylık diliminde 285 
bin ton bakliyat ihracatı gerçekleştir-
dik. İhracatımızın yüzde 77'lik bölümü-
nü mercimek oluşturuyor. Mercimeği 
yüzde 14'lük pay ile kuru bezelye takip 
ediyor. Bu iki ürün toplam bakliyat ih-
racatımızın yüzde 91'ni oluşturuyor. Bu 
dönemde, 285 bin tonluk ihracat karşı-
lığında 255 milyon dolar gelir elde ettik.
İthalat tarafında ise 10 aylık dönemde 
miktar olarak 460 bin ton ve değer ola-
rak 341 milyon dolar bakliyat ithalatı-
mız oldu. İhracatta olduğu gibi ithalatta 
da en önemli ürün mercimek durumun-
da. Miktar olarak toplam bakliyat itha-
latımızın yüzde 68'ini mercimek oluş-
turuyor. Mercimeği yüzde 14'lük pay ile 
nohut ve yüzde 12'lik pay ile kuru be-
zelye izliyor.
Üreticinin eskiden olduğu gibi yeniden 
bakliyatta üretime yönelmesi için neler 
yapmak gerekir?
Aslında bu sorunun cevabını verirken, 
üreticilerimizin bakliyat üretiminden 
niçin vazgeçtiklerine bakmamız gerekir.
Üreticilerimiz ne ekeceklerine bakar-
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ken, son derece rasyonel hareket et-
mektedir. En az zahmetle, en çok gelir 
elde edecek şekilde, piyasa riskinin ol-
madığı ürünleri tercih etmektedir.
Üretici açısından bakliyat ürünlerinin 
en önemli alternatifi hububattır. Hubu-
bat deyince de aklımıza buğday gelmek-
tedir.
Devletimiz buğdayı stratejik ürün ola-
rak gördüğü için, buğday üretimini des-
teklemekte ve aynı zamanda yüksek 
gümrük vergileri ile korumaktadır. Ay-
rıca, TMO destekleme alımları yaparak 
buğday fiyatının aşağı düşmesine fırsat 
vermemektedir.
Neticede buğday fiyatları dünya buğday 
fiyatlarının iki katına kadar çıkmakta-
dır.
Böyle bir ortamda, üretici haklı olarak 
zahmeti az, getirisi yüksek, riski düşük, 
alıcısı hazır olan buğdaya yönelmekte-
dir.
Üreticimizin tekrar bakliyat üretimine 
dönebilmesi için;
1-Bakliyat fiyatlarındaki dalgalanmanın 
getirdiği riskleri en aza indirecek şekil-
de yeni mekanizmalar (mesela sözleş-
meli çiftçilik gibi) kurmamız gerekmek-
tedir. Üretici, ürettiği ürünün fiyatını, 
ekim kararını vermeden önce bilme im-
kanına kavuşmalıdır.
2- Bakliyat üretimine verilen destekler, 
üretim düzeyi arzu ettiğimiz seviyeye 
gelene kadar artırılmalıdır.
3- Havza Bazlı Destekleme Sistemi ye-
niden ele alınarak, bakliyat üretim hav-
zaları belirlenmeli, bu havzalarda başka 
hiçbir ürüne destek verilmemelidir.
4-Hububat ekimi yapılan tarlalarda her 
5 yılda bir bakliyat ekimi yapılması zo-
runlu olmalıdır. Buna uymayan üretici-
lere hiçbir destek verilmemelidir; çün-
kü bir tarlaya uzun yıllar aynı ürünü 
ekmek tarlayı zayıflatmakta, kimyasal 
gübre ihtiyacını artırmaktadır. Oysa, 
belli aralıklarla bakliyat ekimi yapılma-
sı toprağın ihtiyacı olan azotu tekrar ka-
zandırmaktadır.
5- Tohum sorunun çözülmesi önem 
arzetmektedir. Mersin Ticaret Borsası 
tohumculuk şirketi kurarak ülkemizin 
iklim ve toprak koşullarına uygun ger-
çeklerine uygun tohum  çeşitlerini geliş-
tirmektedir. Bu tip kar amaçlı olmayan 
kurumların desteklenmesi çok önemli-
dir.

Bu önerilerimizin uygulamaya geçiril-
mesi halinde, üreticimiz tekrar bakliyat 
üretimine yönelecek, ülkemiz de dünya 
bakliyat piyasasında çok daha ağırlıklı 
bir yere gelecektir.
2016 yılı bakliyat yılıydı. Şimdi de bak-
liyat günü projesi hayata geçecek. Bak-
liyatta yeniden bir farkındalık oluşuyor 
mu?
Oluştu ve bu farkındalığın artması ama-
cıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Bakliyatın dünya gündeminde tutulma-
sı için yeni projeler üzerinde çalışıyo-
ruz. Hepinizin bildiği gibi 4 yıllık uğraş-
lar sonunda ülkemizin büyük çabasıyla 
2016 yılı Birleşmiş Milletler tarafından 
‘Dünya Bakliyat Yılı’ olarak ilan edildi. 
Bu kapsamda, 2016’da 1,1 milyar insan 
sosyal medyada bakliyatla ilgili konuş-
tu. 6 Ocak Bakliyat Bayramı olarak kut-
landı ve 70 ülkede çok çeşitli organizas-
yonlar düzenlendi. 2017’de ise Dünya 
Bakliyat Günü bir kez daha kutlandı ve 
142 ülkede Ocak ayı içerisinde önemli 
etkinlikler gerçekleştirildi. Amacımız 
bakliyatı sürekli dünya gündeminde 
tutmak. Son olarak Dünya Bakliyat Gü-
nü’nün BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
tarafından tanınması için gerekli çalış-
maları tamamladık. 44 ülkenin onayı ile 
Dünya Bakliyat Günü, BM Genel Kurulu 
tarafından inşallah 2018 genel kurulun-
da  gündeme alınacak ve kabul edilecek  
bundan böyle 10 Şubat dünyada Dünya 
Bakliyat Günü olarak kutlanacak.
Bakliyatın tarihçesine baktığımızda 
karşımıza Anadolu çıkıyor. Genler açı-
sından oldukça şanslı. Bakliyat tohum 
üretiminde son durum nedir?
Bakliyatın ana vatanı bizim içinde yer 
aldığımız coğrafyadır. Nohut ve merci-
mek dünyaya bu bölgeden yayılmıştır. 
Fasulye türleri ise sonradan gelmesine 
rağmen, halkımız tarafından benimse-
nerek milli ürün haline gelmiştir.  Bak-
liyat ürünleri mutfak kültürümüzün 
ayrılmaz bir parçası olmuştur. Anadolu 
bakliyat genleri açısından son derece 
şanlıdır. Ancak bunların üreticilerimize 
sunulmasında ciddi eksiklerimiz vardır.
Tarımsal üretimde hangi ürün olursa 
olsun, en önemli girdi tohumdur. Bu 
nedenle bakliyat üreticilerimize ihti-
yaç duydukları verimli, dayanıklı, has-
talıktan ari, yüksek kaliteli sertifikalı 
tohumlar arz etmek zorundayız. Hem 

devlet kuruluşlarımız hem de özel sek-
tör firmalarımız sertifikalı tohum üret-
meye çalışmaktadır, ancak mevcut üre-
tim rakamları ihtiyacı karşılamaktan 
çok uzaktır. Bu konuda, başlamak bir 
sorunun çözümünde en önemli adım-
dır diyerek, geleceğe ümitle bakıyoruz. 
Devletimizden beklentimiz, sertifikalı 
tohum üretimi ve kullanımına verilen 
desteklerin artırılmasıdır.
Ayrıca, tohumculuk alanında Ar-Ge yap-
mak maliyetli ve zaman alıcı bir iştir. 
Bundan dolayı tohumculuk alanında ya-
pılan Ar-Ge çalışmalarına ilave destek 
verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Meclis başkanı olarak görev yaptığım 
Mersin Ticaret Borsanın kendi imkan-
ları ile kurduğu tohumculuk şirketi bu 
alanda önemli çalışmalar yapmaktadır. 
Ülkemizde özel sektöre ait 12 tescilli 
bakliyat tohumunun 7 tanesinin bu şir-
ketimize ait olması, şirketimizin geldiği 
noktayı göstermesi açısından son dere-
ce önemlidir.
Dünyada bakliyat piyasasında son du-
rum nedir?
Bakliyatın önemini tüm dünya çok iyi 
anladı. İnsan sağlığına olan faydaları, 
üreticiler için önemli bir gelir kaynağı 
olması, başta toprak olmak üzere çev-
reye yararları bakliyata olan talebi de 
artırdı. Şu an dünya bakliyat üretimi 
78 milyon ton seviyesinde. Bu üreti-
min yarısını iki ürün oluşturuyor: fa-
sulye ve nohut. Şu an dünya genelinde 
25 milyon ton  fasulye ve 14 milyon ton 
nohut üretimi bulunuyor. Bu 78 milyon 
tonluk üretimi ülke bazında inceledi-
ğimizde ise Hindistan'ın 20 milyon ton 
yani yüzde 26'lık pay ile açık ara lider 
ülke olduğunu görüyoruz. Hindistan'ı 
6 milyon ton ile Kanada, 5 milyon ton 
ile Myanmar ile Çin ve 3 milyon ton ile 
Brezilya izliyor. Bu 5 ülke dünya bakli-
yat üretiminin yüzde 50'lik bölümünü 
karşılıyorlar. Ürünlere göre baktığımız-
da ise fasulye üretiminde Hindistan ve 
Myanmar ve Brezilyanın ön plana çık-
tığını görüyoruz. Bu üç ülke 25 milyon 
tonluk dünya kuru fasulye üretiminin 
yarısını karşılıyorlar. Nohutta Hindis-
tan, Avustralya ve Pakistan başı çeken 
ülkeler. Kuru bezelyede ise Kanada, Çin 
ve Rusya dünya üretiminde söz sahibi 
olan ülkeler.
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Eski İstasyon Binası

Fotoğraflarla bir zaman yolculuğuna çı-
kıyor ve Mersin Tren İstasyonu’nun geç-
mişine gidiyoruz. Bugün Mersinlilerin 
umarsızca önünden geçtiği sessiz beyaz 
bina, tarihte nasıl bir yerdi? 1800’lü yıl-
larda inşa edilen bina ve çevresindeki 
yaşam nasıldı? Eşsiz belgeler olan fotoğ-
raflar bize ipuçları veriyor. Zamanı bir 
dokunuşla vizörüne hapseden Fotoğraf 
Sanatçısı Hasan Özcan’ın değerli arşi-
vinden edindiğimiz eşsiz kareleri sizlerle 
paylaşıyoruz.

Kaynak: Eski Mersin Tren İstasyonu Fotoğrafı, Mersin Ticaret Odası Kütüphanesi Arşivi’nden edinilmiştir.
La Recolte Du Monde Dergisi olarak bize arşivini açan Fotoğraf Sanatçısı Sayın Hasan Özkan’a teşekkür ediyoruz.

Kartpostalın solunda kentin ilk istasyon binası görülüyor. 
Raylar üzerindeki çok sayıda vagon ve vagonlara yüklenmiş 
çuvallar dikkat çekiyor. İstasyon binasının önünde atlı ara-
balarıyla bekleyen insanlar, belki trenle gelen yükü iskeleye 
taşımak belki de iskeleden getirdikleri yükü vagonlara yük-
lemek üzere bekliyorlar.

Eski, Ye  ni Me
rsin
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Eski, Ye  ni Me
rsin
Yeni İstasyon Binası

Mersin- Adana Demiryolu’nun yapımı 
için 1860’lı yıllarda başlayan girişimler, 
1883 yılında sonuç vermeye başlıyor. 
Demiryolunun yapımına başından beri 
İngiliz sermayeli şirketler talip olma-
sına rağmen yapım ve işletme imtiyazı 
Osmanlı vatandaşlarından Mehmet Na-
hit Bey ve Costaki Teodori’ye veriliyor. 
Mehmet Nahit Bey ve Costaki Teodori, 

şirketin imtiyaz hakkını Baron Le Evain 
de Vandeuvre adlı kişiye satıyor.
Baron Evain de Vandeuvre ise 1885 yı-
lında Tarsus and Adana Railway Com-
pany adında bir şirket kuruyor ve şir-
ketin hisselerinin satışından elde edilen 
gelirle demiryolunun yapımına başlanı-
yor. Satışa çıkarılan şirket hisselerinin 
çoğu İngilizler tarafından satın alınıyor. 

Şirket, 1886 yılında toplam altmış yedi 
kilometre uzunluğundaki hattı hizmete 
açıyor. 
Bu dönemde üç istasyonu ve yedi durağı 
bulunan hattın merkezi ve görevli sayı-
sının en fazla olduğu istasyon Mersin İs-
tasyonu. İstasyonda ithal ve ihraç edilen 
malların bir süre saklanması için mağa-
zalar yer alıyor. 
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COŞARLAR / YOZGATDOĞA ZİRAAT TOHUM, ANKARA

DOĞA, KAPASİTE 
ARTIRIMINA GİTTİ
Ankara’nın eski tarım kuruluşlarından olan Doğa Ziraat 
Tohum, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan tesisine, son 
teknoloji makineler edinerek kapasite artırımına gitti. Sa-
atte ortalama 5 ton ürün eleyecek tesiste; buğday, arpa ve 
nohut temizlenecek. Üretim parkurunda açık elek, radyal 
tarar, hafiftane makinesi ve ilaçlama makinesi bulunuyor. 
Montajına başlanan tesisin en yakın zamanda tamamla-
narak devreye alınması planlanıyor. Bu yatırımında AKY 
Technology ile çalışan firma yetkilisi Sayın Ercan Beşer’e 
teşekkür ederiz.

Seeds and Cheakpeas Cleaning Plant in Ankara, Capital Of Turkey
Tohum ve Nohut Temizleme Tesisi  Ankara, Türkiye

Seeds and Cheakpeas Cleaning Plant in Ankara, Capital Of Turkey
Tohum ve Nohut Temizleme Tesisi  Ankara, Türkiye
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LATİF YÜKSEKKAYA TOHUMCULUK, SİVAS

SİVAS’A  2017’DE 7 TOHUM TESİSİ
Sivas Bölgesine kurulan yedinci tohum tesisi, Latif Yüksekkaya Tohumculuk’un  oldu. Sivas’ın Kaya-
dibi Beldesi’nde gerçekleştirilen bu yeni yatırımda; 100’lik vibro radyal tarar, Excell 206 Turbo, 3’lü 
Triyör, Hafiftane Ayırma Makinesi, İlaçlama Makinesi ve Kantar bulunuyor. Üretim parkurundan sa-
atte ortalama 7 ton temiz ürün alınacak. 
Bu yeni yatırımların bölge ekonomisine artı değer katmasını diliyor, Latif Yüksekkaya’ya AKY Tech-
nology ile çalıştığı için teşekkür ediyoruz.
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COŞARLAR / YOZGAT

COŞARLAR / YOZGAT

YILDIZELİ, SİVAS

METE TARIM, KONYA

AYGÜL KARDEŞLER’İN TESİS 
MONTAJI BAŞLAR

METE TARIM 
3. BOYLAMA TESİSİNİ 

KURUYOR

Mete Ailesi yönetimindeki Mete Tarım, Konya’da tesis yatırımı yapmayı 
sürdürüyor. AKY Technology Montaj Ekipleri tarafından kurulumuna 
başlanan “Boylama Tesisi’nde mercimek, nohut ve fasulye elenecek. Ex-
cell 226, 500’lük Z Elevatör ve Banttan oluşan üretim parkuru tamam-
landığında yüksek tonajlarda ürünü boylayabilecek. Bu yatırımda da 
AKY Technology’yi tercih eden Serkan Mete ve Erkan Mete’ye teşekkür 
ederiz.

Sivas’ta yeni bir “Tohum Eleme ve Paket-
leme Tesisi” kuruluyor. Aygül Kardeşler 
tarafından kurulan Tesis, tam otomatik bir 
sistem ile çalışıyor. Radyal Tarar ve Vibro 
Çöp Sasörü, Excel 206 Turbo, Çiftli Triyör, 
Hafiftane Makinesi, İlaçlama Makinesi ve 
Kantar ile tam teşekküllü üretim parkurun-
dan saatte 7 ton/ saat ürün alınacak. Firma 
yetkilisi Sayın Sami Aygül’e bu yatırımında 
AKY Technology ile çalıştığı için teşekkür 
ederiz.
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BİR NOHUT VE BUĞDAY TESİSİ DAHA 

Çorum’un Alaca ilçesine, 10 ton/ 
saat Nohut ve Buğday Tesisi kuruldu. 
Üretim parkurunda Excell 208 Tur-
bo, Triyör, Taş Makinesi, Hafiftane 
Makinesi, 7 Kanallı Fotosorter Renk 
Ayırma Makinesi, Kantar, İlaçlama 
Makinesi bulunuyor. Altat Firması-
nın Sayın Yetkilisi Murat Yılmaz’a bu 
yatırımında AKY Technology ile ça-
lıştığı için teşekkür ederiz. 
Tesisler kuruluyor, Türkiye büyüyor. 
AKY Technology ile teknoyenilik za-
manı sürecek.

Chickpeas and Wheat Cleaning Plant 
in Çorum, Turkey
Nohut ve Buğday Temizleme Tesisi 
Çorum, Türkiye

ALTAT LTD ŞTİ, ÇORUM
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COŞARLAR / YOZGAT

COŞARLAR / YOZGAT

BULGARİSTAN , SOFİA

İSTANBUL TARIM, ANTALYA

CEVİZ SEÇME TESİSİ’NE 
H- 30 FOTOSORTER RENK 

AYIRMA MAKİNESİ KURULDU

ÇİM TOHUMUNU 
İNSANLAR DEĞİL 
MAKİNELER 
KARIŞTIRACAK

AKY Technology Montaj Ekipleri, Bulgaristan’ın farklı 
noktalarına tesis ve makine kurulumu gerçekleştiriyor. 
Son olarak Bulgaristan’un Sofya şehri’nde bulunan ku-
ruluşa, Tek Kanallı H- 30 Yatay Fotosorter Renk Ayırma 
Makinesi gönderildi. 
AKY Technology ile Balkanlarda teknoyenilik zamanı 
sürecek.

Antalya’da bulunan ve 1990’lı yıl-
lardan beri Türk Tohum Piyasasına 
hizmet eden köklü bir firmaya, “Çim 
Tohumu Karıştırma ve Paketleme 
Hattı” AKY Technology Montaj ekip-
leri tarafınca kuruluyor. Daha önce 
insanlar tarafından gerçekleştirilen 
bu işlem, tesis tamamlandıktan sonra 
teknolojik makineler tarafından 
yapılacak. Tesiste; 8 bunker, Helezon 
(Homojen Karıştırıcı), 2 Elevatör, 
BGM 25 Paketleme Makinesi ve 
Siklon bulunuyor. Bu yatırımında 
AKY Technology’yi tercih eden firma 
yetkililerine teşekkür ederiz. 
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DAMLA KURUYEMİŞ TESİS 
KURULUMUNA TAM GAZ DEVAM
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Damla Kuruyemiş;  Ankara , Gimat Depolama ve Sanayiciler 
Sitesi’ndeki üretim alanına son teknoloji makineler edindi. 
Excell 408 Truva, Quadro 52 A Paketleme Makinesi ve Con-
tinuous Dikey Paketleme Makinesi edinen Damla Kuruyemiş, 
saatte ortalama 10 ton ay çekirdeği eleyebilecek. AKY Te-
chnology’yi tercih eden firma yetkilileri Sayın Avni ve Aykut 
Dinler’e teşekkür ederiz.

Sunflower Seeds  Cleaning Plant in Ankara, Turkey
Ay çekirdeği Temizleme Tesisi Ankara Türkiye

DAMLA KURUYEMİŞ, ANKARA 
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COŞARLAR / YOZGATM. EROĞLU YEM/ KONYA

YEM’DEN TOHUM TESİSİ 
YATIRIMI

Mustafa Eroğlu tarafından 1989 yılında ticaret hayatına başlayan 
Eroğlu Yem; çeşitli un firmalarının bayiliğine sahiptir. Ayrıca yem 
satışı, arpa, buğday, mısır, yulaf vb. tahıl ürünleri alım- satımı, vi-
tamin, maya, un, tuz, yem katkı maddeleri satışı yapmaktadır. 
EROĞLU Yem, 2018 yılının Ocak ayında 10 ton/ saat kapasiteli 
bir Tohum Temizleme Tesisi kurmuştur. AKY Technology montaj 
ekipleri tarafından kurulan tesiste; Excell 208 Turbo, 4 adet Tri-
yör, Hafiftane Makinesi, Otomatik İlaçlama Makinesi ve Kantar 
bulunmaktadır. 
AKY Technology ile çalışan firma yetkilisi Sayın Ahmet Eroğlu’na 
teşekkür ederiz. 
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Mısır'ın önemli grup şirketlerinden olan Al Douri Group, "Mısır Temizleme 
Tesisi" kurdu. Teslim edilen tesiste, Vibro Radyal Tarar, Excel 208 Turbo, Taş 
Makinesi, Hafiftane Ayırma Makinesi bulunuyor. 10 ton/ saat temiz ürün alı-
nan üretim parkuru son teknoloji makinelerden oluşuyor. Firma yetkilerine 
AKY Technology'yi tercih ettikleri için teşekkür ederiz.

AL DOURI GROUP, MISIR AL DOURI GROUP'TAN 
GÜZEL YATIRIM
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AL DOURI GROUP'TAN 
GÜZEL YATIRIM

NİJERYA,KANO 

NİJERYA’DA 1 BÜYÜK FİRMAYA 
2 TOHUM TESİSİ BİRDEN

Büyük ölçekli uluslararası bir firmaya, Nijerya’nın Kano şeh-
rinde 2 tohum tesisi birden kuruluyor. Saatte 10 ton ürün ele-
yecek tesis, Kano’nun meşhur susamını eleyecek. 
Tesiste; vibro radyal tarar, Excell 208 Turbo, 2 adet Large 
Taş Ayırma Makinesi, Susam Triyörü, Megaboy Hafiftane, 5 
Kanallı Renk Ayırma Makinesi, 1 adet Tek Kefeli Kantar bu-
lunuyor. Nijerya Tarım sektörüne bu yeni tesislerin hayırlı 
olmasını diliyoruz.
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PEYMAN YATIRIMLARA
DOYMUYOR

AKY Technology Montaj Ekipleri 2017'nin son günlerinde yeniden PEYMAN'da idi. Bu yıl içe-
risinde PEYMAN'a kurulan tesise ek olarak, iki adet 7 Kanallı Fotosorter Lion Serisi Renk 
Ayırma Makinesi kurulumu gerçekleştirildi. Peyman yetkililerine özellikle CEO OğuzYükse-
lir'e teşekkür ederiz.

PEYMAN ESKİŞEHİR
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KONYA, BEYŞEHİR 

DEREBUCAK FASULYESİ AKÇABELEN’DE 
TEMİZLENECEK

Konya’nın Beyşehir İlçesi’nde bulunan Akçabelen Tarımsal Kalkın-
ma Kooperatifi, “Fasulye Eleme Tesisi’ne yatırım yaptı. Saatte or-
talama 4 ton ürün temizlenecek. AKY Technology Montaj Ekipleri 
tarafından kurulumu gerçekleştirilen üretim parkurunda; Geliş-
tirilmiş Ortaboy Açık Elek, Megaboy Hafiftane Makinesi, BGM 25 
Paketleme Makinesi bulunuyor. Kooperatif, Derebucak Beldesi’nin 
fasulyesini bölge çiftçisinden alarak eleyecek ve satışını gerçek-
leştirecek.  Bu yatırımında AKY Technology ile çalışan Akçabelen 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sayın Metin Ünüver’e te-
şekkür ederiz. 
***
Fasulye Temizleme Tesisi, Beyşehir Konya
Beans Cleaning Plant in Konya, Beyşehir
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PINARSAN, MERSİN

2. KERE LİON GÜCÜ PINARSAN 
TESİSİNDE

Asaf Kayapınar ve Muzaffer Kayapınar ortaklığında 1995 
yılında kurulan Pınarsan Gıda, sürekli olarak son teknolo-
ji makinelerle yenileniyor. 2017 Ekim ayında ilk Lion Serisi 
Fotosorter Renk Ayırma Makinesi’ni edinen kuruluş, Kasım 
ayında da, 7 kanallı Lion Fotosorter Renk Ayırma Makinesi 
edindi. Kuruluş kırmızı mercimek, pirinç ve nohut eleyecek ve 
her kanaldan saatte 700- 800kg ürün alacak. Asaf ve Muzaf-
fer Bey’lere bu yatırımında da AKY Technology ile çalıştıkları 
için teşekkür ederiz.
***
Bakliyat Eleme ve Temizleme Tesisi 
Pulses Cleaning  Plant in Mersin Turkey
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TAREKS A.Ş.  İKİNCİ TESİSİNİ KURDU
Tareks A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin iştirakidir. Ankara’nın Etimesgut 
İlçesi’nde hizmet veren Tareks, ikinci tesis yatırımına imza attı. 10 Ton/ Saat Fasulye Eleme 
ve Temizleme Tesisi kuruldu. Üretim parkurunda Büyük boy Taş Makinesi, 228 Excell Boy-
lama Makinesi, Megaboy Hafiftane Ayırma Makinesi, Excell 1003 Tek Tekneli Elek, Elevatör, 
Seçme Bantı ve Silolar bulunmakta. Fasulye dışında nohutta elenecek Tesis’in memlekete ha-
yırlı olmasını diliyoruz. Tarex Yetkilisi Sayın Köksal Yalnıç’a AKY Technology ile çalıştığı için 
teşekkür ederiz. 

TAREKS A.Ş.  
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