
İki Aylık Sektörel Dergi Sayı: 2 Temmuz - Ağustos 2015





ÇrzÇrz®

Kuruyemiş Mak. San. Tic. Ltd. Şti.

2891 EC
NIS

Ahmet Nazif Zorlu Sanayi Sitesi Bozburun Mah. 7156 Sok. No:6 Denizli/Türkiye 

www.crzmakina.com info@crzmakina.com  

+90 258  371 71 92  

Teknolojiden Gelen 
Lezzet Tanecikleri



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

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

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

www.ozdemirhavalandirma.com
info@ozdemirhavalandirma.com

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

ÖZDEMİR HAVALANDIRMA
HELEZON VE DEĞİRMEN MAKİNALARI

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

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



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

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

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

www.ozdemirhavalandirma.com
info@ozdemirhavalandirma.com

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

ÖZDEMİR HAVALANDIRMA
HELEZON VE DEĞİRMEN MAKİNALARI

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

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

KALİTELİ
HAVAKALİTELİ

ÜRÜN















iÇiNDEKiLER

Yayın türü: Yaygın süreli

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

Genel Yayın Yönetmeni: Gökmen AKYÜREK

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Tayfun ÇOKYAŞAR

Reklam ve Halkla İlişkiler: Burçin DEMİREL

Görsel Tasarım: Tayfun ÇOKYAŞAR

Web Developer - Sosyal Medya Sorumlusu: Emir KOÇ

Editoryal: 

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

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

E-mail: info@rekoltedunyasi.com

www.rekoltedunyasi.com 

Basım Yeri: ---Kü
ny

e

Bir Başarı Öyküsü

Yeni Makineler ile
Üretimim %50 arttı.

CICILS’in
Yeni Başkanı 

ŞAFAK MUMCULAR
SUMECO IMPERT&EXPORT

OMAR KHALIFA

Hüseyin ARSLAN
ARBEL GRUBU CEO’su

16 • KISA KISA

20 • SN. OMAR KHALIFA İLE RÖPORTAJ

22 • SN. MUZAFFER HOCAOĞLU İLE RÖPORTAJ

24 • SN. TAHA MOHAMMED İLE SÖYLEŞİ

25 • SON KUŞAK AKYÜREK “UĞUR AKYÜREK”

26 • SN. ŞAFAK MUMCULAR İLE RÖPORTAJ

30 • SN. GORETTİ GUASCH İLE RÖPORTAJ

34 • SN. MEHMET ALİ TOPAL İLE SÖYLEŞİ

36 • SN. HALİL KURT İLE RÖPORTAJ

38 • SN. ADNAN TELLİOĞLU İLE SÖYLEŞİ

42 • KAPAK KONUSU “GÜNEŞ TARLALARI” 

54 • SEKTÖREL

57 • TÜKSİAD 2015 GENEL KURULU

62 • SEKTÖREL

76 • BÜLTEN

80 • GEZİ

82 • AMERİKA TEMSİLCİLİK - AKY TECHNOLOGY

88 • 2. EL MAKİNE SAYFALARI



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: ---

Dergimizin ikinci sayısı ile birlikteyiz. 
Zaman hızlı geçti ve kuru gıda 
sektöründe gelişmeler yaşandı. “La 
Recolte Du Monde” bu sayısında 
da sektörün nabzını tutacak. Sizi 
sektörün yenileriyle tanıştırırken köklü 
kuruluşların yenilikleri ile ilgili bilgi 
verecek. Sektörde yaşanan önemli 
gelişmeleri sizinle paylaşacak.  Rekolte 
Dünyasında yeni bir keşif turu başlıyor.

AKY Technology olarak dünyanın çeşitli 
ülkelerinde ofisler açmayı ve hedef 
kitlemizi genişletmeyi sürdürüyoruz. 
Bulgaristan’dan sonra Amerika’da da 
bir ofisimiz hizmet vermeye başladı. 
Bu ofis ile Amerika Bakliyat Piyasası ile 
iletişimimizi sıkı tutacak; Amerika’da iş 
yapmak isteyen firma sahiplerine ışık 
tutacağız. 

Yeni yazılımlarla zenginleştirilmiş, 
insan gücünden tasarruf sağlayan ve 
zamandan kazandıran teknoyeniliklere 
imza atıyor ve teknolojimizi aralıksız 
geliştirmeyi sürdürüyoruz. Değişimin 
önünde durmak olanaksız(!) Biz bu 
sürece gelişerek ayak uydurmayı 
tercih ediyor ve yoğun bir şekilde 
çalışıyoruz. La Recolte Du Monde 
Sayfalarında gezinirken bu yeniliklerle 
tanışacaksınız. Excel 308 Plus Süper 
Hassas Eleme Serisi ile sizi tanıtmanın 
gururunu yaşıyorum. 

Dünyada ve Türkiye’deki fuar 
organizasyonları ve sektörü 
ilgilendiren toplantılar ile ilgili 
bilgi verirken, kısa kısa haberler 
köşesinde ülkemizde tarım sektöründe 
yaşananlar hakkında ipuçlarını sizlerle 
paylaşacağız: IDMA 2015 gerçekleşti ve 
oldukça hareketli geçti. Tüksiad 2015 
Genel Kurulu 180’den fazla üyenin 
katılımı ile Antalya’da toplandı ve 
kuruyemiş sektörünün nabzı tutuldu. 
Bakliyat Sektöründe Dünyanın En 
Büyük Organizasyonlarından biri 
olan CICILS’in Başkanlığına bir Türk 
getirildi: “ARBEL CEO’su Hüseyin 
Arslan…

La Recolte Du Monde’nin röportaj 
sayfaları da bu sayıda her zamanki 
gibi zengin: İsviçre’de başarılar elde 
etmiş Sumeco Import&Export’un 
kurucusu Şafak Mumcular bize işinin 
inceliklerini anlatırken; International 
Import&Export’un sahibi Omar Khalifa 
sayesinde Mısır bakliyat piyasası 
hakkında fikir sahibi olacağız. Yerel bir 
marka olan Ufuk Kuruyemiş’i yakından 
tanıyacağız. 
La Recolte Du Monde’nin bu sayısında 
da oldukça çok bilgiyi sizlerle 
paylaşacağız. 

Keyifli okumalar dilerim.

Merhaba 
Sevgili
Okurlar, 

Gökmen Akyürek
Genel Yayın Yönetmeni
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T.C. Tarım Bakanlığı, gıda israfını önlemek 
için bir kampanya başlatıyor. Restoranlar-
da yenilmeyen yiyecekler artık çöpe değil, 
paket içerisinde evlere gidecek. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, “israfla 
mücadele” kampanyası başlatmaya hazırlanı-
yor. Hasattan sofralara uzanan tüm süreçler-
de gıda israfı ile mücadele etmeye hazırlanan 
Tarım Bakanlığı’nın; 3 yıldır ekmek israfını 
önlemek üzere yaptığı kampanyalara, “resto-
ranlardaki israfı önlemek için yapılan çalış-
malar” eklenecek. 

“Yiyemediğini Paketler” Kampanyası 
Yolda…
Bu yeni kampanya dâhilinde, restoranlarda 
yenilemeyen yiyecekler çöpe atılmayacak, 
paketlenerek evlerde tüketimi sağlanacak. 
Tarım Bakanlığı Müsteşarı Nihat Pakdil’in 
açıklamalarına göre; Gıda israfının büyük bö-

lümü restoran ve yemekhanelerde yaşanıyor. 
Restoranlarda artan yemeğin paketleyerek 
eve götürülmesi ya da sokak hayvanları için 
ayrılması tasarruf sağlayacaktır. Bu çerçevede 
Tarım Bakanlığınca, duyuru asılması ve me-
nülere yemeklerin kalorilerinin yazılması gibi 
önlemler alınacağı belirtilmektedir. 

İsrafa Önlem
Türkiye’nin G20 Tarım Bakanları Zirvesi’nde 
ev sahipliği yaptığını hatırlatan Pakdil, “Ha-
ziran sonunda G20 Ülkeleri olarak, gıda isra-
fıyla mücadele için eylem planı hazırlamaya 
başlayacağız.  Türkiye öncülük edecek.” dedi.
G20 ülkelerinin dünya nüfusunun 3’te 2’sini, 
ticaretin yüzde 75’ini, tarımsal ekonominin 
yüzde 70’ini oluşturduğuna dikkat çeken Pak-
dil, “Bu ülkelerin tamamının gıda güvenliği ve 
israfı ile ilgili inisiyatif alması lazım. 2050’de 
dünya nüfusunun 9 milyar olacağı tahmin 
ediliyor.” diye konuştu.

Yemeğini Paketle, İsrafı Önle

Bakanlık gıda fiyatlarındaki spekülasyonu 
bitirecek adımlar atmaya hazırlanıyor. 
Son dönemde gıda fiyatlarındaki artışın 
önüne geçmek için devlet çeşitli önlemler 
almaya başlıyor. Fındık, patates, soğan 
gibi dayanıklılığı yüksek tarım ürünleri, 
üretimlerinin fazla olduğu dönemlerde 
lisanslı depolarda bekletilecek. Ayrıca 
ürünler Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği aracılığı ile direk pazarlanacak. 

Geçtiğimiz yıl özellikle patates fiyatlarındaki 
artışın dikkat çektiği, spekülasyonlara bağlı 
olarak gelişen ürün fiyatlarındaki artışa 
çözüm üretmek için devlet harekete geçti. 
Fındık, patates, soğan gibi ürünler rekolteleri 
yüksek olduğu dönemlerde lisanslı depolarda 
muhafaza edilecek ve pazarlama aşamasını 
da Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
yapacak.
Kurulacak bu iki aşamalı denetim mekaniz-
ması ile hem üreticinin daha çok kazanması 
hem de tüketicinin cebinin yanmaması hedef-
lenmekte. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, 
hallere uygun fiyata ürünleri satışa sunacak. 
Bir diğer önlem ise Birlik, lisanslı depocu-
luk faaliyetlerine başlanacak. Fiyatların ani 
yükseldiği zamanlarda depoda bekletilen 
ürünler piyasaya sunulacak ve piyasalardaki 
ürün artışı sayesinde fiyatlar kontrol altında 
tutulabilecek. 
Gaziantep, Mersin ve Malatya uygulama-
nın pilot bölgeleri olarak seçildi. Buradaki 
ürünler daha çok büyük toptancılar yerine 
vatandaşa daha ucuz fiyata satış yapılması 
için market ve manavlara verilecek. 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak 
izin çerçevesinde, hallerde de yer alınacak. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan 
alınan bilgiye göre; söz konusu talebe olumlu 
yaklaşıldı. Bu kapsamda öncelikle bu üç pilot 
bölgede bulunan 28 dükkan ile yaş sebze ve 
meyve ürünlerinin satışı yapılacak. Halde yer 
alacak dükkanlar için 200 kişiye eğitim veri-
lecek. Konuyla ilgili olarak Birliğin, Bakanlık 
ile mutabakata vardığı belirtiliyor.

GIDA SPEKÜLASYONLARINA 
SON
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eker ta-
rafından yapılan açıklamaya göre; “2015 yılı 
için 2 numaralı Anadolu kırmızı sert (AKS) 
ekmeklik buğday müdahale alım fiyatı ton 
başına 862 lira olarak belirlendi.
Bu fiyata ilave olarak Bakanlık tarafından 
ton başına 50 lira prim ödemesi ile gübre, 
mazot, sertifikalı tohumluk ve toprak analizi 
gibi destek ödemelerinin yapılacağı belirtildi. 
(AKS) ekmeklik buğday ton başına 862 lira 
müdahale alım fiyatı, bakanlıkça verien ton 
başına verilen 127 lira prim ve diğer destek-
lerle birlikte 989 liraya yükseldiği kaydedildi.
Açıklanan bu fiyatla üretici, maaliyete göre 
yüzde 48 oranında, ton başına 310 lira kar 
elde etmiş olacak.

Patates fiyatları 5 TL’yi bulunca çiftçiler 
topraklarına yoğun olarak patates ekti. 
Patates yıllık oranında yüzde 16 artış 
bekleniyor. Kuru fasulye üretimi ise bu yıl 
%8 artacak. 

Tarım ürünlerinde 2015 yılı içerisinde rekor 
bir üretim bekleniyor. Tahıl, bakliyat, sebze 
ve meyvelerin hemen hemen hepsinde 2014 
yılının üzerinde miktarlarda hasat yapılacak. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarımsal 
üretim istatistikleri konusunda ilk tahminle-
ri yayınladı: 2015 rekolte artışı şöyle: 2015 
yılInda tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 
yüzde 9.6, meyvelerde yüzde 6.1, sebzelerde 
yüzde 3.2 oranında artış görülecek.
2015 yılında tahıllar ve diğer bitkisel ürün-
lerde 65.3 milyon ton, sebzelerde 29.5 milyon 
ton ve meyvelerde 18.2 milyon ton üretim 
bekleniyor.

Buğdayda Rekor
Tahıl ürünleri üretimi artıyor. Bu yıl 2014 
yılına oranla yüzde 17.5 oranında artış göste-
recek. 38.4 milyon ton olacak. 
Geçen yıla oranla buğday yüzde 18.4 oranın-
da, arpa yüzde 27 oranında, çeltik yüzde 10.8 
oranında artış gösterdi.

Patates Ekim Alanı Genişledi
Patates fiyatlarının nisan ayında 5 liraya 
çıktığını gören çiftçi tarlasına patates ekme 
kararı aldı. Patates üretiminde yüzde 16 artış 
bekleniyor. Patates 2014 yıılnda tüketim mik-
tarından çok üretim olmasına rağmen, stok 
edildiği ve piyasaya yeteri kadar sürülmediği 
için ürünün fiyatı 5 liraya kadar yükselmişti. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Eker “2015 yılı için 2 

numaralı Anadolu kırmızı sert 
(AKS) ekmeklik buğday müda-
hale alım fiyatı ton başına 862 
lira olarak belirlenmiştir” dedi.

T.C. Tarım Bakanlığı (AKS) 
ekmeklik buğdayın, ton başına 

127 lira prim ve diğer destek-
lerle birlikte 989 liraya yüksel-

diğini bildirdi. 

TMO HUBUBAT MÜDAHALE 
ALIM FİYATLARI AÇIKLANDI

2015’TE Patates Üretimi Patlayacak
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Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehdi Eker, son 10 yılda çiftçiye verilen 
desteğin 70 milyar TL’ye çıktığını söyledi ve 
sözlerine ekledi: “Bu yılda çiftçiye destek 10 
milyar lirayı bulacak.” 
Son 10 yılda,  devlet tarafından çiftçiye maddi 
karşılıksız 70 milyar lira hibe verildiğini 
belirten Mehdi Eker, Türkiye’nin tarımsal 
ekonomik büyüklüğünün Avrupa’da 4. Sıra-
dan 1. Sıraya yükseldiğini dile getirdi. Aynı 
anda 2000 kooperatife 2.2 milyar lira kredi 
desteğini verildiğini de belirten Eker, “Ta-
rımsal gayrisafi yurtiçi hasılamız 2002-2013 
yılında 30 milyar liradan 116 milyar liraya 

yükseldi.” dedi. 
Eker, nakit sağlanan destek miktarının 
2002’de 1.8 milyar lira iken geçen yıl bu tuta-
rın 9.1 milyar liraya çıktığını kaydetti. Üreti-
cilere sağlanan mazot kimyevi gübre, toprak 
analizi, sertifikalı tohumluk, fide destekle-
rinin ilk kez şu andaki hükümet döneminde 
başlatıldığı söyleyen Eker, kırsal kalkınma ya-
tırımlarının desteklenmesi programı kapsa-
mında paketleme, ürün işlenmesi, depolama 
gibi teknik yatırımlarla damla yağmurlama 
yatırımları için %20 hibe desteği verildiğini 
belirterek sözlerini tamamladı.

Bakanı Mehdi Eker g-20 Tarım Bakanları 
Toplantısı için 8 Mayıs 2015 tarihinde İstan-
bul’daydı. Dünya Ekonominin %85’ini küresel 
tarımsal ekonominin /70’ini temsil eden G-20 
Ülkelerinin Tarım Bakanları açlık ve israfı 
konuştu. 
Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakan Eker konuş-
tu: “2050 yılında 9 milyarı aşması beklenen 
dünya nüfusunun açlık sorununu aşması için 
Küresel Tarımsal Üretimin %60 oranında 
artırılması gerektiği hesaplanmaktadır.” dedi.
Ve sözlerine şöyle devam etti: “Küresel düzey-
de gıda israfı ve kayıplarının ekonomik değeri 
yıllık 1 trilyon dolar olarak ölçülmüştür. Her 

yıl 1 milyar 300 milyon tonu bulan üretilmiş 
gıda kayıp ve israf edilmektedir. Bunun yarısı 
bile 805 milyon aç insanı doyurmaya yetecek 
düzeydedir.” dedi. 
Bakan Eker, toplantı sonunda hazırlanan 
bildirgeyi açıkladı. “Kırsal alanda kayıplara 
kentte israfla mücadele ediyoruz.” dedi. 
Bakan Eker; “Meyve- sebze, tarla ve diğer 
ürünlerin, bütün gıda maddelerinin kayıpları 
burada söz konusudur. Kırsal alanda kayıplar-
la kentsel alanda israfla mücadele ediyoruz. 
Sürdürülebilir gıda sistemleri konusunda da 
bir eylem planı üzerinde çalışıyoruz.” şeklin-
de konuştu. 

ÇİFTÇİYE 2015’DE BÜYÜK 
DESTEK GELİYOR

G-20 ÜLKELERİNİN TARIM BAKANLARI
İSTANBUL’DA GIDA GÜVENLİĞİNİ ELE ALDI.

Çiftçiye büyük destek geliyor. Tarım Bakanı Mehdi Eker son 10 yılda çiftçiye verilen des-
teğin 70 milyar TL’ye çıktığını söyledi.

Türkiye’de gıda fiyatları yükselirken dünyada düşüyor. TC. Merkez Bankası’nın günde-
minde de bu var. Tam da bu noktada 8 Mayıs 2015 tarihinde G-20 Ülkelerinin Tarım 
Bakanları İstanbul’da bir araya geldi. G- 20 Tarım Bakanları Toplantısında “açlık ve 
israfı önleme yolları konuşuldu. 
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FARKLI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ İÇİN
TAMAMEN YENİ

www.akytechnology.com  

Geçmişin Tecrübesinden,
Geleceğin Teknolojisine...
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RÖPORTAJ

La Recolte Du Monde’nin bu 
sayısındaki konuklarından birisi, 

Omar Khalifa. Mısır’dan Dün-
ya’nın diğer ülkelerine bakliyat 

ithal ve ihraç eden Internatio-
nal Import&Export firmasının 
sahibi Omar Khalifa Mersin’de 
gerçekleştirdiği ticari alışveri-

şin kazançlarından bahsetti : 
“Yeni Makineler ile Üretimim 

%50 arttı.” dedi. International 
Import&Export firması ile ilgili 

ayrıntılı bilgileri aşağıdaki satır-
lardan edinebilir ve La Recolte 

Du Monde aracılığı ile bir Dünya 
firmasıyla daha tanışabilirsiniz. 

Röportajımız başlıyor.

Omar Bey, sizi tanıyabilir miyiz?
Mısır merkezli bir şirket olan International 
Import&Export şirketinin sahibiyim. Uzun 
yıllardır bakliyat sektörüne hizmet veriyo-
rum. Kuru gıda sektöründe Türk ve Avrupa 
piyasası ile çalışıyor ve büyük ölçekli itha-
lat- ihracat işleri yapıyorum. 

Türkiye ile ilgili iş bağlantılarınızdan ve 
burada bulunma nedeninizden bahseder 
misiniz?
Türk piyasasına nohut ve mercimek ithal 
ederken Mısır ve diğer ülkelere de buradan 
bakla ve iç bakla ihraç ediyorum. Bu işlerle 
ilgili eleme tesislerini Türkiye’den temin 
ederek kurdurduk: Bakla İşleme Tesisi, 
Fasulye Eleme Tesisi sayesinde üretimimiz  
%50 oranında arttı. Üretim verimliliğimizi 
artıran bu tesisler ve son teknoloji Türk 
makinelerinden duyduğum memnuniyeti 
özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi ye-
niden Türkiye’de olmamın nedeni de yeni 
makineler temin etmektir: Sektörde etkili 

firmalarla birlikte Bakla Tesisi kuracağız. 
En yeni teknolojik makineler, yüksek kalite, 
iyi niyet nedeniyle Türkiye’de bulunan 
firmalarla iş ilişkilerimizin artacağını size 
söyleyebilirim.

International Import&Export’un işleme 
tesislerinin yıllık üretim kapasitesini 
öğrenebilir miyiz?
200-250 kişilik çalışanımızla yıllık 20-25 
Bin ton üretim yapan işleme kapasitemiz 

Sn. Omar KHALİFA
International Import&Export Genel Müdürü

Omar KHALIFA: 
“Yeni makineler ile üretimim %50 arttı.”
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var.  Bu üretimin yarısı iç piyasaya yön-
lendiriliyor diğer yarısı da ihraç ediliyor. 
İşlediğimiz ürünleri öncelikle Türk 
piyasasına sunuyoruz. Ayrıca Avrupa’da 
Romanya, İtalya, İspanya’ya ulaştırıyoruz. 
Arap ülkelerinden ise, Irak, Libya, Suriye 
ile iş ilişkilerimiz mevcut.  

Gelecekte hayata geçirmeyi planladığı-
nız yeni projeleriniz var mı?

Yakın gelecekte mercimek işleme tesi-
si kurmayı planlıyoruz. Saatte 7-8 Ton 
kapasite ile çalışmasını hedeflediğimiz 
bu tesis sayesinde hizmet kapasitemiz 
genişleyecek ve büyüyeceğiz. Ayrıca bü-
yük ölçekli satışlarımızın yanında küçük 
paketlerde de satış için hazırlanıyoruz. 

Şuan da Mısır’da saatte 10 ton kapasite 
ile çalışan pirinç işleme tesisimizde kü-
çük paketlemeyi hayata geçirmeyi planlı-
yoruz. Yepyeni bir marka ismi ile iç ve dış 
piyasaya çıkacağız. Aklımızda bir marka 
adı var. Ancak şimdilik biz de saklı kalsın. 
İleride de bütün bakliyat ürünlerimizin 
küçük paketleri olacak. Zaman içerisinde 
doğru iş planlaması ile daha da büyümeyi 
hedefliyoruz. 

Mısır’daki kaçıncı büyük tesissiniz?
İşleme tesisleri ve hattı sayesinde kalite 
bakımından Mısır’da bir numarayız. 
Mısır’daki bakliyat çuvallarımız 
piyasadaki müşterileri-
mize güven veriyor. İş 
başarımızın temelin-
de teknoloji var: 
Makinelerimiz 
gerçekten za-
mandan tasar-
ruf sağlıyor. 
Özellikle 
eleme ve te-
mizleme maki-
nelerinden iyi 
verim alıyoruz. 
Zamandan, iş 
gücünden tasar-
ruf edince üretim 
kapasitemiz de doğru 

orantılı olarak artıyor. Üstelik, işlem biti-
minde elde edilen sonuç da tek kelime ile 
“kaliteli”!

Son olarak ne söylemek istersiniz?
Türkiye’deki “teknolojileri yakından 
takibe devam edeceğiz. Ve inanıyorum ki 
Türkiye ile iş ve dostluk ilişkilerim kesin-
tisiz sürecektir.
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RÖPORTAJ

La Recolte Du Monde, 
Nawras Group’un Ku-
rucularından Muzaf-

fer Hocaoğlu ile rö-
portaj gerçekleştirdi. 

Mersin Serbest Böl-
gesi’nden Dünyaya 

açılan bu markanın 
gelişim yolculuğunu 

yöneticisinden dinle-
yeceğimiz röportajı-

mız başlıyor.

Nawras Group’s markasını tanıyabilir 
miyiz?
1990 yılında kurulan Nawras 12 yıllık bir geç-
mişe sahiptir. Yabancı sermayeli bir şirketiz. 
Nawras Tarım Ürünleri ve Nawras Company 
bünyemizde yer alıyor. Ayrıca müşteri ihtiyaç-
larına daha etkin ve hızlı cevap verebilmek 
amacı ile modern paketleme tesisi olan AJM 
Gıda ve Tahuna Bakliyat eleme ve temizleme 
tesisini kurarak bir şirketler topluluğu haline 
geldik.
Gıda alanında geniş bir ürün yelpazesine 
sahibiz: Bakliyat, Bulgur, Yağ, Margarin, Sos, 
Domates Salçası, Tuz, Zeytinler, Kuruyemiş, 
Un ve Pastacılık. Ayrıca firmamız bünyesinde 
iki marka adı var: Biri NAWRAS FOOD ve di-
ğeri ise KHOSH.  Yurt içi ve yurt dışına hizmet 
veriyoruz. 
İki tane tesisimiz var: Biri Mersin Serbest Böl-
gesinde ve diğeri de eski yerimiz olan Cami 
Şerif Mahallesinde.
Irak; Zakho, Baesheka, Kirkuk, Sulaymani ve 
Arbil’de Ofislerimiz var.

Sn. Muzaffer HOCAOĞLU
Nawras Group

NAWRAS GROUP:
KISA SÜREDE ÇOK YOL ALDI
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Irak’ta çok saygın bir marka değerimiz var 
ve bunu korumak için de kalite çizgimizden 
ödün vermeden çalışmayı sürdürüyoruz. 

Hangi ülkelere hizmet götürüyorsunuz?
Öncelikli olarak daha önce belirttiğim gibi 
Irak’ta saygın ve kabul görmüş bir firmayız. 
Suriye, Libya, Ürdün ve İsveç’e de hizmet 
götürüyoruz. Irak’ta dağıtım ağı ve kendi de-
polarımız var. Kendi lojistik firmamızla her 
yere sağlıklı bir şekilde dağıtım gerçekleşti-
rebiliyoruz. Libya’da 6 aydır aktif satışları-
mız var. Suriye’de biliniyoruz. 
Hizmet sürecimizi özetleyecek olursak; 
Dünyanın değişik ülkelerinden ürünü alıyor; 

kontrol ediyor, gerekiyorsa tekrar temizliyor, 
paketliyor ve satışa uygun hale getiriyoruz. 
Son olarak da dağıtımını gerçekleştiriyoruz.

Gelecek planlarınız nelerdir?
Olduğumuz yeri korumak için çalışıyoruz. 
Bizim için müşterinin bir kere değil, hizme-
timizden memnun kalarak tekrar ve tekrar 
bize gelmesi önemli. Bunun için de ticari 
ahlakımızı koruyarak yolumuza devam 
edeceğiz.

Yıllık tesis işleme kapasiteniz nedir?
Yıllık 40.000 ton paketleme yapıyoruz. Aylık 

3000 Ton paketleme, 3000- 4000 Ton çuval 
yapabiliyoruz. Ama daha çok paketleme 
üzerine çalışıyoruz. 

Son olarak belirtmek istediğiniz bir şey 
var mı?
Tercih edilen bir marka olmak için çok çalış-
mak gerekiyor. İşi iyi yapmak ve müşteriyi 
memnun bırakmak önemli. Bunun altında 
da iş ahlakı yatıyor. Emek verdikçe geri 
dönüşler alıyorsunuz. 5 ya da 10 yıl sonra 
bir bakıyorsunuz ki; başarıyı yakalamışsınız 
ve onu korumak için gayret ediyorsunuz. 
Bizim durumumuz bu! Durmadan çalışmaya 
devam edeceğiz.
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RÖPORTAJ

Sn. Taha Mohammed Kasmole

TAHA MOHAMMED KASMOLE
ile kısa bir sohbet...

La Recolte Du Monde, 
Irak’ın Bakliyat 
Sektöründeki lider 
isimlerinden Taha 
Mohammed Kasmole’yi 
ağırladı. Yeni makineler 
temin etmek için geldiği 
Mersin’de röportaj 
sorularımızı yanıtlayan 
Sayın Kasmole, firması ve 
Irak’daki son durumlar 
hakkında bilgiler verdi. 
Şirketiniz hakkında bilgi alabilir miyiz ve 
Türkiye ile ticari ilişkileriniz ne zaman 
başladı?
Irak’ta ekim yapılan geniş arazilere sahibiz. 
2013 yılına kadar arazilerimizde, bakliyat 
ve hububat ekimi yapıyor, hasattan sonra 
doğrudan piyasaya satışa sunuyorduk. 
Toprağı işleyen teknik ekipmanlar anlamında 
zengin bir firmayız; topraktan aldığımız 
verim yüksek. Ancak ürünü direk piyasaya 
sürmektense daha büyük ölçekli bir 
işletmeye dönüşmek ve karımızı artırmak 
için bünyemizde buğday- arpa üretim tesisi 
kurma kararı aldık. Şimdi tohum eleme tesisi 
ve buğday temizleme tesisi temin etmek için 
buradayım. 

Türkiye’de bulunan firmaları seçmenizin 
herhangi bir nedeni var mı?

15 yaşımdan beri planını kuruyordum. Irak’ta 
geniş arazilerde buğday- arpa ekimi yapılırdı. 
Bugün 31 yaşımdayım. Aklımdakileri 
gerçekleştirmek için araştırma yapmaya 
internetten başladım. Tesis satın alabileceğim 
firmaların web sitelerini gezmeye başladım. 
Türkiye’de ki firmaları o zaman keşfettim. 
Aslında itiraf etmek gerekirse; ülkeme 
komşu olan bir ülkede bu kadar gelişmiş 
teknolojiler icat eden bir firma bulmak 
beni şaşırttı. Türkiye, Mersin bu konuda 
ileride ve gerçekten etkilendim. Ben bu 
teknolojiye ulaşmak için önce Çin’e gitmeyi 
düşünmüştüm.

Türkiye’ye gelişinizde hangi teknolojiyi 
temin ettiniz?
Buğday temizleme işi yapmak için tesis 
temin ettim.  Bu tesis, ürünü saatte 10 ton 
kapasite ile üretecek. Hem kendi tarlalarımın 
mahsulünü temizleyecek hem de diğer 

köylülere bu konuda hizmet vereceğim.

Gelecek planlarınızdan bahseder misiniz?
Irak zorlu bir süreç geçirdi. İç çatışmalar ve 
savaş. Ancak şimdi her şey yoluna girmeye 
başladı ve ülke toparlanıyor. Yeniden 
yapılanıyor. Dolayısıyla kuru gıda sektörünün 
önünü açık görüyorum. İyi gelişmeler olacak. 
Kapasitemizi yeni tesislerle büyütmek ve 
hatta diğer şehirlere de üretim tesisi kurmak 
planlarım arasında.
Türkiye’de ki firmalarla iletişimimiz bu 
süreçte güçlenerek devam edecek. Irak’ta 
tahıl ve buğdayda çözüm bekleyen sorunlara 
yönelik bilgi alışverişinde bulunacak ve 
yeni teknolojileri Irak Bakliyat Sektörünün 
beklentileri çerçevesinde şekillendirmek 
planlar arasında.

Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var 
mı?
Türkiye firmalarının çözüm odaklı 
teknoyenilikleri var. Ve ben de şimdiden Irak 
Bakliyat sektöründe ihtiyaç olarak gördüğüm 
bir konuda teknolojik icat talebinde 
bulundum. AR-GE Ekibi ile çalışarak başarılı 
bir çözüm üretileceğine eminim.



SON KUŞAK

Akyürek Ailesi, neredeyse yarım asırlık 
ticari deneyimi yepyeni bir oluşumda 
kullanıyor. AKY Technology, 2015 yılında 
kurulmuş bir firma olmakla birlikte güçlü 
bir ticari geçmişin üzerinde yükseliyor. 
Sabahattin Akyürek’in onursal başkan-
lığında, aile şirketinin yönetim kurulu 
başkanlığını Gökmen Akyürek üstleniyor. 
AKY Teknolojinin geleceğini şekillendire-
cek isim ise Uğur Akyürek. 

Akyürek Ailesinin en genç üyesi olan Uğur 
Akyürek, Türkiye’de aldığı eğitimi, yurtdı-
şında aldığı eğitimle desteklemiş dona-
nımlı bir genç adam. Bahçeşehir Üniver-
sitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü 
başarı ile bitirdikten sonra yurtdışında 
dil eğitimini tamamlayarak ülkesine dön-
dü. Ve aile şirketindeki yerini aldı.

AKY Technology’de Sabahattin Akyürek 
ve Gökmen Akyürek’in çalışma stillerini 
ve prensiplerini yakından gözlemleyerek 
iş hayatında deneyim kazanıyor. Üzerine 
düşen görevi yerine getirirken gelecekte 

alacağı daha büyük sorumluluklar için 
kendini hazırlıyor. 

AKY Technology yurt içi ve yurt dışında 
güçlü bağlantıları olan bir firma ve ticari 
ilişkileri oldukça yoğun. Bu süreçte Uğur 
Akyürek’e çok iş düşüyor. Çünkü AKY 
Technology’nin “Dış Ticaret” ve “Yönetim 
Kurulu Üyeliği” görevlerini üstlenmiş 
durumda.  

Uğur Akyürek’in yakın dönem gelecek 
planları arasında; aile şirketinin yurt içi 
ve yurt dışında pazar payını artırmak 
var. Bunun için üzerine düşen görevleri 
hassasiyetle yerine getirirken, Sabahattin 
Akyürek’ten aldığı iş terbiyesi ile fabri-
kada bulunan her bir departmanda neler 
olduğu ile yakından ilgileniyor. Yani işin 
mutfağına yakın kalıyor! 

Uğur Akyürek, istikrarlı bir şekilde büyü-
yen AKY Technology’nin gelecek başarıla-
rının mimarlarından. Ve şimdi masasının 
başında sakince işlerini götürse de, gele-

cekte Gökmen Akyürek kadar piyasada 
isminden söz edilen başarılı bir iş adamı 
olacağının sinyallerini veriyor. 

Öyle görünüyor ki Uğur Akyürek; iş haya-
tında zarif, sakin ve mantıklı yaklaşımları 
ile doğru kararlar alarak ülkesine katkı-
da bulunan iyi bir sanayici olacak!

AKYÜREK

Sn. Uğur AKYÜREK
AKY Technology Yönetim Kurulu Üyesi

TANITIM
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RÖPORTAJ

La Recolte Du Monde Çılgın Bir 
Türk’ü ağırladı! İsviçre’de ticari 

hayatını sürdüren Şafak MUMCU-
LAR, İzmir’den İsviçre’ye uzanan 

öyküsünü La Recolte Du Monde 
okuyucuları için paylaştı. Avrupa, 

Afrika ve İskandinav ülkelerine ot, 
baharat, tohum ve diğer otları te-

min eden Şafak Mumcular, Sumeco  
Import&Export ile güven kazanmış 

durumda. “Bir ülkeden başka bir 
ülkeye mal alıp satmak” işinde uz-
man olan Şafak Mumcular, Sume-

co’nun kuruluşundan Senegal’deki 
yepyeni yatırımına kadar yaşam 

hikayesi ile girişimcilere ilham 
verecek. Röportajımız başlıyor!

Sizi tanıyabilir miyiz? Ticari geçmişiniz-
den bahseder misiniz? Kaç yıldır kuru gıda 
sektöründe hizmet veriyorsunuz?
1998 yılında İzmir’de hizmet veren bir ihracat 
firmasında “ihracat departmanında çalışmaya 
başladım. Sektörle tanışmam bu şekilde oldu. 
Ancak benim aklımda her zaman “bir ülkeden 
başka bir ülkeye mal alıp satmak” vardı. Bu 
nedenle; sektörü iyice tanıdıktan ve uygun 
koşulların oluştuğuna emin olduktan sonra 
-2001 yılında- kendi adıma bir ofis açtım. O 
gün bu gündür sektördeyim.

SUMECO’nun kuruluşundan ve hizmet çer-
çevesinden bahseder misiniz?
2003 yılında İsviçre’de ticari hayatımı sür-
dürme kararı aldım ve İsviçre’ye taşındım. 
SUMECO Import&Export İsviçre’de kuruldu. 
İlk olarak Türkiye- İzmir’den ihracatçı fir-
malarla çalışarak mavi- beyaz haşhaş temin 
ediyorduk; bağlantıları kurarak Afrika ve 
Avrupa ülkelerine satış gerçekleştiriyorduk. 

Yani, komisyoncu broker olarak çalışıyordum. 
Ancak zaman içerisinde hizmet alanım geniş-
ledi ve ürün çeşitliliğim arttı. 
Şu anda İskandinavya pazarında iyi bir ismi-
miz var. 2003 yılından beri tam 12 yıldır bu 
işin içindeyiz. 
2009 yılında tesadüfen Mali’deki yerel orta-
ğımız ile tanıştık: Prosema. Oradan mal temin 
ediyorduk. Bir Hollanda yatırımı vardı. 1,5 
Milyon Euro’luk bir yatırımdı. Yerel Ortağımızı 
kendi iş çerçevemiz dahilinde destekledik. 

Sn. Şafak MUMCULAR
Sumeco Import&Export 

La Recolte Du Monde

“Çılgın Bir Türk’ü Ağırladı”
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Hatta ortağımızın makinelerini Türkiye’den 
temin ettik. Mali ayağını da böylece oluştur-
muş olduk.  Orayı şimdi tamamen ortağımız 
yönetiyor. 
Sumeco Import& Export’un saç ayaklarını 
şöyle özetleyebiliriz: Türkiye’de Alternatif 
Tarım, İsviçre’de Sumeco, Mali’de Prosema 
Senegal’de Sumeco, Nijerya’da ise Ateş-
ler’den mal alıyoruz. 
Yani, yağlı tohumları bu 5’li firma üzerinden 
yapıyoruz. 

Gelecek planlarınız nelerdir?
Yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz. Ay-

rıca, Senegal’de önemli yatırımlar yapmayı 
planlıyoruz. Orada 12 dönümlük bir arazi sa-
tın aldık. Ekstra bir yatırım düşünmüyorum 
Çünkü Afrika piyasası riskli ve ben enerjimi 
mevcut işlerimi istikrarlı olarak sürdürmeye 
ve Senegal’deki planımı gerçekleştirmeye 
ayıracağım. 

Türkiye’den yıllık kaç ton ihracat ürünü 
yüklüyorsunuz? Diğer ülkelerde durum 
nedir?
Alternatif Tarımla ortak girişimimiz ile 
Türkiye’den yıllık 500- 600 ton yüklüyoruz. 
Ayrıca; Uzak doğuya susam satıyoruz; Çin 
pazarına bu yıl 6 Bin Ton natürel susam 
yükledik. 
Sumeco Import&Export olarak yıllık orta-
lama 15 Milyon Dolarlık bir ürünü dünya 
piyasasında, kıtalar arası döndürüyoruz. Bu 
sene 6000 ton susam- incir- haşhaş firma-
lardan alınarak talep eden bölgelere satışı 
gerçekleştrildi. Ocak ayından bu güne 10 
Milyon Dolarlık iş yaptık, yılsonuna kadar 
beklentimizin üzerinde bir ticaret gerçekleş-
tirebiliriz.

Ayakları yere basan ama bir yandan da 

yaratıcı ve cesur kararlar alan Türk Giri-
şimcileri olarak bizi İsviçre’de temsil edi-
yorsunuz.  Bu nedenle, geldiğiniz noktaya 
bakınca size Çılgın Türk diyebilir miyiz? 
Öncelikle teşekkür ederim ve evet! Hedef-
lerimi hep geniş tuttum. Bu sıfatı üzerime 
alabilirim. Çılgın Türk diyebilirsiniz. 



Yeni LABSORTER’a 
hayran kalacaksınız !

Laboratuvar tipi renk ayırma makinesi olan LABSORTER ile yapılan ürün denemelerinde 
alınan verimli sonuçlar, müşterilerimizi çok memnun edecek.

LABSORTER

www.akytechnology.comFabrika/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



Genel temizlik çözümünün dışında zor ayıklanan “Beyaz Sigara İzmariti” ’ni bile rahat bir 
şekilde temiz üründen ayırabilmekte. 
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Sizi tanıyabilir miyiz? INC’deki görevinizden ve 
sorumluluklarınızdan bahseder misiniz?
Barselona Ramon Lull Ünviersitesi, ESADE İşletme Fakültesi’nde 
İşletme Bilimleri ve Yöneticilik yüksek lisansına sahibim. Amerika’dan 
Hindistan’a kadar uluslararası pek çok üniversitenin işletme 
fakültesinde eğitim programlarına katıldım. Ekonomist kimliğimle 
daha önce INC Yönetim Binası’nda koordinatörlük ve organizasyonun 
finansal işlerinden sorumluydum.  2003 yılından bu yana INC 
İcra Direktörü olarak INC’de strateji ve planlama çalışmalarından 
sorumluyum. 
Genel olarak sorumlu olduğum alanlar; Kabuklu yemiş ve kuru 
meyve endüstrisinin gelişimi için, üreten ve tüketen ülkelerde 
uluslararası toplantılar teşvik ederek, sektör içinde karşılıklı anlayış 
yaratılmasını sağlamak; ortak veya tamamlayıcı çıkarları paylaşan 
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla uluslararası işbirliğini teşvik 
etmek olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca üyelik, editoryal ve istatistiki 
bilgiler, kongre ve sempozyumlar, bilimsel ve siyasi işler, beslenme 
ve eğitim ile ilgili farklı çalışma komitelerin faaliyetlerini koordine 
ediyorum. 50 ülkeden 600 üyesi üyesi olan INC’nin kabuklu yemiş 
ve kurutulmuş meyve konusunda sağlık, beslenme, gıda güvenliği, 
devlet düzenlemeleri ve dünya çapında bir istatistik veritabanı 
oluşturulması konusunda da çalışmalarımı sürdürüyorum.

Uluslararası Kabuklu Yemiş ve Kuru Meyve Konseyi’nce (INC) bu 
yıl 34’üncüsü düzenlenen ‘Dünya Kabuklu Yemiş ve Kuru Meyve 
Kongresi’ Antalya’da düzenlendi. Bu yıl konsey gündeminde 
neler vardı? Hangi sorunlara dikkat çekildi ve çözüm önerileri 
sunuldu?
Dünya Kabuklu Yemiş ve Kuru Meyve Kongresi’nin 34’üncüsünü 
Antalya’da gerçekleştirmiş olmaktan çok mutlu olduk. 2023 tarım 
vizyonunda dünyanın en iyi beşinci ülkesi olma hedefi taşıyan 

Türkiye’de bu organizasyonu gerçekleştirmek gerçekten anlamlıydı. 
Burkina Faso’dan Kore’ye, Malawi’den Meksika’ya 61 farklı ülkeden 
gelen yaklaşık 1000 delegenin katılımı ile yine sektörün en büyük 
buluşmasını gerçekleştirdik. 40’tan fazla konuşmacımız vardı. Bu 
konuşmacılar arasında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Coca-Cola CEO’su Muhtar Kent ve Chobani 
Yoğurtları’nın Kurucu CEO’su Hamdi Ulukaya gibi önemli isimler de 
yer aldı. 

Kongrede fındık başta olmak üzere kabuklu yemiş ve kuru meyvelerin 
üretim miktarları, pazar ve fiyat yapısı değerlendirildi. 

Öte yandan kongrede üretim verimliliğinin şartlılığı, bu sektörün 
diğer gıda alanlarına sağladığı katkı ve inovatif ürün yaratılması 
konusundaki önemli rolü,  kabuklu yemişin ve kuru meyvenin sağlık 
üzerindeki pozitif etkilerinin bilimsel sonuçları ve tüketicilere bu 
yönde bilgilendirme yapılmasının önemi öne çıkan konular arasında 
oldu. Türkiye’nin kabuklu yemişler haricinde kuru meyve alanında 
gösterdiği başarısı da konuşulan konular arasındaydı.

Ayrıca bir kez daha gördük ki bu buluşmanın sektör işbirlikleri 
açısından önemi oldukça yüksek. Kongre süresinde bir çok sektör 
oyuncusunun çeşitli işbirliklerine imza atmaları, kongrenin 
amaçlarından birine ulaşması adına bizi çok mutlu etti.

Kongrede çiçek sayımına göre yapılan çalışmalar sonuncunda elde 
edilen tahmini rekolteler paylaşıldı. Bu sonuçlar sektörün hızla 
büyümekte olduğunu gösterdi. Paylaşılan sonuçlar arasında yer alan 
fındık dünya üretim miktarının 963 bin 500 ton olması da fındığın 
sektördeki önemli rolünü bir kez daha kanıtladı. 

Kongrede sektör sorunları da ele alındı. Bildiğiniz gibi orta ve uzun 

Sn. Goretti GUASCH
INC İcra Direktörü 
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vadede tarım sektörünün en büyük sorunu iklim değişikliği. Bu 
sorun doğal olarak kabuklu yemiş ve kuru meyve endüstrisini de 
etkiliyor. Geçtiğimiz yıl sıra dışı hava şartları nedeniyle hem kabuklu 
yemişler hem de meyve ekinleri zarar görmüştü. Hatta bu konuda son 
zamanların en önemli örnekleri de Türkiye’de yaşanan don olayı oldu. 
30 Mart’ta Karadeniz bölgesinde yaşanan don fındık hasadına büyük 
darbe vurdu.  Tamamen hava durumuna bağlı olan tarım sektörü, bazı 
durumlarda yaşanan değişiklikleri de avantaja çevirebiliyor. İklim 
değişikliği bazı bölgelerde sorun yaşanmasına neden olurken, bazı 
bölgeler de sıcak hava koşulları sayesinde yetiştirilen ürünün türüne 
göre bu durumdan istifade edebiliyor. Ancak yüksek sıcaklık sel gibi 
sorunlarla da üreticiyi vurabiliyor. 

Türkiye’de yaşanan bu iklim değişikliklerinden büyük darbe yedi. 
Bu durum dünya kuru meyve sektörünü de etkiledi. Son 6 yıla 
bakıldığında Türkiye, 104 bin ton ile dünya kuru kayısı üretiminden 
%63 oranında pay alarak ilk sırayı temsil ediyordu. 23 bin ton ile 
İran Türkiye’nin ardından geliyordu. Dünyada kuru kayısı imalatı, 
Türkiye’nin 2014/2015 sezonunda yaşadığı talihsiz don felaketi 
nedeniyle, 2013/2014 sezonuna göre % 60 oranında düştü. 
Türkiye’nin kuru kayısı üretimi 30-31 Mart 2014’te yaşanan don 
olayı nedeniyle yaklaşık %93 oranında gerileyerek 8 bin 210 ton 
seviyesinde gerçekleşti.

Kongrede, kabuklu yemiş ve kuru meyve tüketiminin dünya genelinde 
nasıl artırılabileceğine ilişkin görüş paylaşımları da yapıldı. Kabuklu 
yemiş üretim ve tüketiminin tonaj olarak en büyük bölümünü 
temsil eden fındık ve Antep fıstığı gibi ürünler için özel oturumlar 
düzenlendi. Burada üründen alınacak verimi artırmanın yolları 
tartışıldı. 

Dünyanın en büyük fındık üreticisi olan Türkiye’nin, ileri teknolojiye 

sahip tarım makinalarını kullanarak hem ekim hem de hasat 
döneminde üretimi daha verimli hale getirebileceği konusunda 
görüş alışverişi paylaşıldı. Özellikle Türkiye üretiminde son 1-2 yıldır 
zirai don gibi nedenlerle fındık üretiminin azaldığı da kongrede dile 
getirildi. Verim artışının sağlanması ve makineli tarıma geçilmesi de 
görüşülen konular arasında yer aldı. 

Öte yandan kabuklu yemiş ve kuru meyve tüketimini artırmanın bir 
diğer yolunun da yeni pazarlara girmekten geçtiğine dikkat çekildi. 

INC olarak çalışmalarımızı Antalya’da sınırlamadık. Kongre öncesi 
fındığın ana üretim bölgesi olan Doğu Karadeniz’i yerinde görmek 
ve sektörle ilgili bilgiler almak üzere Amerika, Belçika, İsveç ve 
İsviçre’den gelen 5 kişilik heyetimiz Trabzon’daki örnek bahçeleri 
gezdi. 

Heyetimiz, Trabzon Ticaret Borsası koordinasyonunda yürütülen 
Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında yaşlı 
bahçelerin sökülüp yeniden dikilmesi ile oluşturulan örnek 
bahçeleri yerinde gördü. Bu çalışmadan da son derece memnun 
kaldık. Biz, Türkiye’de fındık alanlarının genellikle çok ağaçlı ocak 
sisteminden oluştuğunu biliyoruz. Ancak  bu çalışmamız sayesinde 
yeni çalışmalarda farklı dikim sistemlerinin kullanıldığını gördük. Bu 
sistem, verim ve kalitenin artmasına etki yapacaktır, bu nedenle bu 
tür çalışmaların fındık ithal eden firmalar ve ülkeler tarafından da 
desteklenmesi gerekiyor diye düşünüyoruz.
AR-GE Ekibi ile çalışarak başarılı bir çözüm üreteceğine eminim.
61 ülkeden yaklaşık bin delegenin katılımıyla sektörün en büyük 
buluşması olarak işaret edilen Kongre’nin önce Dünya sonra 
Türkiye için önemi nedir?
Bu yıl düzenlenen kongre, INC tarihinde ilk defa katılımcıların 
aile bireylerine de açılarak, üyelerimizin kongre boyunca Türk 
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misafirperverliğini yerinde yaşamalarını sağladık. Türkiye, sahip 
olduğu üretim kapasitesiyle, dünya genelinde sektörün parlayan 
ülkelerinden birisi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Başta fındık ve 
kayısı olmak üzere, sektörde en yüksek hacimli üretim gerçekleştiren 
ülkelerden biri olan Türkiye, gerçekleştirdiği bu kongre ile hem 
katılımcılarının hem de tüketici ülkelerin yeni iş birliklerine de ev 
sahipliği yaptı. Sektörün pek çok oyuncusu Antalya’da yeni ürün ve 
servislerini de tüketiciler ve diğer üyelerle paylaşma fırsatı yakaladı.

Bu yıl kongre kapanışında bilim insanlarını destekleyerek 
yaptırdığınız araştırmaların sonuçlarını açıkladınız. Bu 
araştırma başlıklarından ve bu araştırmalarla neyin 
amaçlandığından bahseder misiniz? 
Kabuklu Yemiş ve Kuru Meyvelerin insan sağlığı üzerindeki 
olumlu etkilerini araştırma ve elde ettiği bulguları yaygınlaştırma 
çalışmalarına ağırlık veren INC bu konuda yapılan bilimsel 
araştırmaları oldukça önemsiyor. 1983 yıllında bu yana kabuklu 
yemiş tüketiminin yüzde 250 oranında artmasında büyük pay sahibi 
olan INC, tüketicilerin sağlıklı beslenme alışkanlığına yönelmesinin 
bu artışta önemli bir payı olduğuna inanıyor. Kabuklu Yemiş ve Kuru 
Meyve tüketiminin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine ilişkin 
yapılan bilimsel araştırmaları desteklemek adına bir fon oluşturan 
INC, bu yılın kazanan araştırmasını da Antalya’da açıkladı. Kabuklu 
yemiş ve kuru meyvenin yaşlanmayı geciktirme özelliklerini temel 
alan bir araştırma üzerinde çalışan Dr. Jeffrey B. Blumberg, 200 bin 
Euro’luk araştırma fonunu kazandı. Araştırmasında kabuklu yemiş ve 
kurutulmuş meyvelerin içerisindeki antioksidanların, insan sağlığı ve 
kronik hastalıkların üzerindeki etkileri baz alan Blumberg, bu yılki 
fonun sahibi oldu. 

Obezite ile mücadele konusunda çalışmalarınız ve 
araştırmalarınız olduğunu biliyoruz. Kuruyemiş’in önemi 

hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Ve Harvard Medicine ile 
birlikte yürüttüğünüz araştırmadan bahseder misiniz?
Gelecek tahminlerine bakarsak da son 10 yılda %50’den fazla 
büyüyen kabuklu yemiş ve kuru meyve pazarının, tüketicilerin 
sağlıklı yaşam konusundaki bilinci arttıkça, daha da büyüyeceğini 
öngörüyoruz. Lezzetli olmalarının yanı sıra, kolesterol içermeyen,  
protein, lif ve faydalı pek çok bitki kökenli kimyasalı barındıran 
kabuklu yemişler, vitamin ve mineraller bakımından da oldukça 
zengin. Dünya ekonomisine 2 trilyon dolar zarar verdiği tahmin edilen 
ve her geçen gün daha fazla insanı etkisi altına alan obezite ile olan 
savaşta, kuru meyve ve kabuklu yemişlerin çok önemli rol oynadığı 
bugüne kadar yapılan pek çok bilimsel araştırma ile kanıtlanmış 
bulunuyor. En sağlıklı atıştırmalık olarak kabul edilen, kabuklu yemiş 
ve kuru meyve tüketimi, başta obezite olmak üzere kalp krizi, diyabet 
ve kanser gibi rahatsızlıkların önlenmesinde ve tedavisine büyük 
katkı sağlıyor. INC, bu gerçekten hareketle tüketicileri bilinçlendirmek 
adına pek çok çalışma yürütüyor. 

Harvard Sağlık Okulu ve Harvard Kamu Sağlığı Okulu tarafından 
1980-2010 yılları arasında düzenlenen araştırma çarpıcı sonuçları 
ortaya çıkardı. 16 bin 200 kadın ve 11 bin 229 erkeğin katılımı ile 
düzenlenen araştırma, günde bir avuç (yaklaşık 28 gram) kabuklu 
yemiş tüketen bireylerin, kansere yakalanma olasılığını %11, kalp 
krizi riskini %29, şeker hastalığı riskini %16 ve solunum hastalıkları 
riskini %24 oranında düşürdüğü ortaya çıkarmıştır. Öte yandan 
kabuklu yemiş tüketenlerin, tüketmeyenlere göre ölüm riskinin %20 
oranında tespit edilmiştir.  

Kabuklu kuruyemiş ve kuru meyve pazarının geçen yıla oranla 
bu yılki büyüme oranından bahseder misiniz? Dünya Kuruyemiş 
Pazarında sizce tatmin edici bir büyüme oldu mu?
Uluslararası Kabuklu yemiş ve Kuru Meyve Birliği (INC) olarak 35 
yıldır faaliyet gösteriyoruz. 70 ülkeden yaklaşık 700 üye şirketimiz 
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var ki bu da pazardaki küresel 
oyuncuların yaklaşık %70’ini 
temsil ediyor. Bu gücümüz 
ile kurulduğumuz günden bu 
yana yaptığımız çalışmalarla 
yıllık küresel tüketimin yüzde 
250 artışına destek olduk.

Öte yandan kabuklu 
yemiş ve kuru meyve 
tüketiminin arttırılması ve 
buna bağlı sağlıklı yaşam 
bilincinin oluşturulması 
adına her türlü çalışmayı 
sürdürüyoruz. Sektördeki 
kriterleri standartlaştırma ve 
sektörün tanıtımı için yapılan 
çalışmaları profesyonel bir 
tabana taşıma hedefimizin 
yanı sıra global pazara ilişkin 
en net sonuçları da INC 
olarak bizim temin ettiğimizi söyleyebilirim. Bu doğrultuda sektör 
rakamlarına bakacak olursak;

Açıkladığımız son verilere göre, kabuklu yemiş endüstrisinin tedarik 
değeri 2014 yılında, bir önceki yıla kıyasla %25 oranında büyüyerek 
33,7 milyar dolarlara ulaştı. Endüstrinin tedarik değerinin 2006 
yılından bu yana yakaladığı büyüme oranı ise %146’ya ulaştı. Diğer 
taraftan kuru meyve endüstrisi tedarik değeri de 2013’ten 2014’e %5, 
son 10 yılda %56 oranında büyüme kaydederek 7,4 milyar dolarlık bir 
hacme ulaştı. Dolayısıyla kabuklu yemiş ve kuru meyve endüstrisinin 
toplamda 40 milyar doları aşan bir tedarik değeri olduğunu 
görüyoruz.

2014 - 2015 sezonunda dünyada kabuklu yemiş üretimi bir önceki 
sezona göre % 8,5 oranında artarak 3,7 milyon metrik tona ulaştı. Son 
10 yılda üretim % 56 oranında artış gösterdi. 
Türkiye pazarına baktığımızda ise 2014 yılında ağaçta yetişen 
kabuklu yemiş üretimi 336 bin metrik tona yükseldi. Diğer bir 
değişle Türkiye, 1,5 milyon metrik tonluk üretim kapasitesi olan 
ABD’nin ardından dünyanın en büyük ikinci kabuklu yemiş üreticisi 
konumunda yer alıyor. Türkiye’yi İran takip ediyor. 
2004 yılından bu yana ABD 12,4 milyon, Türkiye 4,5 milyon, İran da 
2,6 milyon metrik ton ceviz üretimi gerçekleştirdi.
Global ölçekte üretim olarak en fazla büyüme yaşanan ürün badem 
oldu. Badem üretimi son 10 yılda ikiye katlandı ve kabuksuz halde 
1 milyon metrik ton seviyesini aştı. Türkiye badem üretiminde ise, 
16 bin ton ile ABD, Avustralya, İspanya ve İran’ın ardından 5. Sırada 
yer alıyor. Badem tüketimi noktasında ise Türkiye, 19 milyon ton ile 
12’nci sırada yer alıyor. 
Ceviz ve fıstık da bademin ardından, sırasıyla en çok üretimi yapılan 
kabuklu yemişleri oluşturdu. ABD ceviz üretimini, son 10 yılda % 83 
oranında artırırken, Türkiye de ceviz üretimini % 62 oranında artırdı. 
Ürün bazında baktığımızda; Badem 8,3 milyar dolar, Fıstık 7,3 milyar 
dolar, Ceviz 6,4 milyar dolar, Kaju 4,6 milyar dolar ve Fındık da 3,7 
milyar dolarlık tedarik değerine ulaştı. 
Fıstık üretiminde Çin başı çekiyor. Küresel bazda fıstık üretimi 
2014 yılında 35,6 milyon metrik tona ulaştı (kabuklu). Dünyadaki 
fıstık üretiminin %36’sı Çin’de gerçekleşiyor. Onu da Hindistan ve 
Nijerya takip ediyor. Tüketim tarafından bakıldığında ise kabuklu 
yemiş tüketiminin son 10 yılda % 53 oranında artış gösterdiği 

görülüyor. Özellikle Orta 
Gelir Kuşağı’ndaki ülkelerin 
kabuklu yemiş üretimindeki 
payı son 10 yılda ciddi bir 
artış gösterdi. 2004 yılında 
fıstık tüketimindeki payı %34 
olan Orta Gelir Kuşağı’ndaki 
ülkelerin fıstık tüketimindeki 
payı %53 seviyesine ulaştı.
Türkiye’nin 2013 yılındaki 
kabuklu yemiş tüketimi 
239 bin metrik tonu aştı. 
Bir önceki yıla göre %16 
oranından büyüyen pazar, 
2004 yılından bu yana ise 
%161 büyüme kaydetti. 
Türkiye 240 bin metrik tonluk 
üretim kapasitesiyle, dünya 
fındık üretiminin % 71’ini 
temsil ediyor. 2014 yılında 
dünyada fındık üretimi 

%25 oranında gerileyerek 337 bin ton oldu. Fındık üretiminde 
Türkiye’nin ardından 37 bin tonluk üretim hacmi ile İtalya geliyor. 
İhracat tarafında ise Türkiye, 2013 yılında gerçekleştirilen 245 bin 
tonluk fındık ihracatından 163 bin ton ile %66’lık pay alarak fındık 
ihracatına da liderlik ediyor. Türkiye ihraç ettiği fındığın % 30’unu 
dünyanın en büyük ikinci fındık üreticisi olan İtalya’ya satıyor. 
Tüketime bakıldığında ise İtalya Türkiye’yi geçiyor. Türkiye’de 2013 
yılında 65 bin ton fındık tüketilmişken, İtalya’da 88 bin tondan fazla 
fındık tüketimi gerçekleşti. 

2014 yılında Türkiye, 130 bin tonluk Antep Fıstığı 
üretimi ile dünyadaki üretimin % 20’sini temsil 
etti. ABD 235 bin ton ile Antep fıstığı üretiminde 
ilk sırayı alırken, ardından İran ve Türkiye geliyor. 
Antep fıstığı tüketiminde Türkiye yıllık 123 bin ton 
ile ilk sırada yer alıyor. 
Türkiye, 2014 yılında ürettiği 30 bin ton ceviz ile 
dünya ceviz üretiminden %5 pay aldı.

Bu üretim ile Türkiye cevizde en büyük 6’ncı üretici ülke konumunda 
yer alıyor. Türkiye’nin yıllık ceviz ihracatı ise 4 bin 200 ton. Türkiye 
28 bin ton ile en çok ceviz tüketen 4’üncü ülke. 
Kuru meyvede ise kuru üzüm 3,5 milyar dolarla başı çekiyor. Ardından 
2 milyar dolarla hurma ve yaklaşık 1 milyar dolarla erik geliyor. 
Orta gelir kuşağı ülkeleri kuru meyve üretim ve tüketiminde en fazla 
payı alan ekonomileri temsil ediyor. Türkiye, 2014 sezonunda 406 
bin ton ile dünyanın en büyük kuru meyve üreticisi oldu. Türkiye’nin 
ardından sırasıyla ABD ve İran geliyor. 
Son 10 yılda üretimi %17 oranında artan kuru üzümde de lider 
üretici Türkiye. 328 bin ton ile dünya kuru üzüm üretiminde %24’lük 
bir paya sahip olan Türkiye, ihracatını da %18 oranında artırarak 
216 bin tona ulaştırdı. 109 bin ton ile 2013 yılında dünyadaki kayısı 
ihracatının da % 81’ini temsil eden Türkiye, aynı zamanda dünyanın 
en çok kayısı tüketen ülkesi. 70 bin tonluk yıllık üretim kapasitesiyle 
dünyadaki kuru incir üretiminin % 56’sını temsil eden Türkiye, 
küresel kuru incir ihracatında da %64’lük bir paya sahip. Ancak buna 
karşın Türkiye en az kuru incir tüketen ülkelerden biri.
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RÖPORTAJ

Sn. Mehmet Ali TOPAL 
MATO Tarım Ürünleri Genel Müdürü

YENİ BİR MARKA İLE TANIŞIN!
“MATO TARIM ÜRÜNLERİ”

Denizli ilinin Çivril ilçesi, bereketli toprakla-
ra sahip. Adı dahi bu bereketi anlatmak için 

konulmuş: “Çivril” Selçuklular döneminde 
Anadolu’ya göç eden Çağatay Türkleri-

nin kullandığı Çağatay Türkçesine ait bir 
tanımlamadır ve anlamı “suyu bol olan yer”, 

“sulak yer” demektir. 
La Recolte Du Monde, Denizli’nin Çivril 

ilçesinde ayçekirdeği üretimi yaparak top-
tan satış gerçekleştiren Sayın Mehmet Ali 
Topal’ı ağırladı. Bakliyat sektörüne yakın 

zamanda merhaba diyen MATO Tarım 
Ürünleri hakkında bilgi aldı. MATO’nun 

bugününü ve gelecek planlarını konuştuğu-
muz röportajımız başlıyor.

Firmanızdan bahseder misiniz?
2013 yılında Denizli’nin Çivril İlçesinde 
tesisimizi kurarak faaliyete başladık. MATO 
Tarım Ürünleri, 1,5 Trilyonluk bir yatırımdır. 
Çivril’in bereketli topraklarından elde edilen 
ayçekirdeği, buğday ve haşhaş vb. ürünlerin 
piyasaya toptan satış yapıyoruz. Ayçekirdeği 
tesisimiz var: Yıllık kapasitemiz 1.500 Ton. 

Ancak ileriki günlerde tesisi büyüterek fazla-
sını üretmeyi hedefliyoruz.

MATO Tarım Ürünlerini kurmaya nasıl 
karar verdiniz?
Çivril yöresi, menderes’in suyu ile besleniyor 
ve bereketli topraklarımız var. Ayçekirdeği 
yetiştiriciliğinde başarılıyız. Bu konuda ön-
görülü davranarak Ayçekirdeği tesisi kurma 
kararı aldım. Şimdi sektöre toptan satışla-
rımız var ancak ileride ürünümüzü kendi 
markamız altında paketlemeyi ve satışa 
sunmayı planlıyoruz. Kuruyemiş sektöründe 
markalaşmak en büyük hedefimiz.

Türkiye’de kurulan bakliyat firmaları ile 
ticari ilişkilerinizden bahseder misiniz?
Türkiye’de ki firmalar ihtiyaçlar doğrultu-
sunda oluşturduğu makineler ve kurulumu-
nu gerçekleştirdiği tesisler, üretimde bize 
avantaj sağlıyor. Ben de bunu fark etmiş biri 
olarak genel bakliyat sektöründe ki firmalar 
ile ticari ilişkilerini sürdürüyorum. Kurmayı 
düşündüğümüz ayçekirdeği tesisi ile ilgili 
olarak görüştüğümüz, deneyimli ve sektörde 
isim yapmış, firmalar ön planda tabiki.



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

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

www.akytechnology.com  
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SÜPER ÖN TEMİZLEME

 ELEK SERİSİ

Hasattan Pakete Teknolojik Çözüm Ortağınız
Eleme Temizleme Makineleri Teknolojisinde

40 yıllık deneyim

PLUS
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AYIN KONUĞURÖPORTAJ

La Recolte Du Monde, Sayın Halil Kurt’u 
ağırladı ve kendisi ile keyifli bir sohbet 

gerçekleştirildi. Ufuk Kuruyemiş’in geç-
mişi, bugünü ve gelecek planları ile ilgili 
bilgileri içeren röportajı aşağıdaki satır-
larda bulabilir ve Kuruyemiş Sektörüne 
hizmet veren değerli bir firma ile daha 

tanışabilirsiniz

Sizi tanıyabilir miyiz?
Ufuk Kuruyemiş bir aile şirketidir. 1983 
yılında kuruyemiş sektöründeki üretimimiz 
başladı. 30 yılı aşkın süredir Adana ve çevre 
illerde hizmet veriyoruz. Adana Kozan Yolu 
üzerinde küçük bir işletme olarak kurulduk 
ve zaman içerisinde büyüyerek ticari yolcu-
luğumuzu sürdürdük. Şimdi Adana Organize 
Sanayi Bölgesi’nde üretim yapıyoruz. Adana 
ve çevre illerde kuruyemiş sektöründe saygın 
bir firmayız. Teknolojik makinelerle daha 
kaliteli ürünler ürettikçe pazarlama ve satış 
ağımızı genişlettikçe saygınlığımız da adımız 
da büyüyecek. Hedefimiz daima ilerlemek!

Hizmetlerinizden bahseder misiniz?
Kuruyemiş ürünlerini paketleyerek iç pi-
yasaya sunuyoruz. Çekirdek çeşitlerinden 
fıstığa, leblebi çeşitlerinden cevize, kahveye 
kadar geniş bir ürün yelpazemiz var. Ayrıca 
yakın dönemde şekerleme alanına da el attık. 

Günümüzde kuruyemişin tamamlayıcı öğesi 
şekerleme. Biz de zamana uyduk ve bu ürünü 
hizmet çerçevemize dahil ettik.

Şirketinizi uzun vadede görmeyi planladı-
ğınız yerden bahseder misiniz? 
Adana Organize Bölgesi’nde yapmış olduğu-
muz yeni tesisimizle birlikte kapasitemizi 
daha da artırarak bir dünya markasına dönüş-
mek. Alanımızda Uluslararası Kalite Belgesi 
sahibiyiz. Bu kalitede çalışmayı sürdürürsek 
gelecekte her şey olasıdır. Biz bir aile şirketi-
yiz. Bizden sonra gelen neslin de en az bizim 
kadar azimli ve çalışkan olacağına inanıyo-
rum. 

AKY Technology ile tanışma hikâyenizi 
bizimle paylaşır mısınız?
Gökmen Bey ile mazimiz eski dostluğumuz 
baki. Gökmen Akyürek bağlantısı ile geçmişte 

Sn. Halil KURT 
Ufuk Kuruyemiş Genel Müdürü

UFUK KURUYEMİŞ
“DÜNYA MARKASI OLMAYI HEDEFLİYOR”
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bir eleme makinesi edindik. Onu kullanıyo-
ruz. Ayrıca, zaman içerisinde makinemize 
Gökmen Bey’in geliştirdiği yeni teknoloji 
öğeleri ilave ettik: Taş ayırıcı, hafif tane ve 
silolar. Bu yenilikler iş üretim sürecimizi 
rahatlattı.
Şimdi AKY Technology’yi ziyaret ederken 
yeni teknolojileri de inceleme fırsatım oldu. 
AKY sektörümüze faydalı icatlar geliştiriyor. 
Gerçekten bu firmanın varlığından mutlu-
luk duyuyorum. Gökmen Bey, kesinlikle bu 
sektördeki firmaların işini kolaylaştıracak 
çözümler sunuyor.

Bu yıl kuruyemiş sektörüne nasıl geldi?
Geçen yıl ürünleri don vurması nedeni ile 
kuruyemiş sektöründe bu yıl bayağı bir 
fiyat artışı oldu. Piyasada daralma yaşandı. 
Dövizin de anormal derecede yükselmesi ile 
kuruyemişçiler için 2015 yılı daha da çetin 
geçti. Ama ilerisi iyi olacak inancındayız.

La Recolte Du Monde’nin ilk sayısı çıktı. 
Siz ikinci sayımızda yer alacaksınız. Der-
giyi inceleme şansınız oldu mu? Fikirleri-
nizi öğrenebilir miyim?
Dünyadan ve Türkiye’den firmaları tanıma 
ve sektörde ki son teknoloji makineleri 
bulabildiğim bir yayın olduğu için beğeni-
mi kazandı. Yolu açık olsun. Dergiyi takibe 
devam edeceğim. 
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Tomarza Un ve Unlu Mamuller’in sahibi Adnan Tellioğlu kuruye-
miş sektörüne hizmet vermeye hazırlanıyor: Ay çekirdek ve Kabak 
Çekirdeği üretimi yapacak olan Tellioğlu, esnaflık kültürünün eski 

canlılığı ile yaşatıldığı Kayseri’de ticaret hayatını sürdürüyor. 

La Recolte Du Monde Adnan Tellioğlu’nu konuk ederek keyifli bir 
sohbet gerçekleştirdik ve yeni projeleri ile ilgili bilgi aldık.

Adnan Tellioğlu, un ve unlu mamuller alanında Kayseri’de 
üretim yapıyor. Uzun yıllardır bakliyat sektörüne hizmet veren 
firma yakın zamanda ayçekirdeği ve kabak çekirdeği üreti-
mi yapmak için de hazırlıklara başladı. Kuruyemiş sektörüne 
emin adımlarla girmeyi hedefleyen “Adnan Tellioğlu” elekçilik 
konusunda deneyimine güvendiği AKY Technology’nin kapısını 
yeniden çaldı. 
Sabahattin Akyürek’in elekçilik konusundaki tecrübesini ve ma-
kine kalitesini daha önce tecrübe etmiş bir işletme sahibi olarak 
Adnan Tellioğlu, bu seferde Ayçekirdek ve Kabak Çekirdeği üre-

timinde AKY Technology’nin makinelerinden temin edecek.
Firmanın hedefi, emin adımlarla ilerleyerek yıllık 1500 Tonluk 
üretime kavuşmak.

Ticari geçmişinde, kontrollü ve sakin kararlarla ilerlediğini ve 
üretim kapasitesini gün be gün büyüterek uzun vadede varmayı 
arzuladığı yere ulaştığını belirten Tellioğlu, bu yeni sektörde 
de aynı stratejide ve kararlılıkla ilerleyeceğini sözlerine ekledi. 
Kuruyemiş sektöründe yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanan 
Tellioğlu, 20 Ton kapasite ile başlayacağı üretimi zaman içeri-
sinde 700 Ton ve 700 Tondan 1500 Tona yükselteceğini sözleri-
ne ekledi.

Sn. Adnan TELLİOĞLU
Tomarza Un ve Unlu Mamuller Genel Müdürü

SÖYLEŞİ

“TOMARZA UN
FABRİKASI”

ADNAN TELLİOĞLU İLE 
SÖYLEŞİ
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İlk EXCELL 308 Montajı
K.Maraş Elbistanda bulunan firma, artan ihracat ve yurtiçi satış talepleri doğrultusunda iyi analiz, yüksek kaliteli ürün ve yüksek kapasiteli 
makinelere ihtiyaç duydu. Firmanın talepleri doğrultusunda AKY Technology mühendisleri tarafından 34.3 m² eleme kapasitesine sahip EXCELL 
308 Plus eleme temizleme makinesi tasarlandı. Tasarlanan bu makine kısa sürede uygulamaya geçirilerek yüksek verimlilik elde edildi. Ürün 
geçişinde tek seferde boş ürünleri tamamen temizleyerek çok olumlu sonuçlar doğurdu. İlk kez Elbistan Özcanlar Ayçekirdeği firmasında montajı 
gerçekleştirilen EXCELL 308 Plus sektöre etki etti. Bu makineye ve yaptığı yatırımlardan dolayı Özcanlar Ayçekirdeği firmasına teşekkür ederiz.

ÖZCANLAR / K.MARAŞ

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR
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KAPAK

Güneş yenilenebilir ener-
ji kaynaklarından biri. 

Topraklara bereket veren 
bu mucizevi güç kayna-
ğı, bitkileri büyütmekle 
kalmıyor; İnsan aklının 

ürünü teknolojilerle başka 
bir enerji kaynağına daha 
dönüşüyor. İnsanlığın son 

dönemde icat ettiği yeni 
bir sistem var: Güneşin 

yenilenebilir sınırsız gü-
cünü elektrik enerjisine 

dönüştüren Solar Elektrik 
Panelleri. 

Dünyanın tükettiği enerjinin %80’i fosil kay-
naklardan elde ediliyor ve bu enerjide sınırlı 
bir gelecek öngörüyor. Çünkü fosil enerji tü-
kenmeye mahkûm. Güneş, insanlığın bir yılda 
tükettiği elektrik enerjisini 1 saatte veriyor. 
Dünya var oldukça da Güneş enerjisi tüken-
meyecek. Bunun bilincindeki gelişmiş ülkeler 
yenilenebilir enerjiyi hayatın içerisine sokmak 
için teknolojiler geliştiriyor ve uyguluyor. 
Evler güneş enerjisi ile ısınıyor; sokak lamba-
ları güneş enerjisi ile aydınlanıyor ve arabalar 
caddelerde aynı enerjiyle yol alıyor. Kullanımı 
şimdilik yaygın olmasa da insanlığın devamı 
için yenilenebilir enerjiyi kullanmak kaçınıl-
maz bir zorunluluk.
Güneş tarlaları torunlarımızın geleceğinin ka-
çınılmaz birer parçası olacak. Tek yapmamız 
gereken toprağı kazmayı bırakarak gökyüzüne 
bakmak. Tarlalarda ekip biçmemiz gereken 
artık sadece gıda ürünleri değil, güneşin ener-
jisini insanlık için elektrik enerjisine dönüştü-
recek solar paneller. 

Tarlalarda Solar Enerji ile sulama sistem-
leri kurulabiliyor. 
Tarımsal alanlarda şebeke elektriğinin bulun-
mamasından dolayı, tarımsal sulama yaygın 
olarak fosil kaynaklı enerjiler ile yapılıyor. 
Fakat bu tip kaynaklar maliyetli, gürültülü 
ve devamlı ek yakıt gideri bulunuyor. Güneş 
enerjisi ile yapılan sulamalar ise ekonomik, 
sesiz ve çevreci.
Güneş enerjisinin tarımsal uygulamalarda 
kullanılması oldukça mantıklı, çünkü güneş 
pilleri de bitkiler gibi güneşe ihtiyaç duyarlar. 
Bitkilerin sulanması gerektiği zamanlarda 
güneş enerjisi de bol miktarda mevcuttur. 
Güneş enerjisi ile bitkileri büyütürken sulama 
ihtiyacı için Solar Elektrik Panellerinden fay-
dalanılabilir. 

GÜNEŞ TARLALARI
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KAPAK

Tarımsal üretimde maliyeti düşürmek ve çevre dostu sınırsız bir güç kaynağından
faydalanmak isteyen çiftçiler için Solar Güneş Panelleri iyi bir çözüm!

Tarlasına Güneş eken kat kat fazla kazanıyor.
Türkiye, Dünya üzerindeki konumu itibariyle güneşi yoğun olarak 
hisseden ülkelerden biri. Tarım için ayrılmış geniş arazilere sahip. 
Ve güneş enerjisini elektriğe dönüştüren solar sistemler de pek çok 
tarım erbabı tarafından keşfedilmiş durumda. Örneğin, Türkiye’nin 
tahıl ambarı Konya ve Karaman’daki geniş buğday tarlaları, daha 
karlı olduğu için solar panellerle kaplanıyor. Yani tarlasına güneş 
eken buğday ekenden 77 kat fazla kazanıyor. 

Güneşten elde edilen enerji aynı zamanda sürdürülebilir özellik ta-
şıyor. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Güneş enerjisine 
yapılan yatırım tarımdan daha kârlı. 
Şöyle ki; 20 dönümlük bir arazide 1 megavatlık güneş enerjisi üretil-
diğinde yatırımcının cebine bir yıl sonra maliyet payı çıkarıldığında 
net 334 bin TL kalıyor. Aynı alanda 1 yılda 12 bin kilogram buğday 
üreten bir çiftçi ise, ürününü devlete kilogram başına 720 kuruştan 
satarak net 4 bin 320 TL kazanıyor. 
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AKY Technology, yeni fabrikasını ve son teknoloji ürünlerini Rusya’nın Tataristan Bölgesi’nden gelen heyete gezdirdi. Tataristan Bölgesi 
Aznakay Belediye Başkanı’nında bulunduğu heyete Arbel AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan ve AKY Technology Yönetim Kurulu 
Başkanı Gökmen Akyürek eşlik etti.  
Tataristan Heyetinde; Aznakay Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Tataristan- Türkiye Dostluk Derneği Başkanı, Tataristan 
Devlet Meclisi Milletvekili, Anzakay Meclis Üyesi ve bir İş adamı bulunuyordu.

AKY Technology, Tataristan Özerk Türk Cumhuriyeti’nden gelen 
heyeti ağırladı. 
Tataristan, Rusya’ya bağlı bir özerk devlet. 3.780.000 nüfusu olan 
petrol ve maden zengini bu devletin Rusya’ya bağlı diğer devletlere 
oranla ekonomik gelişkinliği üst düzeydedir. Cumhuriyet, federasyon 
içinde büyük endüstri kuruluşlarının, otoyolların, doğu ve batı, kuzey 
ve güney bağlantı yollarının bulunduğu bir konumda bulunmakta.
Yakıt ve petrokimya endüstrisi (ham petrol, sentetik kauçuk, lâstikler, 
polietilen ve petrol ürünleri) Tataristan’ın endüstriyel görünümünü 
belirler. Ülkede helikopter, uçak, uçak motoru, TIR, otomobil, kom-
presör ve petro-gaz pompalama donanımları, yüksek teknolojiye 
sahip elektrikli cihaz üretimi yapan mühendislik girişimleri, şirketler 
bulunmaktadır. 

Tataristan’ın başlıca tarım faaliyetleri çavdar, buğday ve mısır 
üzerine kuruludur. 
Ülkede tarım faaliyetleri eski Sovyetler Birliği’nin diğer bölümlerin-

de olduğu gibi devlet çiftliği (Sovhoz) ve kolektif çiftlikler (Kolhoz) 
tarafından yürütülür. Başlıca tarım ürünleri; çavdar, buğday, mısır, 
keten, şeker pancarıdır. Ayrıca sebzecilik ve meyvecilikle, hayvancılık 
ve buna bağlı olarak mandıracılık gelişmiştir.

Bakliyat üretimi alanında verimli topraklara sahip Tataris-
tan’dan gelen heyet, AKY Technology’nin teknoyenilikleri hak-
kında bilgi aldı.
Mersin’in değerli sanayicilerinden Mahmut Arslan’ın AKY Techno-
logy’e teşrifiyle değeri artan ziyaret boyunca, Tataristan’dan gelen 
heyete bakliyat alanında çözüm odaklı geliştirilen eleme, temizleme 
ve paketleme makineleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi. 
Mersin’in adının Türkiye ve Dünya’da olumlu anlamda duyurulma-
sında katkısı bulunan Mahmut Aslan’ın eşliğinde Tataristan Heyeti, 
Gökmen Akyürek’in bizatihi tanıtımını yaptığı makineleri dikkatle 
inceledi. 
Fabrikanın Heyet’in tarafından en çok ilgisini çeken bölümü ise paket-
leme makinelerinin üretildiği bölüm oldu. 

HABER

MAHMUT ARSLAN ve TATARİSTAN HEYETİ 
AKY TECHNOLOGY’İ ZİYARET ETTİ.
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NEVŞEHİR BUĞDAY PAZARI
AKY TECHNOLOGY’i tercih etti.

İSRAİL’İN AYÇEKİRDEK TOHUMUNU 
BİZ TEMİZLİYORUZ

Kabak çekirdeğinin nabzının attığı, fiyatının belirlendiği Nev-
şehir de, firmalar teknolojiolerini yenilemeye devam ediyorlar. 
Yeni sezonda ürün çıkmadan, 3 firma birden eleme makinelerini 
yenilediler. 

Sayın Ergün YILDIZ,
Sayın Hasan AVLAR,
Sayın Hüseyin TAŞTEPE 

bu yatırımlarında geçmişten gelen tecrübesiyle ve yenilikçi yapı-
sıyla AKY Technology’i seçtiler. Firmalara yatırımlarından dolayı 
teşekkür ederiz.

MIAL IMPEX adlı firma ile İsrail’de iştirak 
eden firma ayçekirdek eleme alanında çalış-
maktadır. Konusunda uzman olan, yıllardır 
sektörün içinde olan Samuel LEVİ tarafından 
işletilen firma yaklaşık 2 yıldır kurduğu 
büyük tesisinde üretim yapmaktadır. Bu 
sene üretim tesisini geliştirmek, kapasitesini 
arttırmak için taş ayırma makinesi, hafifta-
ne ayırma makinesi ve otomatik çuvallama 
makinesini işletmesini katmıştır. Firmaya 
başarılar dileriz.

NEVŞEHİR

MIAL IMPEKS / İSRAİL

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR



TOHUM SAYMA ve PAKETLEME MAKİNESİ

HİBRİT TOHUMCULARA MÜJDE!!!
DATA Count S-260

İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN
ÇALIŞIYORUZ...

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

www.akytechnology.com  



DATA Count S-260
HİBRİT TOHUM ÜRETİCİLERİ İÇİN ALTIN DEĞERİNDE OLAN; “TOHUM SAYMA VE PAKETLEME SİSTEMİ”

TÜRKİYE’DE İLK KEZ AKY TECHNOLOGY TARAFINDAN UYGULANDI. 

- BU SİSTEM İLE İSTENİLEN MİKTARDA TOHUMLAR SAYILARAK HER TÜRLÜ PAKET ŞEKLİNE GÖRE OTOMATİK
OLARAK DOLDURULUP PAKETLENEBİLİR.

- %99,9 HASSASİYET İLE YÜKSEK HIZDA (TOHUM BOYUTUNA GÖRE DAKİKADA 50.000 ADET) TOHUM SAYABİLME 
ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.

DATA Count S-260, endüstriyel tip tohum sayma makine-
lerinin bir üyesidir. Bu makineye bir paketleme makinesi 
entegre edilebilir. Beraber koordine çalışarak, yüksek 
sayıdaki tohumların hızlı bir şekilde sayılıp paketlenmesine 
olanak sağlar.

Özellikler: 
* Sayılabilecek tohum büyüklüğü 1mm-25mm arasında olmalıdır.
* Paketleme makinesi ile koordine çalışabilir.
* Operatör hatası ile yanlış sayılan tohumları pnömatik bir mekanizma ile 
sistem dışarısına atabilme özelliği.
* Dokunmatik ekran ile kontrol
* Algılama ünitesi hava sistemi ile korunur.
* Direkt olarak veya platform üzerine kurulabilir.

AVANTAJLARI
* %100’e yakın hassasiyet ile çalışır.
* Stok kontrolünü sayılan tohum adeti ile sağlayabilir.
* Zamandan ve paradan tasarruf. 
* Yatırımı, yaptığı tasarruf ile beraber yüksek oranda geri çevirir.

Average counting speed capabilities (bags per minute)

Miktar
Quantity

Tohum Türü
Seed Type

500
Tohum
Seeds

12

12

17

8

8

15

3

3

6

1

1

128 31

4

1,000
Tohum
Seeds

5,000
Tohum
Seeds

10,000
Tohum
Seeds

Cucumber

Lahana
Cabbage

Kavun
Melon

Biber
Pepper

Domates
Tomato

Karpuz
Watermelon

171 56 3

171 56 3
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AKS NEV BULGARİSTAN

Bulgaristan’ın Dulova şehrinde ki Silistra bölgesinde, 2002 yılından 
beri, hizmet veren bir kuruluştur. Kabak, ay çekirdeği ve ceviz üze-
rine çalışmaktadır. Teknolojiyi takip ederek gelişim planları yapan 
firma bu yıl, ön mal alımında kullanılan ön temizleme makinelerini; 
kirli ürün silolarını ve mevcut tesis dizilimini yenilemiştir. Tesise 
ayrıca yarı otomatik çuvallama makinesi ilave edilmiştir. 
Yeniliğin yarattığı fark; Üretim kapasitesini artırmak ve işçilikten 
kazanarak anahtar teslim üretim yapar konuma gelmektir.
Yatırımlarında AKY TECHNOLOGY firmasını seçtiği için  Tahsin 
DAVUT’a teşekkür ederiz.

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

TESİSİNİ YENİLEYEREK
KAPASİTESİNİ İKİ KAT ARTTIRDI.
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Gökmen Akyürek Technology önemli bir 
konuk ağırladı. Türkiye’nin sayılı kuruluşla-
rından olan Tiryaki Agro Gıda’nın Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn. Ahmet TİRYAKİOĞLU  
AKY Technology’yi ziyaret etti. 
Bakliyat sektöründeki son teknolojilerin 
konuşulduğu ve sektörün nabzının tutulduğu 
buluşmada karşılıklı güven tazelenerek ticari 
diyaloğun güçlü bir şekilde sürdürülmesi 
kararı alındı.
AKY Technology, 2015 yılında değerli konuk-
lar ağırlamaya devam ediyor. Mayıs Ayında 
AKY tarafından ağırlanan isimlerden biri: 
“Tiryaki Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Gaziantep Ticaret Odası (GTB) Yönetim 

Kurulu Başkanı Ahmet TİRYAKİOĞLU “
Tiryaki Agro Gıda; tarımsal gıdalar tedari-
ği, üretimi, depolaması ve ticareti alanında 
Türkiye’nin en büyük tarım şirketi konumda. 
Başarılarının kanıtı olarak; “İSO 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” 2013 araştırmasında 169. 
sırada, aynı yıl Capital “Türkiye’nin 500 
Büyük Özel Şirketi” 2013 araştırmasında 
45’inci, sektörel sıralamada ise 3’üncü sırada 
yer alıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
TİRYAKİOĞLU  bu başarının mimarlarından.

Bakliyat, tahıl, kuruyemiş, organik gıda, yem 
ve yağlı tohumlar alanında geniş bir tedarik 
zincirine sahip olan Tiryaki, çiftçiden tüketi-
ciye bu zinciri başarı ile yönetiyor. Gelişimin 
takipçisi marka, AKY Technology’nin çözüm 
odaklı teknolojilerini de takipte.

1980’den beri bakliyat sektöründe varlığını 
sürdüren ve haklı bir ün kazanan Tiryaki 
Agro Gıda’ya kararlarıyla istikrarlı bir başarı 
ivmesi kazandıran Ahmet TİRYAKİOĞLU , 
AKY Technology’nin sektörel ihtiyaçlar çerçe-
vesinde şekillenen “en yeni teknoyenilikleri” 
ile ilgili bilgi aldı. 

AKY Technology, 113 farklı makine imalatı 
ile sektöre hizmet verirken yıllık 2.716 adet 

ürün imal ediyor. Ayrıca son dönem yepyeni 
teknolojik yeniliklere de imza attı. 

AKY Technology’nin, son dönemde sektöre 
kazandırdığı icatlardan biri olan Excel Serisi 
Eleme Makinalarından “Dünyanın En Büyük 
Kapasiteli Eleme Makinesi” iddiası ile piya-
saya sürülen “Kapalı Eleme Makinesi Excell 
308”.   Tiryaki Agro Gıda Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet TİRYAKİOĞLU’na bu tekno-
yenilik ile ilgili de bilgi verildi. 

AKY Technology’nin yeni fabrikasında ger-
çekleştirilen görüşmeden karşılıklı güven 
tazelenerek ticari diyaloğun sürdürülmesi 
kararı alındı.

Sn. Ahmet TİRYAKİOĞLU
Tiryaki Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı 

Sn. Gökmen AKYÜREK
AKY Technology İcra Kurulu Başkanı

 AKY Technology Ahmet TİRYAKİOĞLU’nu 
Ağırladı

HABER



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

Dünyanın En Büyük Kapasiteli
İyi Temizleme Eleği

AKY Technology 
Mühendisleri 
tarafından 
geliştirildi.

PLUS308

YENi M
ODEL

SÜPER HASSAS TEMİZLEME

Yenilikler artık AKY Technology’de



Dünyanın En 
Büyük
İyi Temizleme 
Eleği

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

www.akytechnology.com  
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Volkan ERGÜN iştiraki olan firma Denizli Çivril bölgesinde tohum-
luk buğday temizleme hizmeti veriyor. Özellikle hassas temizleme 
işleri yapan firma tesisindeki eski makineleri değiştirerek teknolo-
ji ve kapasitesini arttırdı. Yatırımlarından dolayı teşekkür ederiz.

Giresunda iştirak eden Ahmet AK yönetimindeki AK Gıda Ltd. Şti. ağır-
lık olarak kabuklu fındığın kırılması, kırılmış fındığın temizlenmesi ve pa-
ketlenmesi şeklinde üretim yapmaktadır. Ürünlerini 50 kg’lık çuvallar-
la sevkiyat eden AK Gıda 1996’dan beri sektörde bulunuyor. Bölgede ki 
ilk yeni nesil renkli kameralı FOTOSORTER makinesiyle üretim ve kalite-
sini arttıcaktır. Bu yatırımından dolayı Ahmet AK Beye teşekkür ederiz.

ERGÜN GIDA / DENİZLİ   

GAFFARO / GİRESUN

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

Daha Hassas
Temizleme Yapacak

FINDIKÇILARA 
MÜJDE
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Mercimek tesisi kalitesini ve kapasitesini yeniliyor

Sunset Yatırımları İle Büyüyor

Sayın Hayri KOLUKISA ve çocuklarının yönetiminde, Mersin’de uzun yıllardır üretim yapan NATURAL TARIM A.Ş., 2015 yılı içerisinde tesis yenile-
me ve teknoloji geliştirme kararı aldılar. Boylama makinesi , renk ayırma makinesi, parlatma makinesi ve yeni donanımlı  soyma makineleri ile  
baştan sona tüm tesiste yenilenmeye giden NATURAL TARIM sektörde ki iddiasını arttırdı. Yeni jenerasyonunda şirkete katılmasıyla güç ve hız 
kazanan NATURAL TARIM ve Sayın Hayri KISAKOLU beyefendiye yatırımlarında AKY Technology’i tercih ettiği için teşekkür ederiz.

NATURAL TARIM / MERSİN

SUNSET KİMYA / ADANA

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

Adana Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren Sunset Kimya Tarım Ürünleri mevcut tesisine yeni bir paketleme makinesi ekleyerek 
kapasitesini arttırdı. Toz ilaç ve sıvı gübre konusunda uzman ve tecrübe sahibi firma, tesisine kattığı bu makine ile üretimine hız katacak.
Kurulan paketleme makinesinde 2 terazi uygulaması kullanılarak hem sıvı hem de granül ürünleri paketleyecek. Yatırımından dolayı 
Sayın Yüksel beye teşekkür ederiz.
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Türkiye’nin coğrafi konumu ihracatı etkileyen önemli bir unsur. Asya 
ile Avrupa arasında kesişme noktası olmak ve çeşitli gıdalarda ken-
dine yetmek önemli bir özellik. Verimli bir coğrafya Anadolu; tarıma 
elverişli topraklara ve çeşitlilik gösteren yer şekilleri ile iklime sahip. 
Bu da ürünlerin tür zenginliğini ve kaliteyi artırıyor. Tarımsal üretim 
yapabilecek şartlara sahip bir ülke olmakla birlikte kapasitemizi iyi 
seviyede kullanıp kullanmadığımız konusu tartışmaya açık. 
Dünya Bankası’nın verilerine göre 2010 yılında ekilebilir alanlar, ülke 
arazisinin yüzde 31’ini oluşturmaktadır. 
Türkiye tarihte tarım ve sanayi konusunda farklı hükümetlerin farklı 
politikalarına özne oldu. 1930’lara kadar en önemli geçim kaynağı 
tarım olan toplum, 5’er yıllık kalkınma ve ekonomi planları kurarak 
sanayileşme yoluna girdi. Tarımın toplam ekonomideki payı azaldı. 
Ve İkinci Dünya Savaşı sırasında İnönü’nün izlediği halk üzerindeki 
kemer sıkma politikası (ekmeğin karneye bağlanması, tahıl ürünleri-
nin silolarda yaşanması olası savaş tehdidine karşı muhafaza edilmesi 
vb.) halkı uzun vadede koruma amacı gütse de kısa vadede hükümete 
karşı antipati yarattı. 1950’deki seçimler ve hükümet değişikliği ile 

ekonomideki yaklaşım, bakış açıları ve kararlarda değişti. 
1950’lerde tarımın payı %50 civarında iken, bu oran 1980’lerde 
%25’e 2000’lerde ise %11’e düşmüştür. Günümüzde devlet ise, yeni-
den toprağı ve tarımı teşvik etmekte ve destekleme politikası izlemek-
tedir. Modern tarım aletlerinin kullanımı, verimli su sistemi kullanımı 
önemsenmekte ve yapısal değişiklikler yapılmaktadır.
Sonuç olarak: kaynaklara göre son 30 yılda tarımın ekonomideki pa-
yının düşmesine rağmen, tarım Türkiye’nin dış ticaret faaliyetlerinde 
hala önemli bir yere sahiptir.

Türkiye’de Tarımın Yeri ve Önemi
Türkiye’nin tarım yaparak yüksek verim alabilme kapasitesi çok 
yüksek. T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım, Destek ve Tanıtım Ajansı ta-
rafından yayımlanan 2014 yılı Tarım ve Gıda Sektörü Raporu’na göre, 
her geçen yıl büyüyen gıda ve tarım sektörü 2012 yılı Gayrisafi Katma 
Değerinin (GSKD) yüzde 9’unu oluşturmaktadır. Ülkedeki toplan iş 
gücünün yüzde 25’ini de içine alan Türkiye gıda ve tarım sektörü, 
tarımın GSKD dağılımında dünya ülkeleri arasında 9. Sıradadır. 

Türkiye’de un üretim tesisinin ne kadar olduğunu biliyor musunuz? 700 civarında. Bu istihdam ettiği kitle ile üretim kapa-
sitesini düşününce iyi bir sayı. Tesislerin yıllık üretimi ise 12 milyon tondur. 
Türkiye un fabrikalarının kapasitesini %45 oranında kullanıyor. Bu sayı artarsa daha verimli olacağı net. Ancak, sektörde 
yıllar içerisinde ilerleme olduğunun sinyalleri veriliyor. Türkiye’nin un ihraç ettiği başlıca ülkeler: Orta Doğu, Uzak Doğu 
Asya ve Afrika’dır.

Türkiye’de Tahıl Bakliyat ve Un 
Pazarına Genel Bir Bakış

SEKTÖREL
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Bu istatistikleri önümüzdeki yıllarda olumlu 
anlamda değiştirecek toprak verimliliğine 
sahibiz. Doğru tarım politikaları ve uygulama-
lar ile altyapı sağlamlaşırsa potansiyelimize 
uyumlu olarak üst sıralardaki yerimizi alırız.
Avrupa birliğine uyum süreci ile birlikte 
yaygın olarak kullanılan parçalı arazilerde 
geleneksel tarım tekniklerinin yerini; bütün-
leşmiş- geniş arazilerde teknoloji destekli 
tarım alacak. Bu değişimlere Güney Anadolu 
Kalkınma Projesi (GAP) gibi yatırım ve destek 
çalışmalarının da fayda sağladığı bilinmekte-
dir. 
Türkiye özellikle 1980’lerden sonra gıda 
üretiminde kendi kendine yetebilen bir ülke 
konumuna gelmiş ve birçok tarımsal ürünün 
üretiminde de dünya piyasalarında ilk sıra-
larda yerini almıştır. Ancak tarımın toplam 
ekonomideki payı zaman içerisinde azalma 
göstermiştir. Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, 2013 yılı 

itibariyle Türkiye fındık, kiraz, incir, kayısı, 
ayva, nar gibi meyvelerin ve kuru kayısı, çe-
kirdeksiz kuru üzüm, kuru incir gibi kurutul-
muş meyvelerin üretiminde dünya lideridir.

Türkiye’de Hububat Üretimi
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
verilerine göre Türkiye’de en çok üretimi 
gerçekleştirilen tahıl ürünü buğdaydır. 2004 
ve 2014 yılları arasında buğday üretiminde 
belirgin düşüşler olduğu gibi önemli yükseliş-
ler de yaşanmamıştır. 
Türkiye buğday üretimi 2004 ve 2005 yılla-
rında 21 milyon ton dolaylarında gerçekleş-
miştir. En yüksek üretim miktarına 22 milyon 
tonla 2013 yılında ulaşılmıştır. TÜİK verirline 
göre; 2014 yılı buğday üretimi ise 19 milyon 
tondur. 
Türkiye’de üretim miktarı bazında en önemli 
ürün olan buğdayın ekili alan genişliği yıllar 
içinde azalmaktadır. 2004 yılında 93 milyon 

dekarlık alana ekilen buğday 2014 yılında 79 
milyon dekarlık alana düşmüştür. Buna kar-
şın yıllar içinde buğday üretiminden alınan 
verimde, az miktarda da olsa artış görülmek-
tedir. 2004 yılı buğday üretim verimi dekar 
başına 226 kg iken 2014 yılında 240 kg’a 
yükselmiştir.
Türkiye’nin tahıl üretiminde ikinci önemli 
ürün ise arpadır. Arpa üretimi, ekimi yapı-
lan alan ve üretimden alınan verim, 2004 
yılından bu yana azalmaktadır. 2004, 2005 ve 
2006 yıllarında 9 milyon ton civarında olan 
arpa üretimi 2014 yılında 6,3 milyon tona 
gerilemiştir.
Türkiye’de mısır üretimi, üretim alanı ve 
verim ise giderek artmaktadır. Türkiye’de 
mısıra yönelik talep artışının, doğrudan 
tüketimden ziyade gıda sanayindeki kullanım 
artışından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Mısır üretiminde 2004 yılında dekar başına 
alınan verim 550 kg iken 2014 yılında bu 
miktar 903 kg’a yükselmiştir.
Bir diğer önemli tahıl ürünü olan pirincin 
üretim alanı ve üretim miktarı da giderek 
artmaktadır. 2004 yılında 490 bin ton olarak 
gerçekleşen çeltik üretimi, 2008 yılında 700 
bin tonun üzerine çıkmış, 2013 yılında ise 
900 bin tona ulaşmıştır. Çavdar ve yulaf üre-
timi ise 2004 ve 2013 yıllar arasında ciddi bir 
değişim göstermemiştir. Her iki tahıl ürünü 
de yılda 200 bin ile 300 bin ton arasında 
üretilmektedir.

Türkiye’de Bakliyat Üretimi
Son 12 yılda ciddi oranda azalma gösteren 
Türkiye kuru bakliyat üretimi, verimlilikte 
yükselme gösterse de toplam bakliyat üreti-
mine çok yansımamıştır. Türkiye’de kuru bak-
liyatın ekim alanı son 12 yıl içerisinde önemli 
oranda azalma göstermiştir. 2003 yılında 12 
milyon dekar olan toplam kuru baklagiller 
ekim alanı, 2012 yılında 7,2 milyon dekara 
kadar gerilemiştir. 2013 yılında ise bir miktar 
artmış ve 8 milyon dekara ulaşmıştır. Ancak 
2014 yılında tekrar gerileyerek 7,4 milyon 
dekara düşmüştür. Buna bağlı olarak toplam 
bakliyat üretimi de son 12 yılda yaklaşık 400 
bin ton düşmüştür. Buna göre; 2003 yılında 
1,4 milyon ton olan toplam bakliyat üretimi, 
2014 yılında 1 milyon tona kadar gerilemiştir.
Bakliyatlar arasında en yüksek üretim mik-
tarının nohutta olduğu görülmektedir. TÜİK 
verilerine göre; 2003 yılında 600 bin ton olan 
Türkiye nohut üretimi, son 10 yılda yaklaşık 
150 bin ton gerileyerek, 2013 yılında 506 bin 
tona düşmüştür. Nohuttan sonraki en yüksek 
üretim miktarı kırmızı mercimeğe aittir. 2003 
yılında 485 bin ton olan ve 2006’da 580 bin 
tona kadar çıkan kırmızı mercimek üretimi, 
2008’de 106 bin tona kadar düşmüş, sonraki 
yıllarda da bir miktar artarak 2013 yılında 
395 bin tona ulaşmıştır. 2014 yılında gerçek-
leştirilen kırmızı mercimek üretimi ise 325 

SEKTÖREL
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bin tondur. Bir diğer önemli ürün olan kuru 
fasulyede üretim miktarı 2003 yılında 250 
bin ton civarında iken, giderek gerilemiş ve 
2013 yılında 195 bin tona düşmüştür. 2014 
yılında ise bir miktar artmış ve 215 bin tona 
yükselmiştir.

Dış Ticarette Bakliyatın Yeri
Baklagillerin ekili olduğu tarım alanlarının 
azalması ve buna bağlı olarak üretim miktarı-
nın düşmesi, Türkiye’nin kuru bakliyat ithala-
tında da artışa neden olmaktadır. 2010 yılın-
da 271 bin ton olan toplam bakliyat ithalatı, 
2013 yılında 334 bin tona, 2014 yılında ise 
448 bin tona yükselmiştir. Bakliyat grubunda 
en çok ithal edilen ürün mercimektir.
2009 yılında 141 bin ton mercimek ithalatı 
yapılmıştır. Bu miktar 2010 yılında 210 bin 
tona, 2011 yılında ise 309 bin tona yüksel-
miştir. 2012 yılında mercimek ithalatında 
düşüş yaşanmış ve 168 bin ton mercimek 
ithalatı gerçekleştirilmiştir. 2013 yılı ithalat 
miktarı ise 199 bin tondur. Bu miktarın 2014 
yılında önemli oranda arttığı ve 303 bin tona 
ulaştığı tahmin edilmektedir.

2013 yılında mercimekten sonra en çok ithal 
edilen bakliyat nohuttur. 2009 yılında 4 bin 
ton, 2010 yılında 7 bin ton ve 2011 yılında 
8 bin ton olarak gerçekleşen nohut ithalatı, 
2012 yılıyla birlikte ciddi oranda artmıştır. 
2012 yılı nohut ithalat miktarı 34 bin ton-
dur. Bu miktar 2013 yılında daha da artmış 
ve yaklaşık 57 bin tona yükselmiştir. 2014 
yılında ise 41 bin ton nohut ithalatı yapıldığı 
tahmin edilmektedir.
Mercimek, nohut ve bezelyeden sonra en 
çok ithal edilen ürün olan kuru fasulyede ise 
ithalat miktarı giderek düşmektedir. Kaydedi-
len düşük ithalat miktarlarından sonra 2014 
kuru fasulye ithalatı bir miktarının yüksele-
rek 52 bin tona ulaştığı tahmin edilmektedir. 
Türkiye’nin bakla ithalatı da artmaktadır. 
2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında bin tona 
dahi yaklaşamayan bakla ithalat miktarının, 
2014 yılında 1,4 bin tona ulaştığı tahmin 
edilmektedir.
Mercimek, 2013 yılında ithalatta olduğu gibi 
ihracatta da en yüksek paya sahiptir. Türkiye, 
mercimek ihracatında en yüksek miktara 212 
bin ton ile 2011 yılında ulaşılmıştır. 2012 

yılında bu miktar biraz gerilemiş ve 197 bin 
tona düşmüştür. 2013 ve 2014 yıllarında ise 
gerileme devam etmiş ve mercimek ihracatı 
178 ve 183 bin ton olarak kaydedilmiştir. 
2013 yılında en çok ihraç edilen ikinci bak-
liyat ürünü ise bezelyedir. Bezelye ihracatı, 
2011 ve 2012 yıllarında ortalama 23 bin ton 
olarak gerçekleşmiş, 2013 yılında artış göste-
rerek 31 bin tona çıkmıştır. 2014 yılında ise 
24 bin tona gerilediği tahmin edilmektedir.
Türkiye’nin nohut ihracatı da yıldan yıla azal-
ma göstermektedir. Buna göre, 2010 yılında 
neredeyse 56 bin ton olan nohut ihracatı, 
2011 yılında 28 bin tona, 2012 yılında da 25 
bin tona düşmüştür. 2013 yılında da düşmeye 
devam eden nohut ihracatı, 19 bin ton civa-
rında kalmıştır. 2014 yılında ise 18 bin tona 
gerilediği görülmektedir. Kuru fasulye ihraca-
tı ise oldukça düşüktür. 2010 yılında 1,6 bin 
ton olarak gerçekleşen kuru fasulye ihracatı, 
2011, 2012 ve 2013 yıllarında 1300 ve 2500 
ton civarında gerçekleşmiş, 2014 yılında da 
tahmini olarak 8800 tona yükselmiştir.

SEKTÖREL

Kaynak: millermagazine
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Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve 
İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) 
kurulduğu 2008 yılından bu 
yana her sene gerçekleştirdiği 
Genel Kurul organizasyonlarının 
sekizincisini 29-31 Mayıs 2015 
tarihlerinde Antalya’da gerçek-
leştirdi. 

TÜKSİAD üyelerinin yoğun katılım sağladı-
ğı TÜKSİAD 2015 Yılı Genel Kurulu’na ma-
kine, ambalaj vb. ilgili sektörlerden firma-
lar da sponsor olarak yoğun ilgi gösterdiler. 

TÜKSİAD 2015 Yılı Genel Kurulu 29 Mayıs 
günü California Ceviz Komisyonu sponsor-
luğunda gerçekleştirilen Hoşgeldiniz Kok-
teyli ile başladı. Sıcak bir ortamda geçen 
kokteylde katılımcılar yol yorgunluğunu 
üzerlerinden atıp, birbirleriyle tanışma ve 
sohbet edip, sponsor firmaların standlarını 
ziyaret etme fırsatı buldular. 

30 Mayıs günü programı TÜKSİAD Yönetim 
Kurulu’nun sponsor standlarını ziyareti ve 
sponsor firma temsilcilerine plaketlerin 
takdim edilmesi ile başladı. 
Genel Kurul toplantısında ilk olarak TÜK-
SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muammer 
ÇAPUTÇU Açılış Konuşması’nı gerçekleş-
tirdi. Çaputçu konuşmasında 2014-2015 
döneminde ülkemizde ve Dünya’da kuruye-
miş sektöründe yaşanan gelişmeler ve sek-
törün geleceğine ilişkin değerlendirmeler 
ile TÜKSİAD’ın geleceğe ilişkin hedeflerini 
katılımcılarla paylaştı. 

Çaputçu’nun konuşmasından bazı önemli 
noktalar aşağıdaki gibidir:
>> Kuruyemiş sektöründe 2014-2015 
döneminde fiyat artışları ve buna paralel 
olarak tüketim miktarlarında da düşüşler 
gördük. Fiyat artışlarının en yoğun hisse-
dildiği fındık, antep fıstığı, kuru kayısı ve 
incir gibi ürünlerimizin tüketimleri azaldı.  
>> Tüketici açısından bir ürünün fiyatı 
bir kere ulaşılmaz noktaya geldiğinde, 
fiyat düşse bile bu denli olumsuz bir algıyı 
olumluya çevirmek kolay olmuyor ve tüke-
timin eski seviyelerine ulaşması zorlaşıyor. 
>> Bu sorunun çözümü konusunda neler 
yapılabileceği, ilgili kurumların olduğu 
kadar bizim de gündemimizde.
>> Kuruyemiş ve kuru meyveler sağlık-
lı atıştırmalıklar olarak tüm Dünya’da 
giderek popülerleşirken, Türk kuruyemiş 
sektörünün hem iç hem de dış pazardaki 
performansı giderek iyileşirken hammad-
deye bağlı kırılganlıklarımızı azaltabiliyor 
olmalıyız. 
>> Ülke olarak acilen yapmamız gereken 
ayakları yere basan planlar yapmak ve iyi 
bir izleme ve değerlendirme sistemi kur-

TÜKSİAD 2015
GENEL KURULU TOPLANDI
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maktır.
>> Ülkemizde ise tarımsal istatis-
tiklerin mevcut hâli maalesef çok 
sağlıksız. Sezon öncesi rekolte tah-
minleri yapılabilmesini bir kenara 
bırakıyorum, hasat sonrasında bile 
güvenilir verilere ulaşmak mümkün 
değil.
>> Dolayısıyla tarımsal destekler 
ve vergi uygulamalarına doğru bir 
altlık teşkil etmekten çok uzak. 
>> Yaşadığımız sıkıntıların çözümü 
için planlı tarımın yanında görevin 
daha çok biz sanayicilere düştüğü 
ikinci bir önerimiz daha var, o da 
fiyat değil, kalite odaklı rekabet an-
layışının sektör genelinde benim-
senmesidir. 
>> Fiyat odaklı rekabet anlayışından vazgeç-
memiz, bizi değişen tüketici profiline de 
yakınlaştıracaktır. 
>> Çağı yakalamak ve rekabet avantajı elde 
etmek için değişen tüketim biçimlerine 
uygun üretim ve pazarlama süreçlerini sek-
törümüz özelinde nasıl uygulayabileceğimiz 

ve üyelerimizin kapasitelerini bu doğrul-
tuda nasıl geliştirebileceğimiz konuları 
önümüzdeki dönem odak noktamızda yer 
alacaktır. 
>> Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKÇİ 
ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede Türk ku-
ruyemişlerinin tanıtımı konusunda destek 
talep ettik, Sayın Bakanımız bu talebimi-
zi son derece haklı buldu, ürünlerimizin 

mevcut bir Tanıtım Grubu içinde 
değerlendirilmesi ya da yeni bir 
Tanıtım Grubu kurulması konu-
sunda ilgili Bakanlık birimlerine 
talimat verdi. 
>> İkinci ve çok önemli talebimiz 
ise kuruyemiş sektörü özelinde 
bütünleşik bir strateji oluştu-
rulması idi. Talebimiz Bakanlık 
nezdinde hemen karşılık buldu 
ve bir ‘Kuruyemiş Çalışma Grubu’ 
oluşturuldu.
Muammer ÇAPUTÇU’nun konuş-
masının ardından TÜKSİAD’ın 
2014-2015 döneminde gerçek-
leştirdiği faaliyetleri içeren video 
gösterimi gerçekleştirildi. 

Videoda TÜKSİAD çatısı altında gerçekleş-
tirilen projeler, teknik toplantılar, resmî 
temaslar, yurtdışı iş gezileri, INC Dünya 
Kuruyemiş ve Kuru Meyve Kongresi, Yöne-
tim Kurulu’nun yurt içinde gerçekleştirdiği 
ziyaretler, Temmuz 2014ten bu yana 3 ayda 
bir yayınlanan TÜKSİAD Bülteni gibi faali-
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yetlere yer verildi. 
Video gösteriminin ardından TÜKSİAD 2015 
Yılı Genel Kurulu Elmas Sponsoru Binbo-
ğalar Tarım firmasının sahibi Ali BİNBOĞA 
tarafından Meyer Renk Ayırıcı Makine ile 
ilgili bir tanıtım konuşması gerçekleştirildi.

AKY Technology firması sponsorluğunda 
gerçekleştirilen Kahve Molası’nın ar-
dından ünlü ekonomist Prof. Dr. Taner 
BERKSOY ‘Dünya ve Türkiye Ekonomi-
si’ ile ilgili konuşmasını gerçekleştirdi. 
Konuşma sonrasında Soru-Cevap bölü-

münde Sayın BERKSOY katılımcılarımı-
zın Dünya ve Türkiye ekonomisinin yakın 
geleceğine ilişkin sorularını cevapladı.

Toplantının öğleden sonraki bölümünde 
Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü BOZ-
KURT’un moderatörlüğünde ‘Serbest 
Kürsü’ oturumu gerçekleştirildi. Katılım-
cıların kuruyemiş sektörünün problem-
leri ile çözüm önerilerini detaylı olarak 
tartıştığı bu oturumun sonuçları kayıt 
altına alındı. Bu oturumun sonuçları 
TÜKSİAD üyelerine gönderilmek ve ilgili 
kurum ve kuruluşlarla paylaşılmak üzere 
rapor hâline getirilen tartışma sonuçları-
na Dr. Rüştü BOZKURT 20 ve 27 Haziran 
tarihlerinde Dünya Gazetesi’ndeki köşe-
sinde yer verdi. 

Genel Kurul toplantı programının ta-
mamlanmasının ardından, 30 akşamı 
Avcı Kuruyemiş sponsorluğunda Gala 
Yemeği gerçekleştirildi. TÜKSİAD üyeleri, 
aileleri ve sponsor firma temsilcilerinin 
yorgunluk attığı Gala Yemeği’nde ayrıca 
TÜKSİAD Yönetim Kuruşu tarafından 
Onursal Üye ilan edilen Şükrü ÜNAL ve 
Bülent KILINÇ’a plaketleri takdim edildi. 



Eleme Temizleme Makineleri Teknolojisinde

40 yıllık deneyim



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

www.akytechnology.com  

Tohumluk İşleme Tesisi Makine Parkuru

Tarladan Sofraya Teknolojik Çözüm Ortağınız

Seed Processing Plant Machine Line
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Bu yıl 34.sü gerçekleşen Uluslararası Kabuklu Yemiş ve Kuru Meyve 
Konseyi’nin (INC) Kongresi Antalya’nın Belek İlçesinde yapıldı. Sektö-
rün dinamiklerinin, sorunlarının ele alındığı kongrede sektörel yeni-
liklere değinildi ve yapılan çeşitli araştırmaların sonuçları paylaşıldı. 
Yeni iş birliklerinin gelişmesine ortam sağlayan etkinlik 2 gün sürdü.

Uluslararası Kabuklu Yemiş ve Kuru Meyve Kongresi (INC) yoğun 
geçti.
Kongre programı kapsamında T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi 
ve T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu onur konuşmacısı olarak 
yer aldı. Coca-Cola CEO’su Muhtar Kent ve Chobani Yoğurtları CEO’su 
Hamdi Ulukaya “CEO’larla Sohbet” oturumunda deneyimlerini dinle-
yicilerle paylaştı, Kuruyemiş ve kuru meyve sektörü ürünleriyle ilgili 
paralel oturumlar ve yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi.
Ayrıca Kongre’de, kuruyemiş ve kuru meyve tüketiminin yaygınlaştı-
rılması ve ürünlerin sağlığa olan faydalarının tanıtımının yapılmasına 

ilişkin gerçekleştirilebilecek proje, faaliyetler ve olası işbirlikleri ile 
ilgili tartışmalar gerçekleştirildi.

Onursal Altın Fındık Ödülü, Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na 
gitti.
Uluslararası Kabuklu Yemiş ve Kuru Meyve Konseyi’nde, 61 ülkeden 
1000 katılımcı hazır bulundu. Konseyin Yeni Başkanı Mark Mariani’de 
görevini Giles Hacking’den devraldı.
Sektöre katkıları olanların ödüllendirildiği Kongre’de Dış İçleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’na “Onursal  Altın Fındık Ödülü” verilirken INC 
Kongre Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Cünayd Zapsu ise Birliğe kişisel 
katkılarından ötürü “Bireysel Altın Fındık Ödülü’ne” layık görüldü.
TOMRA Şirketine sektöre sağladığı yeniliklerden dolayı “İnovasyon 
Ödülü” verilirken “Araştırmada Mükemmellik Ödülü” Dr. Jeffrey Blum-
berg ve “Gastronomide Mükemmelik Ödülü’ne” de İstanbul Ulus 29 
Restoranı Şefi Mert Şeran layık görüldü. 

FINDIK, FISTIKÇILAR
ANTALYA’DA TOPLANDI
22- 24 Mayıs 2015 tarihleri arasında Uluslararası Kabuklu Yemiş ve Kuru Meyve Kongresi tamamlandı. 
Geçen yıl Melbourne’de gerçekleşen etkinliğe bu yıl Antalya ev sahipliği yaptı.  34. Kez toplanan Kongrede 
kabuklu yemiş ve kuru meyve sektörünün durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılırken dünyanın farklı 
ülkelerinden sektörde hizmet veren firma yetkilileri bir araya geldi. Sektöre başarılı katkılarda bulunan-
lar ödüllendirildi.



Rusya yüzölçümü geniş bir ülke ve büyük 
tarım alanlarına sahip. Dolayısıyla ta-
rımsal üretim de fazla. Ürünün tamamını 
kendisinin tüketmesi pek mümkün görün-
müyor, ihraç etmek zorunda. O nedenle 
dönem dönem görünürde herhangi bir 
neden yokken aldığı buğday ihracatını 
kısıtlamak gibi kararlardan kısa bir süre 
sonra vazgeçtiği görülüyor. 

Peki, Rusya bu kararı neden alıyor?
Tahıl ve ekmek fiyatlarını artırmak için. Tahıl 
ve ekmek fiyatlarındaki artışı sağlamakta 
ekonomik nedenlerin yanı sıra spekülatif 
nedenlerde etkili. Rusya bunu yapıyor. Spekü-
lasyon yaratıyor. Ancak geçmiş tecrübelerle 
hareket eden ülkeler yeni hasat geldiğinde 
başka ülkelerden geçici olarak ihtiyaçlarını 
temin ederek süreci zararsız ya da az hasarla 
atlatıyor. Rusya ise bu gidişat nedeniyle, kara-
rında istikrarlı olmakta zorlanıyor ve tavrını 
kısa bir süre sonra değiştiriyor. 
Rusya’nın Aralık 2014’te buğday stokları-
nı korumak gerekçesiyle ihracata getirdiği 
kısıtlamalar için de aynı şey düşünülebilir.  
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün 
(FAO) Tahıl Fiyat Endeksi’ne Rusya’nın buğ-
day ihracatına getirdiği sınırlama nedeniyle 
buğday fiyatları bir miktar yükseldi. Ancak 
bir süre sonra 12,5 oranında geriledi. 
Türkiye’de ise Merkez Bankası verilerine 

göre, 2013 yılında tahıl ve ekmek fiyatla-
rındaki artış yüzde 9,7 olurken, 2014’te 
yüzde 14, 8 oranında arttı. Bu artış sadece 
kuraklıkla ve üretimdeki düşüşle açıklana-

bilir mi?
Rusya’nın spekülasyonu Türkiye’yi olumsuz 
etkiledi. Türkiye Rusya’nın buğday kısıtlama-
sından muaf tutulmasına rağmen iç piyasada 
“Rusya ihracatı durdurdu.” Denilerek tahıl 
fiyatı artırıldı. Yani, iç piyasanın yön verdiği 
bu spekülasyon fiyatları yükseltti. 
Ayrıca, Rusya’nın bu kararı Türkiye’de buğday 
fiyatını artırabilir. Fiyat artışından ise hem 
tüketicinin sofrasındaki ekmek hem de un 
sanayicileri, un ihracatı olumsuz etkilenebilir. 

Hatırlatmak gerek; 2008 ve 2010 yıllarında 

da kuraklık gerekçesiyle buğday ihracatına 
kısıtlama getirilmiş ve Türkiye’de de fiyatlar 
yükselmişti. 
Özetle, Rusya’nın Dünyaya ihraç kısıtlaması 
ile Türkiye’de iç piyasada gelişen spekülas-
yonlar kuraklık tahıl ve ekmek fiyatlarını 
bir süreliğine artırabilir. Ancak 2015 yılında 
yoğun kar ve yağmur yağışı olumlu sinyaller 
veriyor. 2015 üretim artışı var ve fiyat artışı 
2014’ün gerisinde kalabilir. 
Türkiye buğday üretiminde kendine yeten 
bir konumda iken neden ithal etme ihtiya-
cı duyuyor?
Farklı iddialar var: “Yerel buğday istenilen 
kalitede değil.” ya da “Buğday üretim verileri 
gerçeği yansıtmıyor. Yani aslında biz buğday 
konusunda kendimize yetmiyoruz.” ya da “Un 
ihracatı için ithalat yapılıyor.” gibi…
Aslında her bir iddiada bir miktar doğruluk 
payı var. Özellikle makarna üreticileri kaliteli 
durum buğdayının bir bölümünü ithal etmek 
zorunda.
TÜİK verileri ve Uluslararası Hububat Konse-
yi (IGC) ve ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) 
verileri arasında ortalama 3 milyon ton fark 
var. 

İddia ne olursa olsun sonuç net: 
“Her yıl ortalama 4 milyon ton 
buğday ithal ediliyor.

Rusya geçmişte bir kaç kere aldığı kararı bu yılda aldı: “Buğday ihracatını kısıtladı.” Türkiye’yi ve birkaç ülkeyi daha bu 
kararından muaf tutsa da vergileri yükseltmekten de geri durmadı. Peki, Devlet eliyle yapılan istatistiklere göre Türkiye, 
buğday üretiminde kendine yetebilecek durumda  iken neden yurtdışından buğday ihraç etme ihtiyacı duyuyor? İthal edi-
len buğdayın farkı ne?

SEKTÖREL

Rusya’dan İthal Edilen 
Buğday Üzerine
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Samir HUSEYİN’e ait SAM INVEST, Bulgaristan’ın Dulova şehrinde, Silista bölgesinde 2003 yılından beri  hizmet vermektedir. Ayçekirdek ve kabak 
çekirdeği ticareti yapmaktadır. Firma son yıllarda jaguar tipi ay çekirdek modelinin ekilmesinden dolayı eski makine ile renk ayırma da zorluk 
çekmiş ve yeni nesil FOTOSORTER B6+ ile tesisini yenilemiştir. FOTOSORTER B6+ teknolojisinin yaratığı fark; Kolaylıkla renk ayırmak ve üretim 
kapasitesini yükseltmektir.  Son yatırımından dolayı SAM INVEST firmasına teşekkür ediyoruz.

Mersin’de yeni kurulan Uğur Tarım bir Ramazan KONCA iştirakidir. Mersinde bulunan büyük firmalara bakliyat tedariki sağlayan firma orta boy 
bakliyat eleme makinesi alarak Mersin Bakliyatçılar Sitesinde üretime başlamıştır. Bünyesine kattığı makine ile hizmet sağladığı firmalara daha 
temiz hububat sunacak olan Sayın Ramazan KONCA beye yeni yatırımından dolayı teşekkür ederiz.

YENİ NESİL RENK AYIRMA İLE FARK YARATACAK

UĞUR TARIM / MERSİN 

ARTIK DAHA TEMİZ HUBUBAT DAĞITACAK

SAM INVEST / BULGARİSTAN

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR
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G.ANTEP’E TEKNOLOJİK 
BAKLİYAT ELEME TESİSİ KURULDU

Gaziantepte kurulan BAYAŞ GIDA San. Tic. Ltd. Şti. yeni kurduğu şirkete yaptığı yatırımlarla ilerlemeye devam ediyor. Gaziantep’te ki fabrika-
sına 3 katlı eleme temizleme tesisi kuran firma ayçekirdeğini ve kabak çekirdeğini eleme temizleme işlemi yapacak. Geliştirilmiş EXCELL CLE-
ANERS serisi ile donatılmış tesis yine yeni nesil renkli kameralı FOTOSORTER B4+ ile kalitesini arttırmıştır. Son dönemde, bakliyat sektöründe, 
Gaziantep’te kurulan en teknolojik fabrikalardandır. Ürün üst katlarda ön temizleme, iyi temizleme yaparak alt katlara doğru ilerlemektedir. 
Sayın Bayram DOĞAN’a bu yatırımından dolayı teşekkür ederiz.

BAYAŞ GIDA / G.ANTEP

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR
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IDMA 2015 TAMAMLANDI
İstanbul’da bu yıl 6.sı düzenlenen 
Değirmen Makineleri Fuarı İDMA 

2015 tamamlandı.

AKY Technology’nin Dünyanın 
En Akıllı ve En Büyük Temizle-

me Makinesi iddiasıyla piyasaya 
sürdürdüğü “Excel 308” Fuarda 

görücüye çıktı. 
23- 26 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenle-
nen İDMA; un, irmik, pirinç, mısır, bulgur, yem 
değirmen makineleri ve bakliyat, makarna, 
bisküvi teknolojilerini kapsayan geniş bir 
alanda hizmet veren firmayı tek çatı altında 
buluştururken ziyaretçiler tarafından da 
yoğun ilgi gördü.
IDMA Değirmen Makineleri Fuarı, bu yıl 6. 

kez İstanbul’da düzenlendi. 2 yılda bir dü-
zenlenen ve uluslararası arenadaki en büyük 
buluşma platformlarından olan İDMA, tesis-
lerde ihtiyaç duyulan teknolojilerin çalışır 
halde sergilendiği tek fuar olma özelliğini de 
taşıyor. 
2015 IDMA Fuarında ağırlıklı olarak ziyaretçi 
kitlesini, gelecekteki yatırımları için piyasa 
araştırması yapan firmalardan ziyade hali 
hazırda yatırım planları bulunan ve tekno-
lojilerini seçme aşamasında olan firmalar 
oluşturdu. 
IDMA 2015 Fuarı’nda 148’i yerli, 105’i yaban-
cı olmak üzere 253 marka katılım gösterdi. 
Yabancı firmaların 50’si doğrudan katılım 
gösterirken, 55 firma temsilcileri aracılığı ile 
fuarda yer aldı. 
Geniş bir hizmet alanı olan Fuar’da bakliyat 
sektörü ile ilgili son teknolojiler ile yem depo-
lama siloları, dolum, taşıma ve tahliye sistem-
leri, laboratuvar cihazları, katkı maddeleri, 

ambalaj makineleri ve malzemeleri ile yedek 
parça ve yan sanayi ürünlerindeki en son 
yenilikler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
IDMA 2015 Fuarı, 4 gün boyunca 9 bin 372 
yerli ve yabancı profesyonel tarafından takip 
edildi. 
Bu yılki fuarda Türkiye hariç ziyaretçi sayısı 
açısından öne çıkan ilk 10 ülke şunlardan 
oluşuyor; İran, Bulgaristan, Rusya, Ukrayna, 
Libya, Yunanistan, Pakistan, Almanya, Fas ve 
Mısır.

AKY Technology, IDMA’da yerini alarak geniş 
bir kitleye ulaştı. 
Toplam 113 farklı makineyi üretebilen AKY 
Technology, en yeni teknolojilerini İDMA’da 
sektörle buluşturdu. Yıllık ortalama 2.716 
adet makine üretebilen AKY, Fuar’da Dün-
yanın En Büyük Kapasiteli Eleme Makinesi 
Excel 308’i tanıttı. Yeni teknolojileri ilgi gören 
firma güçlü ticari ilişkiler ve anlaşmalarla 
fuardan döndü.
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Ceviz tüketmek için

1) Ceviz, Omega 3  (alfa-linolenik asit) açısın-
dan en zengin ağaç yemişidir. Yüksek Omega 
3 alımının, kalp-damar hastalıkları riskini 
azalttığı belirlenmiştir.   (PAN 2012)

2) Akdeniz tipi beslenmenin önemli bir par-
çası olan ceviz, kalp hastalıkları riskinin %30, 
inme riskinin ise %49 azaltıldığı Predimed 
çalışmasında da kilit bir gıda olarak öne çık-
mıştır (Estruch, 2014).

3) Batının tipik beslenme şekline eklenen 
cevizin, sperm canlılığı, hareketliliği ve mor-
folojisinde iyileşme sağladığı belirlenmiştir. 
(Robbins, 2012)

4) Ceviz, yaygın olarak tüketilen yemişler ve 
yerfıstıkları arasında en yüksek oranda poli-
fenol içeriğine sahiptir. Polifenollerin büyük 
çoğunluğu antioksidandır  ve kalp hastalıkları 
ve kanserden korunmada güçlü bir rol oyna-
dığı bilinmektedir. (Vinson, 2012)
5) Günde 56 gram ceviz tüketmenin, organ 
yağlanması görülen aşırı kilolu bireylerde 
endotelyal işlevi geliştirdiği görülmüştür. bes-

lenme düzenine eklenen ceviz, bireylerin kilo 
almasına neden olmamıştır. (Katz, 2012)

6) Günde 42 gram ceviz tüketmenin, kalp-da-
mar hastalıklarının iki risk faktörü olan 
non-hdl kolesterolü ve apolipoprotein-b’yi 
anlamlı düzeyde azalttığı tespit edilmiştir.  
(Wu, 2013) 

7) Yüksek miktarda ceviz tüketimi, kadınlar-
da tip 2 diyabet riskinde anlamlı bir azalmay-
la ilişkilendirilmiştir. (pan 2013)

8) Ceviz dahil olmak üzere daha yüksek mik-
tarda yemiş tüketiminin, ileri yaşlarda alzhe-
imer gibi hastalıkları önlemede etkili olduğu; 
genel bilişsel kabiliyette iyileşme sağlayabil-
diği ve halk sağılığı açısından kolaylıkla 

kullanılabilecek bir ürün olduğu ifade edil-
miştir. (O’brien, 2014)

9) Cevizin, kalp-damar hastalıklarında iki 
önemli risk faktörü olan düşük yoğunluklu 
lipoprotein kolesterolünü (yaklaşık %9-16) 

ve kan basıncını (diyastolik kan basıncını 
yaklaşık 2-3 mm hg) azalttığı ortaya koyul-
muştur. (Kris-etherton, 2014)

10)  Ceviz, sağlıklı bir beslenme düzeninde 
kanseri önleyici bir seçenek olarak yer alma-
lıdır.  (Hardman, 2014)

Ceviz yüksek besinli bir gıda maddesi olarak dünyanın birçok yerinde yüzyıllardan bu yana tüketilmekte-
dir. Kuruyemiş olarak, tatlı çeşitlerinde, salatalarda, keklerde, hatta son zamanlarda ekmeklerde kullan-
dığımız mucizevî besin kaynağı cevizi tüketmemiz için akademik araştırmalara dayanan en iyi 10 neden;

TANITIM

en iyi 10 neden
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SEKTÖREL

Çukurova Expres’in düzenlediği  Zirvedekiler 2015, 4. Kez Mersin’e 
değer katanlara ödüllerini verdi. Mersin’in yatırımcılarını bir araya 
getiren etkinlikte AKY Technology,  “Yılın Teknoloji Yatırımı” ödülünü 
almaya layık görüldü.

AKY Technology, büyük üretiyor, üretimleriyle 
büyüyor!
2014 yılının Nisan ayında yeni fabrikasında fa-
aliyete geçen AKY Technology, 2015 yılında 20 
milyon liralık yatırım yaparak üretim kapasi-
tesini artırdı. 13 bin m2 açık, 12 bin m2 kapalı 
üretim alanına sahip olan AKY Technology, 
kısa bir sürede 15’e yakın ülkeye ihracat yap-
maya başladı. Ve bugünlerde ihracat toplam 
cirosunun %30’unu oluşturmaktadır.
İhracat yapılan ülkeler ise; Mısır, Suriye, Irak, 
Lübnan, Senegal, Amerika Birleşik Devletleri, 
İsrail, Avustralya’dır.

AKY Technology, büyüme yolculuğuna hız 
kesmeden devam ediyor!
Planlı bir şekilde büyüyerek başarılı işlere 
imza atan AKY Technology, Mersin’e artı değer 
katmaya devam ediyor. Sağladığı istihdam 
olanakları ve üretim ile Türkiye’nin kalkınma 
yolculuğunda pay sahibi olan AKY, Ülkemizi 
yurt dışında ticari alanda da başarı ile temsil 
ediyor. 

AKY Technology Yılın Teknoloji Yatırımı Ödü-
lüne layık görüldü.

Excel serisinin son üyesi “Excel 308” ve diğer 
teknoyenilikler AKY’ye ödül getirdi. Süper 
Hassas Temizleme Makinesi Excel 308, Dünya-
nın En Büyük ve En Akıllı Temizleme Makinesi 
iddiasıyla üretildi ve piyasaya sunuldu. 34.3 
m2 kapasiteli makine, AKY Technology’nin 
ARGE Ekibi tarafından üretilen bir proje. Bu 
ve benzeri teknoyenilikler başarı yetirdi. AKY 
Technology, fabrikasının yüksek teknolojik 
standartlarda olması nedeniyle ödüle layık 
görüldü. 
Kendini yenilemek ve ilerlemek adına çalış-
mayı sürdüren Gökmen Akyürek Technology 
teknoyeniliklerini sürdürecek.

AKY Technology’ye
Çok Anlamlı Ödül
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SEKTÖREL

Dünyanın farklı kıtalarından 55 ülke-
nin üye olduğu Bakliyat Sektörünün en 
önemli meslek örgütlerinden olan CICILS, 
bu yıl Las Vegas’ta gerçekleştirdiği top-
lantıda Arbel’in CEO’su Hüseyin Arslan’ı 
başkan olarak seçti.

100 milyar dolarlık hacme sahip CICILS; 
Kanada, ABD, Avustralya, Çin, Hindistan, 
Meksika, İngiltere, Fransa, Belçika, İspan-
ya gibi ülkeleri kapsayan ve dört kıtaya 
yayılmış bir etki alanına sahip.

Arbel CEO’su ve Yeni CICILS Başkanı 
Hüseyin Arslan yeni göreviyle ilgili basına 
bilgi verdi. Aslan, “CICILS; üye ülkelerin 
temsilcilerinin aktarımları doğrultusunda 
o ülkelerde veya ülkeler arasında yaşanan 

sektörel sorunlarla ilgili, üyeler aracılığıy-
la hükümetlerle çözüme yönelik çalışma-
lar yapmakta. Sektöre ve tüketiciye fayda 
sağlayacak düzenlemelerin yapılabilmesi 
ve gerekli kararların çıkabilmesi için ça-
lışmalar yürütülmekte. Ülkelere yönelik 
düzenli olarak çıkarılan dergi ve bülten-
lerle gelişmeler hakkında bilgilendirme 
yaparak, ulusal düzeyde yapılacak çalış-
malara da katkı sunmaktadır.” dedi.

Önümüzdeki yıl CICILS, Türkiye’de topla-
nacak.

Bakliyatın üretim ve tüketiminin artırıl-
masına yönelik çalışmalar yapan CICILS, 
önümüzdeki yıl Türkiye’de toplanacak. 
Dünya Bakliyat Sektöründe hizmet ve-
ren Akdeniz İhracatçılar Birliklerinden 
Hindistan Bakliyat Birliğine; Çin Ticaret 
Odası ve özel şirket temsilciliklerine 
kadar 55 ülkeden katılımcı Türkiye’de bir 
araya gelecek.

Arslan; “CICILS Genel Toplantısı’nın önü-
müzdeki yıl Türkiye’de yapılması, ülkenin 
turizmine ve tanıtımına da büyük katkı 
sağlayacak.” dedi.

CICILS’in
Yeni Başkanı

Hüseyin ARSLAN
Arbel CEO’su Hüseyin 

Arslan, uluslararası 
bakliyat birliği olan 

Global Pulse Confede-
ration’ın (CICILS) Baş-

kanı oldu. 100 Milyar 
Dolarlık hacme sahip 

CICILS, Dünya Bakliyat 
Pazarına yön veren sek-
törün en etkin ve büyük 
meslek kuruluşlarından 

biri.

Hüseyin ARSLAN
ARBEL GRUBU CEO



Excell 245 Excell Cleaners serisinin yüksek kapasiteli boylama makinasıdır. Enerji tasar-
rufu, her yere aynı oranda yük dağılımı ve yüksek kapasite, minimum çalışma alanı vb. 
özellikleri ile diğer boylama makinelerinden öne çıkar. 

245

Tarladan Sofraya Teknolojik 
Çözüm Ortağınız

AKY TECHNOLOGY’de
Yenilikler Bitmeyecek !
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OSMANİYE’de Bir İLK
Taha Fıstıkçılık, fıstık eleme ve temizleme işlerinde son teknoloji 
ürünü, Excell Cleaner’s 245 Boylama Eleklerini AKY Techno-
logy’den temin etti.

Excel Cleaner’s 245, fıstık boylama işlemi için özel olarak imal 
edilmiştir. Hem büyük hem de küçük fıstık tanelerini birbirin-
den ayırabilmektedir. Fıstığı 5 ayrı boya ayırabilen teknolojisiy-
le eski model eleklerden fark atan Excel Cleaner’s 245, sessiz ve 
sarsıntısız olarak çalışmaktadır.

TAHA FISTIKÇILIK

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR
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Tomarza Un ve Unlu Mamuller’in sahibi, Adnan TELLİOĞLU, Kayseri’de üretim yapmakta. Uzun yıllardır bakliyat sektörüne hizmet veren 
firma yakın zamanda ay çekirdeği ve kabak çekirdeği üretimi yapmak için Excell sistemli eleme temizleme fabrikası kurdu. Kurduğu fabrika 
ile sektöre hızlı bir başlangıç yaparak sektörde varlığını göstermeyi başardı. Buğday ve arpa tohumu eleme temizleme tesisi kuruldu ve aynı 
zamanda kurulan tesis sezonunda kabak çekirdeği ve ayçekirdeği temizleyebilecek şekilde farklı varvasyonlu bir tesis özelliğindedir. Bu 
yatırımından dolay Sayın Adnan TELLİOĞLU’na teşekkür ederiz.

TOMARZA UN,
kabakçekirdeği sezonuna hazır !

TOMARZA UN

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR
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Dünyanın önde gelen yüksek teknoloji ekipmanları üreticisi Manz AG, Şangay’da düzenlenen 
SNEC fuarında CIGS ince film güneş panellerini tanıttı. Merkezi Almanya’nın Reutlingen şehri 
olan firma yeni bir boyuta imza atarak multi-kritalin teknolojisindeki var olan verimlilik eksikli-
ğini ortadan kaldırmayı ve yüzde 16 verimlilik elde etmeyi başardı. Manz AG CEO’su Dieter Manz 
yüzde 16’lık dünya rekorunun çok önemli olmakla birlikte CIGS teknolojisinin potansiyelinin 
geniş olduğunu, kristalin solar hücrelerine göre CIGS teknolojisine yatırımın artmasını bekledik-
lerini söyledi.

Bina elektrik ve dijital altyapı ürünleri ve sistemleri konusunda dünya 
lideri Legrand, Salbei anahtar priz serisinin komple şampanya rengini 
piyasaya sunuyor.

Bina elektrik ve dijital altyapı ürünleri ve sistemleri konusunda dünya 
lideri Legrand, çeşitli özellikleri ile uygulamacılara kurulum kolaylığı sağ-
layan U21 led emniyet aydınlatma ürünlerini piyasaya sunuyor.

CIGS İNCE FİLM GÜNEŞ PANELLERİNDE
YÜZDE 16 VERİMLİLİK DÜNYA REKORUNU KIRDI

Salbei Serisi Komple
Şampanya Rengi 

U21 LED BAĞIMSIZ EMNİYET 
AYDINLATMA

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajan-
sı’nın (IRENA) 2009’dan bu yana yüzde 
75’lik bir düşüş kaydettiği Yenilenebilir 

Enerji Üretim Maliyetleri 2014  raporunda 
da belirtilen şekilde, Alman firması, labora-
tuvarda elde ettiği verimliliği seri üretime 
dönüştürdükçe PV modülü üretim maliyetleri 
ilginç bir şekilde azalmaya devam ediyor. Böy-
lece, Manz’ın CIGS ince film güneş modülleri, 
Türkiye’nin en iddialı güneş enerjisi hedefle-
rini daha iyi karşılar hale geliyor: Ülke, Ulusal 
Yenilenebilir Enerji Eylem Planı uyarınca 
2023 yılında enerji ihtiyacının en az %30’unu 
yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı 
amaçlıyor. Bu hedef kapsamında, güneş PV 

projelerinin en az 3GW’lık bir paya sahip ola-
cağı değerlendiriliyor. 
Manz AG kurucusu ve CEO’su Dieter Manz, 
mühendislerinin CIGS ince film güneş panel-
leri teknolojisini tutarlı ve sürekli biçimde 
geliştirmeleri hakkında şunları söyledi: “Per-
formans parametrelerimiz en yüksek seviyede. 
Kristalin solar hücrelerine kıyasla önemli öl-
çüde daha düşük üretim maliyetleri olan CIGS 
teknolojisi, fotovoltaik endüstrisinin yatırım 
döngüsünde büyük bir rol oynayacak.” 
Bugün Manz’ın CIGS modülleri, hala yaygın 
olarak kullanılan kristalin silikon teknolojisine 
kıyasla zaten en düşük elektrik üretme mali-
yetlerini sunuyor.  

Uzun zamandır Legrand’dan beklenen; 
kalitesiyle, renkleriyle, fiyatıyla çok ko-
nuşturan anahtar priz serisi SALBEİ’nin 

komple şampanya rengi pazarda çok iddialı 
olacak. 
Komple şampanya ürün seçeneğini de Salbei 
serisine ekleyen Legrand, alüminyum ve antra-

sit gibi, bej ve beyazda olan tüm işlev seçenek-
lerini şampanya rengiyle de piyasaya sunuyor.
Her ihtiyaca yanıt veren işlevleri, antrasit, 
beyaz, bej, ahşap, alüminyum ve şampanya 
renk seçenekleriyle bu ilkbahar SALBEİ, yaşam 
alanlarınıza hareket getirecek. 

Legrand sade ve şık tasarıma sahip U21 
led emniyet aydınlatma ürünlerini tüketi-
ci ile buluşturuyor. 

U21 led emniyet aydınlatma ürünleri, tabana 
yerleştirilmiş ve kablo sonlandırma için kul-
lanılan otomatik terminaller, geniş kablolama 
alanı, kolay sabitleme özellikleri sayesinde 

uygulamacılara kurulum kolaylığı sağlıyor.
Legrand, duvar yüzeyine ve sıva altı montaja 
imkan veren süreksiz, kombine tipte 70, 100, 
160, 200, 350 lm ışık akısı seçenekleri ve 
IP42 özellikleriyle tüketicilere komple bir seri 
sunuyor

BÜLTEN
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Üretim sürecinde baştan sonra emniyet çözümleri sunan Allen Bradley, 
yeni CR30 programlanabilir emniyet rölesi ile yüksek standartlar gerekti-
ren tehlikeli uygulamalarda bile kullanıcı dostu yazılımı sayesinde en az 
seviyede mühendislik ve kurulum süreleri ile SIL3, PLe seviyesinde koruma 
sağlıyor.

Allen Bradley, Programlanabilir 
Emniyet Rölesi

İnsan hayatı ve üretim güvenliği ihtiyacının 
yüksek olduğu durumlarda, tehlikeye neden 
olabilecek acil durumlarda ani duruşlara ve 
güvenilir duruma geçiş sağlanması, ancak 
sistemin bütününün emniyet standartları-
na sahip olmasıyla sağlanır. Bu standartlar 
üretimde kullanılan donanımların emniyet 
için tasarlanmış olmasının yanı sıra, güvenlik 

için en üst derecede önemli olabilecek yazılım 
ve kontrol işleminin de yüksek standartlara 
sahip olmasıyla sağlanır. Bu noktada CR30 
emniyet rölesi, değişken sayıda cihaz, alan ve 
haberleşme seçeneklerine uyum sağlayabilen 
esnek yapısıyla EN ISO 13849-1 ve IEC 62061 
standartlarında emniyet sunar.

Safety Maturity Index aracı imalâtçılara tesis performansını nerede ve nasıl en 
uygun hale getirecek şekilde geliştireceklerini kavramalarında yardımcı oluyor. 
Rockwell Automation, imalâtçılara güvenlik programlarının verimliliğini gö-
rebilmeleri ve tesis performansını en iyi hale getirebilmeleri için kendine kıla-
vuzluk eden bir değerlendirme sağlayan Safety Maturity Index (SMI) aracını 
duyurmuş bulunuyor. Herhangi bir endüstriye, herhangi bir tesis boyutuna ve 
dünyadaki herhangi bir yerleşime uygulanabilir olan SMI aracı imalâtçılara 
güvenlik kültürünün, uygunluğun ve kapitalinin neresinde olduklarını ölçme-
lerinde yardımcı oluyor. Hepsinden önemlisi, sınıfının-en-iyisi performansı elde 
etmelerini sağlıyor. 

Rockwell Automation İmalâtçılara Sınıfının En İyi-
si Performansı Sağlamalarında Yardımcı Olmak
 Üzere Safety Maturity Index (Güvenlik Indeksi) 

Aracını Tanıtıyor

Başarılı bir iş yerinin üç temel bileşeni – kültür 
(davranışsal), uyumluluk (süreç ile ilgili) ve kapital 
(teknik) – güçlü ve sürdürülebilir bir güvenlik 
programı geliştirmek için eşit derecede önemli ve 
birbirine bağımlıdır. Örneğin, sağlam bir güvenlik 
kültürü yaratmak ve bunu sürdürmek fakat güven-
lik teknolojilerine ve/veya uyum sağlamaya yatırım 
yapmamak bir firmanın işyerinde güvenliği sağlama 
kabiliyetini düşürmektedir. Benzer şekilde risk 
olasılığı, imalâtçılar güvenlik teknolojilerine yatırım 
yapıp güvenlik kültürünün önemini tüm kuruluşa 
yayamadıklarında da devam etmektedir.

Her bir güvenlik sorunu, SMI aracını kullanarak 
dört kategoride ölçülebilir – SMI 1: yatırımı en 
aza indirmek, SMI 2: uyumluluğu sağlamak, SMI 3: 
maliyetten kaçınmak ve SMI 4: operasyonel mü-

kemmellik. İmalâtçılar, bir dizi soruyu cevaplayarak, 
SMI değerlendirmelerini tamamlayabilir ve bu dört 
kategoride nasıl ölçüm yapabileceklerini belirleye-
bilirler. Bu rapor aynı zamanda ve eğer gerekiyorsa, 
gelişim için tavsiyeler de sağlar.  

Rockwell Automation ’un güvenlik pazarı müdürü 
Mark Eitzman şöyle diyor: “SMI değerlendirmeleri 
üzerinden güvenliği en uygun hale getirmenin ya-
rarları, gelişmiş tesis üretkenliği, daha fazla verim-
lilik ve çalışanların sağlam morallerinin yanı sıra, 
daha az yaralanmalar ve cezalar olarak sonuçlar 
verebilir. Sınıfının-en-iyisi güvenlik performansını 
sağlamak, firmanın tümünde var olan uygulamaları 
değerlendirmek ile başlar ve bugün müşteriler 
bunu kendileri yapabilmektedirler.  

BÜLTEN
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GEZİNTİ

Dünyanın her köşesi farklı halkların kültür-
leriyle değer kazanıyor ve gezgin ruhlular 
tarafından keşfedilmeyi bekliyor. La Recolte 
Du Monde’nin bu sayısında sizinle bir deneyi-
mimizi paylaşmak istiyoruz.  AKY Technology 
Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek’in 
iş gezisi için gittiği Moldova’da keşfettiği bu 
yer, dergide konu olmayı hak ediyor.

İş Dünyası’nın yoğun temposunda 
kendisine zaman ayırarak güzel bir an 
yaşamak isteyenler için Popasul Daci-
lor’u tavsiye ediyoruz.

İşadamları zamanla yarışıyor. Yetiştirilmesi 
gerekeni işler, düşünülmesi gereken sorum-
luluklar, yerine getirilmesi gerekli vazifeler 
derken günler birbirini kovalıyor ve bir 
bakmışsınız, çalışmaktan başka bir şey yap-
mamışsınız. Oysa, iş gezilerinizi renklendir-
mek ve kendinize zaman ayırarak hafızanıza 
keyifli bir anı yerleştirmek elinizde. 
Moldova’nın başkenti Kişinev, hem yabancı 
yatırımcılar için cazip iş olanaklarına sahip-
ken hem de Avrupa’nın en yeşil şehirlerin-
den biri olma özelliğini taşıyor. Dinyester 
Nehri’nin bir kolu olan Bic Nehri’nin suladığı 

Moldova’da Büyüleyici Bir Restoran

“Popasul Dacilor”
Moldova halkının kökleri ile tanışmak isteyenler için görülmesi gereken bir yer: Restoran Popasul 
Dacilor. 
Ziyaretçilerine geçmişten günümüze uzanan bir hikaye anlatıyor. Damakları şenlendirecek gelenek-
sel tatlardan her biri efsane ve restoranın atmosferi ise büyüleyici güzellikte. Moldova halkının 
yeme- içme ve müzik kültürü ile tanışmak isteyenlere Popasul Dacilor Restoranı tavsiye ediyoruz.
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TESİS

bereketli topraklara ve tarım alanlarına sahip. Dahası yaşadığı halkın 
etnik dağılımına bakıldığında şehirde tam bir kültür karnavalı yaşa-
nıyor. Moldovlar, Ruslar, Ukraynalılar, Bulgarlar, Gagauz Türkleri ve 
diğerleri derken kültürlerin birleşiminden oluşmuş efsane lezzetler 
ile karşılaşıyoruz.
Popasul Dacilor Restoran, size bir öğlen arasında ya da akşam saat-
lerinde çalışma vakitlerinden çaldığınız tatlı bir keyif anı yaşatabilir. 
Yemekler, içecekler çok lezzetli. Atmosfer ise çok özgün. 150 kişiyi 
aynı anda ağırlayabilen Restoran’da sıcak ve misafirperver çalışan-
lar geleneksel kıyafetleri ile hizmet veriyor.  Ayrıca, Restoran şehrin 
karmaşasından uzak, doğanın içinde tamamen doğal ürünlerle tasar-
lanmış bir mimariye sahip. Halk müziği ezgileri eşliğinde yemeğinizi 
afiyetle yiyebilir ve yepyeni bir kültürle tanışabilirsiniz.

Moldova Kişinev, gezgin ruhlu işadamlarını bekliyor!
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HABER

AKY Technology’nin Güner Tuna sorum-
luluğundaki Bulgaristan Ofisi’nden sonra 
ABD’de de temsilciliği açıldı. Namir M. 
Daman’ın yönettiği temsilciğin amacı, Türk 
işadamlarının ABD’deki ticari koşullar ve 
yasal prosedürler hakkında bilgi edinmesini 
ve ulaşım- konaklama imkânları hakkında 
güvenilir kaynaklara erişmesini sağlamak.
Türkiye sınırları dışında ticaret yapma 
planları olan Bakliyat ve Kuruyemiş alanın-
da hizmet veren firmalar için Amerika’daki 
ticari koşullar ve olanaklar hakkında bilgi 
edinebilecekleri bir adres var. 
AKY Technology’nin ABD Temsilciliği, iş bağ-
lantıları kurmak isteyen ve yatırım yapma 
planları kuran firmaların işlerini kolaylaş-
tırmak için yardımcı olacak. ABD Bakliyat ve 
Kuruyemiş Sektöründeki firmaların hemen 

hemen hepsi hakkında bilgi sahibi olan 
Temsilcilik, isteyenlere firmalar ile ilgili bilgi 
verecek. Konaklama, ulaşım, araç- gereç 
kiralama olanaklarına kadar pek çok konuda 
bilgi alınabilecek Temsilciliğe ulaşmak için 
Namir M. Daman ile iletişim kurmak yeterli. 
Türkiye- ABD arasındaki ticari iletişim ağı 
gelişecek.

ABD Ofisi
Namir M. Daman’ın iletişim bilgileri:
Adres: 6770 Monroe Boulevard, Taylor, Michi-
gan  48180, United States of America
Ofis Tel: 001 313 29980496
Cep Tel: 001 248 3969092
E- mail: namir@naswmi.com
Skype: naswllc

AKY Technology
Amerika’da Temsilcilik Açtı

Globalleşen Dünya’da “gelişmiş ulaşım ve iletişim imkânları” sayesinde kıtalar arası ticaret kolaylıkla yapılabilmekte. 
Artık tarım ürünleri son teknoloji ile muhafaza edilerek deniz aşırı ülkelere sağlıklı bir şekilde ulaştırılmakta.
AKY Technology, Türk bakliyat sektöründe hizmet veren ve ticareti küresel boyutta yapmak isteyen firmalara yardımcı 
olacak bir temsilcilik daha açtı.
Bu temsilcilik ile Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Türk Yatırımcılara ihtiyaç duydukları bilgiler verilecek.



SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ
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Her iki ayda bir yeni bir teknolojinin sözünü vermiştik ve sözümüzde
durmanın gururunu yaşıyoruz.

Boylama Makinesi

Eleme-Temizleme Makinesi

www.akytechnology.com

EXCELL 245

ÇOK YAKINDA

EXCELL 308 +

TEKNOYENİLİKLER
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2009 yılından bu yana faaliyet gösteren Ankomer Tohumcu-
luk ve Ziraat Ltd.Şti mevcut buğday tohumu işleme tesisine 1 
adet yarı otomatik çuvallama makinesi ilave etmiştir. Ağırlıklı 
olarak çim tohumu ithalatı ve satışında çalışmakta olan firma, 
müşteri isteklerini ve ülkemizde bulunan açıkları göz önün-
de bulundurarak ‘Sertifikalı Buğday Tohumları, Çayır-Mera 
Tohumları, Sebze Tohumları ve Organik Gübreleri’ de ürün 
listesine eklemiştir. Mevcut tesislerine ekledikleri çuvallama 
makinesi ile kapasitelerini arttırmışlardır. Bu yatırımından 
dolayı Hacı Ömer GÜLER Beye teşekkür ederiz.

Bulgaristan’ın Dulova şehrinde ki Silistra bölgesinde iştirak eden BRATYA DONKİ firması tesisini yeniledi. Tam otomatik taş ayırma ve hafif tane 
makinelerini tesislerine ekleyerek kalite ve kapasitesini %100 arttırdı. Ağırlıklı olarak ayçekirdek ve kabak çekirdeği işi yapan firma küçük bir 
kasaba olan Dlova’da büyük işler yaptığı için tebrik eder, Sevdim İBRAHİM beyi bu yatırımında bir Türkiye firmasını seçtiği içinde ayrıca teşekkür 
ederiz.

ANKOMER TOHUMCULUK / ANKARA

BRATYA DONKİ / BULGARİSTAN

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

ANKOMER, tohumlarını daha kolay paketleyecek

Kapasitesini %100 arttırdı
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ILGIN UĞUR TİCARET / KONYA

Varolan tohum temizleme tesisini yeni teknolojik makineler ile yenileyen ILGIN UĞUR Tic. Ltd. Şti. sayın Muharrem ELMALI yönetiminde 
Konya’da üretim yapmaktadır. 
Daha iyi ürün elde etmek için kapasitesini ve kalitesini arttıran ILGIN UĞUR Tic. Ltd. Şti. bünyesine yeni model eleme makinesi ve hafiftane 
makinesi ekledi. Yatırımından dolayı Sayın Muharrem ELMALI beyefendiye teşekkür ediyoruz.

Tesisini yeni teknoloji ile yeniledi

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

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

www.akytechnology.com



|86



| 87



FOTOSORTER C 2

Referans Kodu: SH 2015 - 001

Referans Kodu: SH 2008 - 002

Referans Kodu: SH 2013 - 003

FOTOSORTER C 5

3 Tekneli Ön Temizleme 
Makinesi TEM 005-3

 Üretim Yılı: 

 Üretim Yılı: 

 Üretim Yılı: Bakıma Gerek  Var

Bakıma Gerek  Var

Bakıma Gerek  Var

Bakıma Gerek  Yok

Bakıma Gerek  Yok

Bakıma Gerek  Yok

2008

2008

2013

Bulgaristan

Bulgaristan

TÜRKİYE

Siyah Çekirdek

Siyah Çekirdek

Buğday

9000 saat

9000 saat

300 saat

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

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

- Elek altı fırçalı
- Tekerlekli
- 5 vakum kanallı

Gökmen AKYUREK EOOD - BULGARİSTAN

Gökmen AKYUREK EOOD - BULGARİSTAN

AKY Technology Ltd. Şti.

EYLÜL 2015

EYLÜL 2015

Stoktan Teslim

info@akytechnology.com

info@akytechnology.com

info@akytechnology.com

Makine Adı

Makine Adı

Makine Adı

Kullanıldığı Yer

Kullanıldığı Yer

Kullanıldığı Yer

Çalıştığı Ürün

Çalıştığı Ürün

Çalıştığı Ürün

Teknik Detaylar

Teknik Detaylar

Teknik Detaylar

Ürün Sahibi

Ürün Sahibi

Ürün Sahibi

Teslim Tarihi

Teslim Tarihi

Teslim Tarihi

İletişim Bilgileri

İletişim Bilgileri

İletişim Bilgileri

Tahmini Çalışma Süresi

Tahmini Çalışma Süresi

Tahmini Çalışma Süresi

2. EL MAKİNE SAYFALARIMIZ



Referans Kodu: SH 2015 - 007

Referans Kodu: SH 2015 - 008

MULTI 10
 Üretim Yılı: Bakıma Gerek  Var

Bakıma Gerek  Yok

2010
TÜRKİYE
Dondurulmuş Gıda

10 Yıl

- PLC Kontrol
- 10 kefeli terazi

AKY Technology Ltd. Şti.

Stoktan Teslim

info@akytechnology.com

Makine Adı

Kullanıldığı Yer
Çalıştığı Ürün

Teknik Detaylar

Ürün Sahibi

Teslim Tarihi

İletişim Bilgileri

Tahmini Çalışma Süresi

GOLD 200T
 Üretim Yılı: Bakıma Gerek  Var

Bakıma Gerek  Yok

2005
TÜRKİYE
Bakliyat

10 yıl

- Plc Kontrol
- Otomasyon

SEYHAN MAKİNA

AKY Technology Ltd. Şti.

Stoktan Teslim

info@akytechnology.com

Makine Adı

Kullanıldığı Yer
Çalıştığı Ürün

Teknik Detaylar

Marka

Ürün Sahibi

Teslim Tarihi

İletişim Bilgileri

Tahmini Çalışma Süresi

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

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

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








