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Birleşmiş Milletlere bağlı Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 
tarafından hazırlanan bir rapora göre; Paris İklim Anlaşması’nın öngördüğü 
küresel sıcaklığın 1,5 derece hedefinin yakalanamaması; ısı dalgalarının 
artması, açlık sorunun büyümesi, daha fazla kıyı bölgesinin sular altında 
kalması ve canlı türlerinin yok olması gibi olumsuz sonuçları beraberinde 
getirecek.

Yani biz insanlar, artık her zamankinden daha dikkatli olmalıyız. Doğaya karşı 
açtığımız savaşı kazanırsak, kaybedeceğiz. Artık kesinlikle ona uyumlanmanın 
vaktidir.  

2021 yılının yaz ayında, ülkemizde, kontrolü zor sağlanan ve geniş alanlara 
yayılan orman yangınlarıyla karşılaştık. Atmosferdeki değişimler, sera 
gazlarının etkisiyle dünya genelinde yaşanan ısınma durumunun, yakın 
dönemde dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan yangınları tetiklediği 
öngörülüyor.

Dünya hepimizin ve ülkeler özellikle, sanayi devrimi ve endüstriyel seri üretim 
ile birlikte artan sera gazlarını kontrol altına almazsa, geri dönülemez sorunlar 
yaşayacağız. Peki, dünya ülkeleri nasıl hareket alıyor? Bu sayımızda bu önemli 
konu üzerinde durduk. 

Ayrıca, ülkemizden sektörel haberler, röportajlar La Recolte Du Monde 
Dergisi’ndeki yerini aldı. 
Keyifli okumalar.

According to a report prepared by the United Nations Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC); failing to achieve the target of “keeping 1.5 
degrees alive” stipulated by the Paris Climate Agreement will carry with it 
negative consequences such as extreme heat waves, an increase in the number 
of people affected by hunger, an increase in coastal flooding and the extinction 
of species.

That means, today, we humans must be more careful than ever before. If we win 
the war against nature, we will lose. It is time to get back in tune with nature. 

In summer 2021, we faced with forest fires that were difficult to control and 
spread over large areas in our country. It is predicted that the changes in the 
atmosphere, the warming situation experienced worldwide because of the 
effect of greenhouse gases triggered the fires in different countries throughout 
the world recently. 

This world belongs to all of us. If the countries do not keep the greenhouse gases 
that have particularly increased because of industrial revolution and industrial 
mass production under control, we will face with inevitable problems. So, how 
do the world countries act for this problem? In this issue, we have focused on this 
weighty matter.

In addition, sectoral news and interviews from our country also took their place 
in La Recolte Du Monde Magazine.
Enjoy the reading!

Dear Valued Readers,

Merhaba Sevgili Okurlar, 

Gökmen Akyürek
Genel Yayın Yönetmeni / Executive Editor
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İklim Değişikliği Sorunun, insanlığın ortak meselesi olduğu 
vurgusunu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 
2021 tarihinde iklim sorununa yönelik alınacak önemlere ilişkin 
açıklamada bulundu: 

“Öncü ve etkin bir rol üstlenmekte kararlıyız. Türkiye olarak Paris 
İklim Anlaşması’nı meclisimizin onayı ile birlikte yürürlüğe koyduk. 
Önümüzdeki haftalarda İtalya ve İskoçya’da yapılacak zirvede 
ülkemizin yaklaşımlarını tüm taraflarla paylaşacağız. Yeşil Kalkınma 
Devrimi’ni krizin çözümünde öncü ve etkin bir rol üstlenmekte 
kararlıyız. Hükümet olarak üzerimize düşenleri yaptık, yapıyoruz, 
yapacağız. Rahmetli Cemil Meriç, samimiyet öyle bir dildir ki, onu 
kör de görür, sağır da duyar, diyor. Biz bugüne kadar milletimizin 
gönlünde karşılığı olmayan hiçbir uygulamayı hayata geçirmedik.” 
dedi.

Çevre, Şehircilik Bakanlığı’nın adını “Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı” olarak değiştirdiklerini ve “İklim Değişikliği 
Başkanlığı” kuracaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı, “Tarım ve Orman 
Bakanlığımıza bağlı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme 
ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünü Çevre, Şehircilik İklim 
Değişikliği Bakanlığı’na bağlıyoruz.” dedi.

Underlining that climate change concerns every country in the world, 
Recep Tayyip Erdoğan made a statement on the measures to be taken 
to address the climate change problem in October 2021:

“We are determined to take a leading and active role. As Turkey, we 
put the Paris Climate Agreement into effect with the approval of our 
parliament. We will share our country’s approaches with all parties 
at the summit to be held in Italy and Scotland in the upcoming weeks. 
We are determined to take a leading and active role in the resolution 
of the crisis in the Green Development Revolution. As a government, 
we have done, are doing, and will do our part. The late Cemil Meriç 
says, sincerity is such a language that even the blind can see and the 
deaf can hear it. To date, we have not implemented any application 
that has no value in the hearts of our people”, he said. 

Expressing they will rename Turkey’s Ministry of Environment and 
Urbanization as “Ministry of Environment, Urbanization and Climate 
Change” and establish “Climate Change Presidency”, Erdoğan said, 
“We will subordinate the General Directorate of Meteorology and 
the General Directorate of Combating Desertification and Erosion, 
which are affiliated to the Ministry of Agriculture and Forestry, to the 
Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change”.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın isminin değiştiğini açıkladı. Erdoğan 
açıklamasında, “İklim değişikliği ve göç konusunda hayata 
geçirmeyi kararlaştığımız yeni yapısal düzenlemelerin 
müjdesini milletimizle paylaşmak istiyoruz. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı olarak değiştiriyoruz. Bu bakanlığımıza bağlı olarak 
İklim Değişikliği Başkanlığı kuruyoruz.” ifadelerini kullandı.

President Recep Tayyip Erdogan announced that Turkey’s 
Ministry of Environment and Urbanization has a new name 
now. In his speech Erdogan stated, “We would like to share with 
our nation the good news of  the new structural arrangements 
we have decided to implement on climate change and 
migration. Turkey is renaming its Ministry of Environment and 
Urbanization as Ministry of Environment, Urbanization and 
Climate Change. In addition, the president said a climate change 
presidency would be established to tackle the issue in a more 
elaborate manner.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞININ ADI DEĞİŞTİ

A NEW NAME FOR 
TURKEY’S MINISTRY OF 
ENVIRONMENT AND 
URBANIZATION 
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Paris Anlaşması’nın uzun vadeli sıcaklık hedefi, küresel ortalama 
sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerden 2°C (3,6°F) artış seviyesi 
ile sınırlı tutmaktır ve hatta 1,5°C çaba harcanmasıdır. Çünkü sıcaklık 
artışını 2°C yerine 1,5 ile sınırlamak riskler ve etkiler anlamında 
iklim değişikliğinin risklerini ve etkilerini önemli ölçüde azaltacağını 
kabul edilmektedir. Bunu sağlamak için emisyonların mümkün 
olan en kısa sürede azaltılması ve 21. yüzyılın ikinci yarısına kadar 
salınan ve tutulan sera gazlarının dengelenmesi hedeflenmektedir. 
Anlaşma ayrıca, tarafların iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine 
uyum sağlama yeteneğini artırmayı ve “düşük sera gazı emisyonları 
ve iklime dirençli kalkınma yolunda tutarlı bir finansman akışı” 
sağlamayı hedefliyor.

Paris Anlaşması uyarınca, her ülke küresel ısınmayı azaltmak 
için üstlendiği katkıyı belirlemeli, planlamalı ve düzenli olarak 
raporlamalıdır. Hiçbir mekanizma, bir ülkeyi belirli bir tarihe kadar 
belirli bir emisyon hedefi koymaya zorlamaz, ancak her hedef 
önceden belirlenmiş hedeflerin ötesine geçmelidir. 1997 Kyoto 
Protokolü’nün aksine, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki 
ayrım bulanıktır, bu nedenle gelişmekte olan ülkeler de emisyon 
azaltma planları sunmalıdır. 

Taraflar
Avrupa Birliği ve 190 devlet, toplamda antropojenik (insanın sebebi 
olduğu) emisyonların %95’inden fazlası, Anlaşmayı onaylamış 
veya katılmıştır. Onaylamayan ülkeler, Orta Doğu’daki bazı sera 
gazı salıcılarıdır: dünya toplamının %2’si ile İran bu ülkelerin en 
büyüklerindendir. Eritre, Libya, Yemen ve Irak anlaşmayı hiçbir 
zaman onaylamadı. 

Anlaşmada Madde 28, tarafların bir geri çekme bildirimi gönderdikten 
sonra Anlaşmadan çekilmelerini sağlar. Bildirim, Anlaşmanın ülke 
için yürürlüğe girmesinden sonra en erken üç yıl sonra verilebilir. 
Geri çekme, bildirilmesinden bir yıl sonra geçerlidir. 

Kaynakça: Vikipedi

The Paris Agreement’s long-term temperature goal is to keep the 
rise in mean global temperature to well below 2 °C (3.6 °F) above 
pre-industrial levels, and preferably limit the increase to 1.5 °C (2.7 
°F), recognising that this would substantially reduce the impacts of 
climate change. Emissions should be reduced as soon as possible 
and reach net-zero by the middle of the 21st century. It aims to 
increase the ability of parties to adapt to climate change impacts 
and mobilise sufficient finance. Under the Agreement, each country 
must determine, plan, and regularly report on its contributions. No 
mechanism forces a country to set specific emissions targets, but each 
target should go beyond previous targets. In contrast to the 1997 
Kyoto Protocol, the distinction between developed and developing 
countries is blurred, so that the latter also have to submit plans for 
emission reductions.

The Agreement was lauded by world leaders but criticised as 
insufficiently binding by some environmentalists and analysts. There 
is debate about the effectiveness of the Agreement. While current 
pledges under the Paris Agreement are insufficient for reaching the 
set temperature goals, there is a mechanism of increased ambition. 
The Paris Agreement has been successfully used in climate litigation 
forcing countries and an oil company to strengthen climate action.

Parties
The EU and 190 states, totalling over 95% of anthropogenic emissions, 
have ratified or acceded to the Agreement. The only countries which 
have not ratified are some greenhouse gas emitters in the Middle 
East: Iran with 2% of the world total being the largest. Eritrea, Libya, 
Yemen, and Iraq have also not ratified the agreement. 

Article 28 enables parties to withdraw from the Agreement after 
sending a withdrawal notification to the depositary. Notice can be 
given no earlier than three years after the Agreement goes into force 
for the country. Withdrawal is effective one year after the depositary 
is notified.

Source: Wikipedia

PARİS ANLAŞMASI

THE PARIS AGREEMENT

Paris Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında, iklim değişikliğinin 
azaltılması, adaptasyonu ve finansmanı hakkında 2015 yılında 
imzalanan, 2016 yılında yürürlüğe giren bir anlaşmadır. Mart 
2021 itibarıyla, BMİDÇS’nin 191 üyesi anlaşmaya taraftır. 
Anlaşmayı onaylamayan altı BMİDÇS üye devlet vardır: Eritre, 
İran, Irak, Libya ve Yemen. Bu beş ülke içinde en büyük emisyon 
kaynağı ilk 20 içinde yer alan İran’dır. Amerika Birleşik 
Devletleri 2020’de anlaşmadan çekildi, ancak 2021’de yeniden 
katıldı.

The Paris Agreement is an international treaty on climate change, 
adopted in 2015 and entered into force in 2016 within the scope 
of United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC). It covers climate change mitigation, adaptation, and 
finance. As of March 2021, 191 members of UNFCCC are parties 
to the agreement. There are five UNFCCC member states which 
have not ratified the agreement: Eritrea, Iran, Iraq, Libya and 
Yemen. Among these five UNFCCC member states, the only major 
emitter is Iran which is in the top 20. The United States withdrew 
from the Agreement in 2020, but rejoined in 2021.
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İklim değişikliği ya da Küresel ısınma, karbondioksit gibi ısıyı tutan 
gazların atmosferde artmasıyla oluşan ve atmosfere salınan sera 
gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda da, 
Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama 
sıcaklıklarda görülen artış nedeniyle dünyanın iklimin değişmesidir.
Sera gazları, Dünya tarafından yayılan dalga boyu aralığında kızılötesi 
radyasyonu emen ve yayan gazlardır. Karbondioksit (%0,04), 
azot oksit, metan ve ozon Dünya atmosferinin neredeyse %0,1’ini 
oluşturan ve kayda değer bir sera etkisine sahip olan eser gazlardır.

Sırasıyla, Dünya atmosferinde en bol bulunan sera gazları şunlardır:
•Su buharı (H2O)
•Karbondioksit (CO2)
•Metan (CH4)
•Nitröz Oksit (N2O)
•Ozon (O3)
•Kloroflorokarbonlar (CFC’ler)
•Hidroflorokarbonlar (HCFC’leri ve HFC’leri içerir)
Su buharı (H2O), karbondioksit (CO2), nitröz oksit (N2O), metan 
(CH4) ve ozon (O3) başlıca sera gazlarıdır.[1] Sera gazları olmadan, 
Dünya yüzeyinin ortalama sıcaklığı mevcut ortalama olan 15 °C 
yerine yaklaşık -18 °C olurdu. 

Climate change or Global warming is the change in the climate of 
the world due to the increase in the average temperatures measured 
in the solid earth, sea and air all the year round, as a result of the 
greenhouse effect, which is thought to be caused by the greenhouse 
gases released into the atmosphere, which is formed by the increase 
in the heat-trapping gases such as carbon dioxide.
Greenhouse gases are gases that absorb and emit infrared radiation 
in the wavelength range emitted by the Earth. Carbon dioxide 
(0.04%), nitrous oxide, methane and ozone are trace gases that make 
up almost 0.1% of the Earth’s atmosphere and have a significant 
greenhouse effect.
Resp., the most abundant greenhouse gases in Earth’s atmosphere 
are:
• Water vapor (H2O)
• Carbon dioxide (CO2)
• Methane (CH4)
• Nitrous Oxide (N2O)
• Ozone (O3)
• Chlorofluorocarbons (CFCs)
• Hydrofluorocarbons (includes HCFCs and HFCs)
Water vapor (H2O), carbon dioxide (CO2), nitrous oxide (N2O), 
methane (CH4) and ozone (O3) are the main greenhouse gases.[1] 
Without greenhouse gases, the average temperature of the Earth’s 
surface would be about -18 °C instead of the current average of 15 °C.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR? 
SERA GAZI NEDİR? WHAT IS CLIMATE CHANGE? 

WHAT IS GREENHOUSE GAS? 
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Karbon Ayak izi birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera 
gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın 
ölçüsüdür. Karbon ayak izi iki ana parçadan oluşur: doğrudan/birincil 
ayak izi ve dolaylı/ikincil ayak izi. Birincil ayak izi evsel enerji tüketimi 
ve ulaşım (sözgelimi araba ve uçak) dahil olmak üzere fosil yakıtlarının 
yanmasından ortaya çıkan doğrudan CO² emisyonlarının ölçüsüdür. 
İkincil ayak izi kullandığımız ürünlerin tüm yaşam döngüsünden bu 
ürünlerin imalatı ve en sonunda bozulmalarıyla ilgili olan dolaylı CO² 
emisyonlarının ölçüsüdür.

Karbon Ayak İzinizi Azaltmak İçin İpuçları
1.Tatiller / Uçakla gitmeyin.
2.Elektrik / Yenilenebilir enerji kullanın.
3.Doğal Gaz / Isınma için güneş enerjisi kullanının; bu yolla doğal gaz 
faturanızı yılda yüzde 70 oranında azaltabilirsiniz.
4.Seyahat / Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanın. Yerel 
otobüs hizmetlerinizi öğrenin ve kullanın.
5.Araba / Paylaşma Yolculuk ayak izinizi azaltmak için işe giderken 
arabanızı paylaşabilirsiniz.

İkincil Ayak İzinizi Azaltmak İçin İpuçları
Birşeyler satın aldığınız zaman, bu ürünlerin nerelerde üretildiğini 
ve üretimde hangi maddelerin kullanıldığını göz önüne alın. İmalat 
ya da nakliyesinde yüksek emisyona sahip olan ürünlerden mümkün 
olduğunca kaçınılmalıdır. Sözgelimi:
1.Şişe suyu / Çoğu Avrupa ve Kuzey Amerika ülkesinde musluk suyunu 
kullanma konusunda herhangi bir sakınma olmamasına rağmen 
insanlar şişe suyu alma konusunda ısrar etmektedir. Eğer şişe üzerinde 
volkanik kaynaklardan geldiği konusunda bir ibare varsa uzak bir 
yerden ithal edildiğinden emin olabilirsiniz. Suyun nakliyesinin karbon 
Ayak izini hayal edin. Bir de buna şişeleme ve/veya geridönüşümden 
kaynaklanan emisyonları ekleyin. 
2.Uzak mesafelerden gelen yiyecek ve içecekler / Süpermarkete 
gittiğiniz zaman satın aldığınız yiyeceklerin hangi ülkeden geldiğini 
anlamak için etiketine bakınız. İngiltere’de sonbaharda Yeni Zelanda 
elması almaya gerek yoktur, ama insanlar buna pek dikkat etmezler. 
Dünyanın öteki ucundan gelen bir şişe şarabı satın alırken iki kez 
düşünün; çok daha fazla, ama çok daha az yol katetmiş yerel şarap 
bulabilirsiniz. Yapacağınız en iyi şey kendi meyve ve sebzelerinizi 
kendi bahçenizde yetiştirmek olacaktır. Bir elma ağacı diktiğinizde 
hem bir sürü mevyeye sahip olursunuz hem de bu ağaç atmosferdeki 
karbon miktarının azaltılmasına katkıda bulunur.
3.Et tüketimi / Et tüketmini, özellikle kırmızı et tüketimini azaltın.
4.Uzak ülkelerden gelen elbiseler / Satın almadan önce elbiselerin 
etiketlerini kontrol edin. Eğer 1000 milden daha uzak bir ülkeden 
gelmişse başka elbise aramaya devam edin.
5.Fazla ambalajlanmış ürünler / Gereksiz ambalaja sahip ürün ve 
hizmetlerden uzak durun. Daha fazla söze gerek var mı?

A carbon footprint is a measure of the impact our activities have on the 
environment, and in particular climate change. The pie chart above 
shows the main elements which make up the total of a typical person’s 
carbon footprint in the developed world. A carbon footprint is made 
up of the sum of two parts, the primary footprint and the secondary 
footprint. The primary footprint is a measure of our direct emissions 
of CO² from the burning of fossil fuels including domestic energy 
consumption and transportation (e.g. car and plane). The secondary 
footprint is a measure of the indirect CO² emissions from the whole 
lifecycle of products we use - those associated with their manufacture 
and eventual breakdown. 

Tips To Reduce One’s Carbon Footprint
1. Holidays / Don’t travel by plane.
2. Electricity / Use renewable energy.
3. Natural Gas / Use solar energy for heating; In this way, you can 
reduce your natural gas bill by 70 percent per year.
4. Travel / Use public transport whenever pos sible. Find out and use 
your local bus services.
5. Car / You can share your car on the way to work to reduce your 
travel footprint.

Tips to Reduce Your Secondary Footprints
When you buy something, consider where these products are 
produced and what materials are used in the production. Products 
with high emissions in their manufacture or transport should be 
avoided as much as possible. For example:
1. Bottled Water /  In most European and North American countries, 
people insist on buying bottled water, although there is no objection 
to using tap water. If there is an indication on the bottle that it comes 
from volcanic sources, you can be sure that it was imported from a 
distant place. Imagine the carbon footprint of transporting water. Add 
to that the emissions from bottling and/or recycling.
2. Buy local products  /  When you go to the supermarket, look at the 
label of foods to understand which country it comes from. There is 
no need to buy New Zealand apples in the fall in England, but people 
don’t pay much attention to it. Think twice before buying a bottle of 
wine from the other side of the world; You can find much more local 
wines with much less travel. The best thing for you would be to grow 
your own fruits and vegetables in your own garden. When you plant 
an apple tree, you get lots of fruit and this tree contributes to reducing 
the amount of carbon in the atmosphere.
3. Meat Consumption / Reduce meat consumption, particularly  red 
meat consumption.
4. Buy local dresses / Check the labels of the dresses before you buy. 
If it’s from a country more than 1000 miles away, keep looking for 
another dress.
5. Overpacked products /  Stay away from products and services with 
unnecessary packaging. What is more there is to say?

KARBON AYAK İZİ NEDİR?

WHAT IS A CARBON 
FOOTPRINT?
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Türkiye’de küresel ısınma sonucu şelale kurudu. Antalya’da bulunan 
Uçarsu Şelalesi’nin suları çekildi ve şelale taş yığınına dönüştü. 2021 
Ekim Ayında çeşitli basın kanallarında verilen bilgiye göre; “Bölge 
Halkı şelalenin ilk kez kuruduğunu söyledi.”

Antalya’nın Gömbe Yaylası’nda 3 bin 24 metre yükseklikteki Akdağ’ın 
1800 metresindeki eteklerinden çıkıp yaklaşık 50 metre yükseklikten 
akan Uçarsu Şelalesi kurudu. Yükseklerden kaynağını alan ve çağlarken 
oluşturduğu beyaz kpükler nedeniyle bulutu andıran ve halkın adını bu 
nedenle “uçarsu” koyduğu şelale artık yok. Nedeni dünyada yaşanan 
küresel ısınmaya bağlanıyor. 

Uçarsu Şelalesi, Antalya’nın Elmalı, Kaş, Demre gibi yerleşim yerlerine 
içme suyu taşıyan su kaynaklarından biri idi. İlgililerin verdiği bilgiye 
göre; normal şartlarda; Aralık Ayına kadar su taşıyan şelalenin, bu sene 
Eylül Ayından itibaren suyu kesildi. Uçarsu yazın Gömbe Yaylası’na 
kışın ise Seydikemer yönüne akıyor.

A waterfall in Turkey’s Mediterranean province of Antalya has dried 
out due to the effects of global warming. There is not a single drop of 
water left in Ucarsu Waterfall and the waterfall turned into a pile of 
stones. According to the information given by various press agencies 
in October 21; “

The locals said the waterfall dried up for the first time.”
There is no more water in the Ucarsu Waterfall located just above the 
Gömbe district of Antalya’s Kas district at the foot of Akdag, the highest 
peak in the Western Taurus Mountains, at an altitude of 3,024, and 
flowing from a height of about 50 meters. The waterfall was named 
“Ucarsu” (Flying Water in Turkish) due to the water soaring in the air 
and then having the appearance of a white cloud, but now, only mossy 
rocks are visible on the mountainside.

Ucarsu Waterfall was one of the water sources that carried drinking 
water to settlements in Antalya such as Elmalı, Kas and Demre. 
According to the information given by the relevant persons; under 
normal conditions, the waterfall, which carries water until December, 
has been dried in September this year. Ucarsu flows towards Gömbe 
Plateau in summer and towards Seydikemer in winter.

ANTALYA’DA UÇARSU 
ŞELALESİ’NİN SULARI ÇEKİLDİ

THERE IS NO MORE WATER 
IN THE UCARSU WATERFALL
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Kurum, Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi’nde, 
basın kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelerek, 
“İklim Değişikliği ve Türkiye” başlıklı sunum yaptı, gündeme ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. İklim değişikliğinin etkilerinin, 
dünyada ve Türkiye’de yoğun şekilde görüldüğüne işaret eden Kurum, 
içinde bulunulan çağda yaşanan iklim değişikliğinin, insan faaliyetleri 
neticesinde ortaya çıktığının bilimsel kanıtlarıyla ortaya konulduğunu 
söyledi. Kurum, özellikle fosil yakıt kullanımı, atık sektörü, tarım 
ve sanayi faaliyetleri, sera gazı emisyonlarını ortaya çıkardığı iklim 
değişikliğinin, renk, din, ırk, zengin, fakir ayrımı gözetmeksizin 
herkesi etkilediğini belirtti. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden 
örnekler veren Kurum, iklim göçlerinin başladığını, bundan sonraki 
süreçte terör dışında dünyayı, ülkeleri etkileyecek en önemli 
sorunların başında iklim göçlerinin geleceğini öngördüklerini söyledi.
Bakan Kurum, etkin bir diplomasiyle yapılan görüşmeler, Bakanlığın 
müzakere süreci ve ortaya konan adımların önemine işaret ederek, 
“Sayın Cumhurbaşkanımız da bu noktada BM Genel Kurulu’nda 
Paris Anlaşması’na taraf olacağımızı, onaylayacağımızı tüm dünyayla 

paylaşmış oldular. Çok ciddi ve önemli bir adım attık. Ben bu süreci 
çok çok önemsiyorum.” dedi. Bu sürecin bir fırsat olacağını belirten 
Murat Kurum, 2053’te, net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefine 
ulaşmak için bu süreci bir kilometre taşı olarak düşünebileceklerini 
ifade etti.
Bakan Kurum, iklim değişikliğinin artık milletlerarası, ülkelerarası bir 
sorun haline geldiğini belirterek, şöyle konuştu: “Türkiye olarak Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır iklim değişikliği ile ilgili 
mücadele çerçevesinde çok önemli adımlar attık, atmaya da devam 
ediyoruz. Bu çerçevede, gerek korunan alan miktarımızı artırma, 
gerek ülkemizin kuzeyi ile güneyi doğusu ile batısının ekolojik 
hatlar üzerinde kurmak ve bunları da millet bahçeleri ile birbirine 
bağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının sayısını, 
miktarını arttırmak, yine bu anlamda tüm teknolojiyi, sanayimizde, 
turizmimiz de tarımımız da kullanmak suretiyle iklim değişikliği 
ile mücadele ediyoruz. Sürdürülebilir bir ekonomi kuruyoruz ve bu 
çerçevede daha sağlıklı, daha yaşanabilir, daha yeşil medeniyetimizi 
yaşatan şehirler anlayışıyla çalışmalarımızı yapıyoruz.” dedi.

Kurum met with the representatives of the press organizations for 
breakfast at Ankara Atatürk Cultural Center (AKM) Nation’s Garden, 
made a presentation titled “Climate Change and Turkey” and made 
evaluations concerning the agenda. Pointing out that the effects of 
climate change are seen intensely in the world and in Turkey, Kurum 
said that it has been demonstrated by scientific evidence that human 
activities are increasingly influencing the climate change in our age.  
Kurum stated that climate change, which occurs particularly as a 
result of burning fossil oils, waste sector, industrial activities and 
greenhouse gas emission, affects everyone without discriminating 
of color, religion, race, rich or poor.  Giving examples of the negative 
effects of climate change, Kurum indicated that climate migration has 
begun, and they foresee the future of climate migration as one of the 
most important problems that will affect the world and countries, 
beyond terrorism. Pointing out the importance of effective diplomatic 
meetings, the negotiation process of the Ministry and the steps taken, 
the Minister Kurum said, “At this point, our President shared with the 
whole world that we will be a party to and ratify the Paris Agreement 
at the UN General Assembly. We have taken a serious and important 
step on this regard. I attach great importance to this process. Stating 
that this process will be an opportunity for us, Murat Kurum said that 
they can consider this process as a milestone to reach the net zero 
emissions and green development target in 2053.

Indicating climate change has today become an international 
problem, Minister Kurum was quoted by saying, “As Turkey, under the 
leadership of our President, we have taken and continue to take very 
important steps within the framework of the tackling against climate 
change for 20 years. In this context, we are tackling climate change 
by way of increasing the number of protected areas, establishing the 
north, south, east and west of our country on ecological lines and 
connecting them with national gardens, increasing the number and 
amount of renewable energy resources as well as using all technology 
in our industry, our tourism and our agriculture. We are establishing 
a sustainable economy and within this context, we are working with 
the understanding of healthier, more liveable, greener cities that keep 
our civilization alive.”

BAKAN KURUM: “YEŞİL 
KALKINMA DEVRİMİ 
SÜRECİNİ BAŞLATTI’’

TURKEY’S MINISTER KURUM: 
“THE GREEN DEVELOPMENT 
REVOLUTION HAS BEGUN”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın cbs.gov.tr resmi web sitesi 
adresinde, 14 Ekim 2021 tarihli yayınlanan haberine göre; 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Paris Anlaşması’nın 
onaylanmasıyla yeni bir sürece başlandığını belirterek, “Yeşil 
kalkınma devrimi süreci başlamaktadır. İnşallah ülkemiz de 
bu yeşil kalkınma döneminde, yeşil dönüşüme maruz kalan, 
etkilenen değil, etki eden, yön veren ve liderlik eden bir ülke 
olarak bu süreci takip edecektir.” dedi.

According to the news published on the official website of the 
Ministry of Environment and Urbanization, cbs.gov.tr, dated 
October 14, 2021; Stating that a new process started with 
the ratification of the Paris Agreement, Turkey’s Minister of 
Environment and Urbanization Murat Kurum said, “The process 
of green development revolution begins in Turkey. I hope our 
country will follow this process as a country that is not affected 
by the green transformation, but an influencing, directing and 
leading country in this green development period.”
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İnsan yapımı nesnelerin tahmini ağırlığı bir teratona (1 trilyon ton) 
ulaştı. Yeryüzündeki her insan başına, her hafta kendi vücut ağırlığı 
kadar nesne üretiliyor. Bu rakamlar, insanın dünya üzerindeki etkisini 
göstermek amacıyla İsrail’deki Weizmann Bilim Enstitüsü’nden bir 
ekip tarafından hesaplandı. Araştırma ekibinden sorumlu Dr.Ron 
Milo BBC’ye yaptığı açıklamada, “İnsanın dünyayı şekillendirmede 
oynadığı büyük rolü ve Dünya’nın durumunu göstermesi bakımından 
bu tahminler sembolik önem taşıyor” dedi. “Her birimizin rolü, ne 
kadar tüketim yaptığımız ve canlı dünya ile insanlık arasında daha iyi 
bir dengeyi nasıl kuracağımız konusunda kafa yormak için bir neden 
teşkil ediyor.”
Bilim insanları, 1900’den bu yana üretilmiş insan yapımı nesnelerin 
ağırlığını, gezegenimizdeki tüm canlıların ağırlığı (biyokütle) ile 
kıyasladı. İnsan yapımı ürünlerin ağırlığının her 20 yılda bir ikiye 
katlandığı tespit edildi. Yeryüzündeki canlıların ağırlığı ise ormanların 
ve doğal ortamların kaybı nedeniyle giderek azalıyor.

Antroposen Çağı
Bir aşamada bu ikisinin eşitleneceğini öngören araştırmacılar, bunun 
2020 yılında gerçekleştiğini tahmin ediyor. Tanımlama farklarına 
göre bu tarihe birkaç yıl erken veya geç ulaşılabileceği ifade ediliyor. 
Ancak, mevcut gidişat aynı şekilde devam ederse 2040 yılında 
insan yapımı nesnelerin ağırlığı 1,1 teratondan yaklaşık 3 teratona 
yükselmiş olacak. Bu ise insanların yılda 30 gigaton (30 milyar ton) 
madde ürettiği anlamına geliyor.
Nature Dergisi’nde yayımlanan araştırma, yeni bir jeolojik döneme 
girdiğimizin, insanlığın dünyaya olan etkisinin en üst düzeylere 
çıkmasını ifade eden Antroposen çağına (İnsan Çağı) girdiğimizin 
yeni bir kanıtı olarak görülüyor. Bu etkinin tortularda ve kayalardaki 
izlerinin milyonlarca yıl sonrasında bile görüleceği ifade ediliyor. 
Antroposen çağının başlangıcı, insan nüfusunun ve tüketim 
alışkanlıklarının aniden hızlanmasını ifade eden “Büyük Hızlanma” 
döneminin başladığı 1950’lere dayandırılıyor. Bu dönem aynı 
zamanda alüminyum, beton ve plastik gibi materyallerin her yerde 
yaygınlaştığı bir döneme tekabül ediyor.

The estimated weight of human-made objects is about one teratonne 
(1 trillion tonnes).  For every person in the world, more than their 
body weight in stuff is now being produced each week. These 
astonishing figures have been calculated by a team at the Weizmann 
Institute of Sciences in Rehovot, Israel, to show how our species is 
transforming the Earth. “The significance is symbolic in the sense 
that it tells us something about the major role that humanity now 
plays in shaping the world and the state of the Earth around us,” Dr 
Ron Milo, who led the research, told BBC News. “It is a reason for all of 
us to ponder our role, how much consumption we do and how can we 
try to get a better balance between the living world and humanity.”
The scientists worked out the combined mass of all human-made 
stuff from 1900 to the present day and compared this with the weight 
of all the living things on the planet (known as biomass). The weight 
of all human-made things has been doubling every 20 years recently. 
At the same time, the weight of living things has been falling, mainly 
due to the loss of plant life in forests and natural spaces. 

Anthropocene Epoch
The scientists knew at some point we would reach a crossover point. 
And according to their estimates, 2020 is the year when human-
made mass from the likes of roads, buildings and machines, will likely 
overtake that of all the living things in the world. The exact timing 
is sensitive to definitions, so there may be some variability in the 
estimates by a few years either side, they say. But if we continue as 
we are, by 2040, the weight of all human-made stuff will have almost 
tripled from 1.1 teratonnes (1,100,000,000,000 tonnes) to about 
three teratonnes. This means humanity is now producing stuff at a 
rate of more than 30 gigatonnes (30,000,000,000 tonnes) per year. 
The research, published in Nature, is further evidence that we have 
entered a new geological age, known as the Anthropocene, where 
humanity’s impacts on Earth will be visible in sediments and rocks 
millions of years into the future. The formal start date could be 
the 1950s, which marks the beginning of the “Great Acceleration”, 
when the human population and its consumption patterns suddenly 
speeded up. It coincides with the spread of ubiquitous materials, 
such as aluminium, concrete and plastic.

ANTROPOSEN ÇAĞI: 
İNSAN YAPIMI NESNELERİN 
AĞIRLIĞI DÜNYADAKİ TÜM 
CANLILARIN AĞIRLIĞINI AŞTI

ANTHROPOCENE EPOCH: 
HUMAN-MADE OBJECTS TO 
OUTWEIGH LIVING THINGS 

BBC Bilim Muhabiri Helen Briggs’in 10 Aralık 2020 tarihinde 
bbc.com web adresinde yayınlanan haberine göre:  Bilim 
insanları, insan yapımı nesnelerin ağırlığının 2020 yılı sonu 
itibarıyla dünyadaki tüm canlıların toplam ağırlığını aşmış 
olacağını tahmin ediyor. Yani yeryüzündeki tüm plastik, tuğla, 
beton ve diğer insan yapımı nesneler, ilk kez gezegendeki bitki 
ve hayvanların ağırlığını aşmış olacak.

According to the news of BBC Environment correspondent Helen 
Briggs published on the bbc.com website on 10 December 2020: 
Scientists say the weight of human-made objects will likely 
exceed that of living things by the end of the year. In other 
words, the combined weight of all the plastic, bricks, concrete 
and other things we’ve made in the world will outweigh all 
animals and plants on the planet for the first time.
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Bugün 1 Derece daha sıcak bir dünyada yaşıyoruz. Bilim insanları bu 
fikirde birleşiyor.  40 yıl içerisinde, milyarlarca insanın su kaynağı 
olan Himalaya Sıradağları’ndaki buzullar eriyip yok olabilir. 50 yıl 
içerisinde Grönland Buz Örtüsünün eriyişi durdurulamaz olabilir. 

Bu yüzyıl sonuna kadar dünya biyolojik çeşitliliğin yarısının evi olan 
Amazon Yağmur Ormanları kuruyup çorak bir ovaya dönüşebilir.
Mevcut bilgilere göre; küresel sıcaklık ortalama olarak 0.8 derece 
yükseldi. Avustralya’nın en kalabalık ikinci eyaleti Viktoria, tarihi 
kayıtlara göre en kötü orman yangınlarından birini, 2020 yılının 
Ocak ayında yaşadı. 

Pek çoklarına göre, bu yangınlar Küresel ısınmaya yönelik bir 
uyanış çağrısı. Şimdiye kadar 1 dereceden az bir ısınma oldu. Ve bu 
dünyanın en kurak kıtası Avusturalya’yı kurutmak için yeterli. Son 
1000 yılın en büyü kuraklığı orda yaşanıyor.

Küresel Isınma, hem ısıtıyor hem de soğutuyor
Küresel Isınma bir bölgeye sel olarak yansırken diğer bölgeye 
kuraklık olarak yansıyor. Bu dünya düzeninin işleyiş şeklini 
değiştiriyor. Arabanızdan çıkan egzoz dumanı 50 yıl içerisinde 
Himalaya Sıra Dağlarındaki buzulları eritebilir. 
Uzmanlara göre önümüzdeki 100 yılda sıcaklıkların 6 derece 
yükseleceğini hesaplasa da gelecek değişebilir. Dünya sıcaklığında 
6 derecelik soğuma, günümüzden 18 bin yıl önce buzul örtüsünün, 
İngiltere Oxford şehri sınırına kadar ilerlediği ve 1 mil daha kalın 
olduğu son buzul çağı arasındaki farkı oluşturuyor. 

Today we live in a world 1 degree warmer. Scientists agree on this 
idea. In 40 years, glaciers in the Himalayan Mountain Range, the 
source of water for billions of people, could melt away.
Within 50 years, the melting of the Greenland Ice Sheet may be 
unstoppable.

By the end of this century, the Amazon Rainforest, home to half the 
world’s biodiversity, could dry out and turn into a barren plain.
According to the available information, the global temperature 
has risen by an average of 0.8 degrees Celsius. According to the 
historical records, Victoria, Australia’s second most populous state, 
experienced one of the worst forest fires in January 2021. 

For many people, these fires are an awakening call to Global 
warming. There has been less than 1 degree warming so far. And 
that’s enough to dry out the world’s driest continent, Australia. The 
greatest drought of the last 1000 years is being experienced there.

Global Warming is both warming and cooling
Global Warming is reflected in one region as a flood, while in another 
region it is reflected as drought. It changes the action of the world 
order.  The exhaust fumes from your car can melt the glaciers in the 
Himalayan Range within 50 years.

Although experts calculate temperatures will rise 6 degrees in the 
next 100 years, this situation may change in the future. A 6-degree 
cooling in Earth’s temperature makes the difference between the 
last ice age, 18,000 years ago, when the glacier covers extended over 
the British’s city Oxford and was 1 mile thicker. Just 6 degrees of 
cooling caused the world to turn into the ice age.

DÜNYA, SADECE 6 DERECE 
ISINIRSA NE OLUR?

WHAT HAPPENS IF THE 
WORLD WARMS UP BY 6 
DEGREES?

6 derecelik bir ısınma dünyayı değiştirebilir. Küresel ısınma 
devam ederse, 21. Yüzyıl nasıl olacak? Bilimin ışığında her bir 
santigratlık derece ile dünyada nelerin değişeceğini ortaya 
koyacağız. 

A 6-degree warming could change the world. What will the 
21st Century be like if global warming continues? In the light 
of science, we will show what could change in the world by each 
degree Celsius.
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Sadece 6 derecelik soğuma dünyayı buzul çağına götürdü. Bir 
de 6 derecelik ısınmayı düşünelim: En erken değişimler, dünyanın 
yüksek noktalarında başlar. Atmosfer, yeryüzü ile dış uzay arasında 
tampon bölgedir. Küçük bir yüzdesi sera gazlarıdır. Su buharı, 
karbondioksit, metan, diazot monoksit ve ozon kokteyli gezegenin 
üzerinde bir kubbe gibidir. 
Hayatı destekleyen sıcaklıkları muhafaza etmek için güneşten 
yansıyan enerjinin yeterli kısmını alıkoyarlar. Bu gazların miktarları 
arttıkça daha fazla ısı tutar ve tüm gezegendeki iklimi radikal şekilde 
etkileyebilir.

Son 250 yılda biz daha çok enerji kullanmak için giderek daha çok 
yöntem buldukça sera gazlarının emisyonu arttı: Karbondioksit ise 
ödediğimiz gizli bedel! Tüm modern konforumuza güç sağlayan 
enerjiden atmosfere karbondioksit yükseliyor. Tam olarak 
soluduğumuz havanın, karbondioksit oranının iki katı çıkması, 
küresel bir felaketin garantisi. Tehlike sınırı 1 milyonda 450. Şuan 
383’e dayanmış durumda. 

1 ya da 2 derecelik küresel ısınma artışı çok şeyi değiştirebilir. 
Dünyanın sadece 1 derece ısınması Amerika’daki pek çok araziyi çöle 
dönüştürebilir. 
6000 yıl önce Amerika’nın batısı, tüm kıtaya egemen olan geniş bir 
çölün parçası idi. Dünyanın yörüngesindeki küçük bir değişiklik 
yaz güneşinin daha az ısınmasına sebep oldu. Ve bu tüm bölgenin 
radikal şekilde değişmesi için yeterli idi. Sadece çok ince bir üst 
toprak tabakası; yüzeyin sadece santimetrelerce altına gizlenen çöl 
kumunun üstünü örter. Tüm bunları yok eden 1, 2 derecelik ısınma 
idi ve rutubet yok oldu. 30’lu yıllar toprağın nasıl kırılgan olduğunun 
ipucunu verdi.

Fakat sadece 1 derecelik sıcaklık artışı, sığır ülkesini acımasız kuraklık 
ve yakıcı sıcaklığın yaşandığı bir araziye dönüştürebilir. Şimdilik bu 
yüzeysel toprağın altındakiler stabil. Ama ne zamana kadar?

Let’s also consider a 6-degree warming: The earliest changes 
begin at the high points of the earth. The atmosphere is the buffer 
zone between the earth and outer space. A small percentage are 
greenhouse gases. A cocktail of water vapor, carbon dioxide, methane, 
nitrous oxide and ozone is like a dome over the planet.
They sufficiently hold the energy reflected from the sun to maintain 
life-supporting temperatures. As the amounts of these gases increase, 
they trap more heat and can radically affect the climate of the entire 
planet.

Emissions of greenhouse gases have increased over the last 250 years 
as we find more and more ways to use more energy: Carbon dioxide 
is the hidden price we pay!
Carbon dioxide rises into the atmosphere from the energy that powers 
all of our modern comforts. The fact that the humanity doubled the 
rate of carbon dioxide emission is a guarantee of global catastrophe. 
The danger limit is 450 per 1 million. It is now 383.

1 or 2 degrees Celsius of additional global warming: Does it 
make a difference?
The world’s warming of just by 1 degree could turn many lands in 
America into deserts.
6,000 years ago, the western United States was a part of a vast desert 
that dominated the entire continent. A small change in Earth’s orbit 
caused less warming of the summer sun. And that was enough to 
radically change the entire region. Only a very thin topsoil layer can 
cover the desert sand, which is hidden just centimetres below the 
surface. It was a warming of 1 to 2 degrees that destroyed all this, and 
the moisture disappeared. The 30s gave a clue about how fragile the 
soil was.
However, just an increase by 1 degree in temperature could turn the 
cattle country into an extremely arid and heated land. For now, those 
under this superficial soil are stable. But how long?

In regions growing different crops, assets will both increase 
and suffer if global warming and global weather movements are 
reshaped.
Global warming started with our hunger for energy. Every switch we 
turn, every plug, every button we press to open something inevitably 
leads to the formation of such a place.

About 90% of the world’s energy begins as fossil fuels: coal, oil, 
natural gas. However, the combustion product of prehistoric plant 
and animal remains is pretty obvious: carbon dioxide. 
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Farklı ürünler yetiştiren bölgelerde, küresel ısınma ve küresel 
hava hareketleri yeniden şekillenirse varlıklar hem artacak 
hem de zarar görecek.
Küresel ısınma enerjiye duyduğumuz açlık ile başladı. Çevirdiğimiz 
her şalter, her fiş bir şeyi açmak için bastığımız her düğme, kaçınılmaz 
olarak öyle bir yerin oluşumuna yol açıyor.
Dünya enerjisinin yaklaşık  %90’ı fosil yakıt olarak başlar: Kömür, 

petrol, doğalgaz. Ama prehistorik bitki ve hayvan kalıntılarının 
yanma ürünü ortada: Karbondioksit. Bu üç yakıt, atmosfere boşalan 
karbondioksitin en geniş kaynağı. Nesillerdir yaşam kalitesini 
artırdılar. Onlar olmadan ilerlediğimizi hayal etmek zor. 
Ürün ürün bakılınca, çok önemli değilmiş gibi bakılabilir; bir güneş 
gözlüğü yapmak ya da tabelayı aydınlatmak. Ama ürettiğimiz her 
şeyin sonucu “karbon.”

Sıcaklık +1 dereceden fazla yükselirse bu doğanın hassas 
dengesini tehdit edebilir. 
Okyanus derinliklerinden, dağların tepelerine kadar. Dünya 2 derece 
daha ısınırsa biyosferdeki bazı değişiklikler bundan böyle kademeli 
olmayacak. Hayal edin; Grönland’ın buzulları gözden kayboluyor. 
Öyle çok buzul eriyor ki, kutup ayıları yaşam mücadelesi veriyor. 
Böcekler garip bir şekilde yeni yerlere göç ediyor. 
Ilıman iklim Amerika’nın kuzeyine taşınırsa, beyaz kabuklu çam 
ağaçlarının soyu kurur. Yeni ormanlar Kanada’nın ısınan tundralarında 
kök salar. 2 derecelik ısınma, deniz etkisi güçlü olacaktır.  Şuanda 
deniz tropikal mercan rezervlerinin geniş bir bölümünü kaybetmemiz 
muhtemeldir. 1 milyondan fazla tür rezervlerde yaşar. Denizlerde 
yaşam için resife ihtiyaç var. Okyanuslardaki başka bir eğilim 
daha da tehlikeli: Okyanuslar, denizin en geniş karbon havuzudur. 
Doğanın atmosferdeki karbondioksiti emmek için kullandığı başlıca 
mekanizma. Ama son zamanlar bu sistemin bozulduğuna dair 
işaretler görülüyor. Normal koşullar altında kabuklu organizma 
ve plankton gibi minik deniz canlıları suyun yüzeyindeki karbonu 
emerek onu iskeletlerini ve kabuklarını oluşturmak için kullanırlar. 
Fakat bir eşik noktası var. Okyanuslarda çok fazla karbondioksit 
olduğunda su giderek asitleşir. Asitleşme canlıların kabuk ve 
iskeletlerini eritir ve yeni bir kabuk oluşturmak için su yüzeyinden 
karbondiyoksit emmesini engeller. Bütün deniz canlılarının kaderi 
dengenin ellerindedir. Okyanusun kimyası değişir ve başlıca iklim 
kontrol mekanizması bozulmaya başlar.

These three fuels are the largest source of carbon dioxide discharged 
into the atmosphere. They have improved the quality of life for 
generations. It’s hard to imagine moving forward without them.
When evaluated product by product, it can be considered as if it were 
not so important- producing a pair of sunglasses or lighting up a sign. 
But the result of everything we produce is “carbon.”

If the temperature rises by more than +1 degree, it could threaten 
the delicate balance of nature.
From the depths of the ocean to the top points of the mountains. If the 
Earth warms up another 2 degrees, some changes in the biosphere 
would no longer be gradual. Imagine that Greenland’s glaciers are 
disappearing. So many glaciers are melting that polar bears are 
struggling to survive. Insects strangely migrate to new places.
If the temperate climate moves to the north of the Americas, the 
whitebark pines would become extinct. New forests would take root 
in the warming tundra of Canada. 

2 degree-warming, the sea effect would be strong. It is possible to 
lose a large portion of marine tropical coral reserves. More than 1 
million species live in these reserves. Reefs are needed for life in the 
seas.
Another trend in the oceans is even more dangerous: The oceans are 
the sea’s largest carbon sink. It is the primary mechanism that nature 
uses to absorb carbon dioxide from the atmosphere.

But recently, there have been signs that this system is breaking down. 
Under normal conditions, tiny sea creatures such as crustaceans and 
plankton absorb carbon from the surface of the water and use it to 
build their skeletons and shells. But there is a threshold point. When 
there is too much carbon dioxide in the oceans, the water becomes 
increasingly acidic. 
Acidification dissolves the shells and skeletons of living things and 
prevents them from absorbing carbon dioxide from the water surface 
to form a new shell. The fate of all sea creatures is in the hands of 
balance. The chemistry of the ocean changes and the major climate 
control mechanism begins to fail.

Researchers around the world share the same concerns.
They explore global warming at opposite ends of the climate. It took 
150,000 years for nature to form the magnificent Greenland ice sheet 
that merged into the sea by melting faster than ever before.
If Greenland becomes extinct, the height of the oceans will flood 
coastal cities around the world. Greenland’s Jakobshavn Glacier 
moving more than 40 meters a day is one of the most rapidly shrinking 
glaciers in the world.
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Dünyanın diğer ucundaki araştırmacılar aynı endişeleri 
paylaşıyor. 
İklimin karşıt uçlarında küresel ısınmayı araştırıyorlar. Doğanın, her 
zamankinden daha hızlı eriyerek, denize karışan muhteşem Grönland 
buz örtüsünü oluşturması, 150 bin yıl sürdü.
Grönland yok olursa, okyanusların yüksekliği tüm dünyadaki kıyı 
kentlerini sular altında bırakacak. Günde 40 metreden fazla yol 
alan ve dünyanın en hızlı hareket eden buz kütlesi olan Grönland 
Jakobshavn Buzulu, 10 yıl öncenin 2 katı hız ile eriyerek denize 
kavuşuyor. Sadece 2 günde kopan buzun toplamı Newyork şehrinin 1 
yıllık su ihtiyacı için yeterli.

Gezegen ısınmaya devam ederse, ne olacağı konusundaki en büyük 
endişelerden bir tanesi buz örtüsünün sürekliliğidir. Ve tehlike buz 
örtüsünün çok hızlı bir şekilde çökmeye başlayabilecek olmasıdır.
1992 yılında buzulun 5.6 km’si denize doğru kayıyor ve yok oluyordu. 
10 yıl sonra bu rakam 2 katından fazla. Yıllık olarak 15.5 km. Eriyen 
buz nehirleri, aşağı doğru buzun içine taşarak “değirmen” adı verilen 
çok büyük tüneller oluşturuyor.

Hipotez şöyle: eriyen su, çeyrek mil aşağıdaki ana kara boyunca tüm 
yolu kesti. Buzulun alt kısmını yağlayarak onun denizin içine giderek 
daha hızlı yol almasını sağlıyor. Burası korkunç bir yer. Buzul boyunca 
yoluna devam eden bacalar, buzul örtüsünün yok oluşundaki yeni 
mekanizmayı açığa çıkarıyor. Şuanda öyle hızlı eriyor ki; önümüzdeki 
100 yılda okyanuslar 1 metreden fazla yükselebilir. Sonuçlar korkunç 
olabilir. Grönland Buzul Örtüsü, küresel deniz seviyesini 7 metre 
yükseltebilecek miktarda. Londra, Bangkok, Newyork ve diğer pek 
çok kenti sular altında bırakmak için yeterli donmuş su taşıyor.

Pek çok bilim adamı, 2 derecelik ısınmanın üzerinde yaşadığımız 
bu gezegeni kökten değiştirecek bir ışık noktası olduğu üzerinde 
birleşiyor. Bu nokta artık treni kaçırdığımız an olabilir.
Isınma, kutuplarda buz kaybını hızlandırır. Buz kaybı ısınmayı 
hızlandırır. Bu küresel ısınmanın zincirleme bir reaksiyon gösterdiği 
zamandır. Hala uygulanabilen pek çok çözümün kombinasyonu artı 2 
derece eşiğine gelmemizi önleyebilirdi.

14 bin yıl önce eriyen Avrasya buz tabakası okyanus seviyesini 8 metre yükseltti.

It meets the sea by melting double-speed compared to the 10 years 
ago. The total amount of ice breaking in just 2 days is sufficient for 
New York City’s water needs for 1 year.
One of the biggest concerns about what will happen if the planet 
continues to warm is the persistence of the ice sheet. And the danger 
is the fact that the ice sheet could begin to collapse very quickly.
In 1992, 5.6 km of the glacier was melting and disappearing in the 
sea. 10 years later, this figure has more than doubled. Ice Rivers 
melting about 15.5 km per year are pouring into the ice and create 
enormous tunnels called “mills”. The hypothesis: meltwater cut all 
the way across the mainland a quarter mile below. It lubricates the 
bottom of the glacier, allowing it to moving faster and faster into the 
sea. Here is a terrible place. 

The chimneys that continue their way along the glacier reveal a new 
mechanism in the disappearance of the glacier sheet. It is currently 
melting so fast that in the next 100 years, the oceans could rise more 
than 1 meter and the results could be terrible.

The Greenland Ice Sheet is enough to raise global sea level by 7 meters. 
It contains enough frozen water to submerge London, Bangkok, New 
York and many other cities.
Many scientists agree that 2 degrees of warming is a point of light 
that will radically change the planet we live on. This point may now 
be the moment we miss the train.

Warming accelerates ice loss at the poles. Loss of ice accelerates 
warming. This is when global warming has a chain reaction. The 
combination of many solutions that are still viable would have 
prevented us from reaching the plus 2-degree threshold.
Let’s make a simple calculation: We could have increased the efficiency 
of the world’s coal power plants by 20% by turning fluorescent 
light bulbs. Solutions like these, if implemented together, can have a 
tremendous impact before we begin to make irreversible changes to 
the world’s climate control systems. If the Earth warms by 3 degrees, 
the North Pole will be icy-free during the summer. The Amazon 
rainforest becomes arid. All the snow cover in the Alps disappears. El 
nino’s terrifying air movements create the current situation.
The Mediterranean and parts of Europe dry up under the scorching 
heat. Plus 3 degrees can cause these situations in our Earth.
Plus 3 degrees - summer heat waves would be normal. An extreme 
summer heat at this point would bring temperatures of the type seen 
in northern Africa and the Middle East into Central Europe.
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Basit bir hesap yapalım: Florasan ampulleri çevirerek dünya kömür 
santrallerini verimliliğinde %20’lik artış sağlayabilirdik. Bunun gibi 
çözümler birlikte uygulanırsa biz dünyanın iklim kontrol sistemlerinde 
geri dönülemez değişiklikler yapmaya başlamadan önce muazzam bir 
etki yaratabilirler. Dünya 3 derece ısınırsa Kuzey Kutbu, yaz boyunca 
buz tutmaz olurlar. Amazon yağmur ormanları kuraklaşır. Alplerdeki 
kar örtüsünün tümü kaybolur. Elnino’nun korkunç hava hareketleri 
mevcut duruma dönüşür. Akdeniz ve Avrupa’nın bir kısmı kavurucu 
sıcağın altında kurur. Artı 3 derecede dünyamıza bu olabilir. Artı 3 
derece, yaz sıcaklık dalgaları normal olacaktır. Öyle ki bu noktadaki 
bir aşırı yaz sıcağı Afrikanın kuzeyinde ve Orta Doğuda görülen 
türdeki sıcaklıkları Orta Avrupa’ya taşıyacaktır. 

2003 yazı, 3 derecelik sıcaklık artışı ile ilgili ipuçları verdi.
Avrupa’nın her yerinde acımasız ısı dalgası doğal bir felakete dönüştü. 
Paris yaz ayında boşaldı. Geride yaşlılar kaldı. Hiç kimse içinde 
bulundukları tehlikeyi etmemişti. Acil servis doktorları ters giden bir 
şeyler olduğunu ilk anlayanlardı. 

Doktorlar ısı dalgasının bir faciaya dönüştüğünü çabuk gördü. Isı 
dalgası tüm bölgeyi tutuşturan bir alev makinesine benziyordu. 
Fransa’da 10 Ağustos 2003’te ölen insanların sayısı 2500- 3000 
arasında. Kentin kendine özgü metal çatıları kışın soğuğundan 
korumak için tasarlanmıştı. Şimdi yükselen sıcaklıklar onları 
Parislilerin aleyhine çevirdi. Tüm Avrupa’nın diyeti 30 binin üzerinde. 
Yalnız Fransa’da birkaç hafta içinde 14binden fazla insan öldü.

2003’teki ısı dalgası muhtemelen küresel ısınmaya bağlı olarak zengin 
bir ülkeyi kendini her şeyden koruyabileceğini düşünen zengin bir 
ülkeyi etkileyen ilk büyük felaket idi. Bu bir yanılgı idi. Küresel ısınma 
3 derece artarsa bu Paris’teki tüm yaşamın sonu olmayacak ama 
aşırı yaz sıcağı dalgası her yaz gelmeye başladığında bu büyük kentin 
karakteri sonsuza kadar değişebilirdi.

Gelecekteki 10 yıllara bakmaya çalışmak iklim modelcilerine 
fazla mesai yaptırıyor.
Onların en zorlu işlerinden biri dünya oksijeninin %20’sinin üretildiği 
yer olan amazon yağmur ormanlarında 3 derecelik ısınmanın 
etkisini hesaplamak. Gelecekteki iklim değişikliğinin tropik yağmur 
ormanlarında özellikle de Amazonu nasıl etkileyeceğini bilmek. 
Çünkü Amazonlar simgeleşmiş bir bölge. Hem ekolojik hem de 
ekonomik açıdan önemli.

The summer of 2003 gave clues about the 3-degree temperature 
increase
All over Europe, the brutal heat wave has turned into a natural disaster. 
Paris was empty in the summer. The elderly remained behind. No one 
was aware of the danger they were in. Emergency physicians were 
the first to realize that something was wrong.
Doctors quickly noticed that the heat wave had turned into a disaster. 
The heat wave was like a flamethrower that ignited the entire region. 
The number of people who died in France on August 10, 2003, is 
between 2500-3000. The city’s distinctive metal roofs were designed 
to be protected from the cold of winter. These roofs turned against 
Parisians due to the rising temperatures recently. The diet of all 
Europe is over 30 thousand. More than 14,000 people died in a few 
weeks just in France. 

The heat wave in 2003 was probably the first major disaster based on 
global warming and affected a wealthy country that thought it could 
protect itself from anything. However it was a mistake.
If global warming increased by 3 degrees, it wouldn’t be the end of all 
life in Paris, but the character of this great city could change forever 
when the extreme summer heat wave starts coming every summer.

Climate modelers are working overtime due to trying to look 
into the next 10 years 
One of their most challenging tasks is calculating the impact of 
3-degree warming in the Amazon rainforest, where 20% of the 
world’s oxygen is produced. Knowing how future climate change will 
affect the tropical rainforests, particularly the Amazon. Because the 
Amazons are an iconic region. It is important both ecologically and 
economically.
The climate model makes an ominous prediction: 3-degree warming 
could trigger a disastrous feedback loop. Global warming would 
accelerate. Probably one of the wettest places on earth would turn 
into arid lands.

Summer 2005. The River Amazon converges in the driest conditions, 
which can be extremely hot. When streams run dry, just a few would 
say it was the mightiest river. In 2005, we faced with an incredible 
situation at the river Amazon. It was completely shrunken. The people 
living around the Amazon were faced with thirst. First drought, then 
fire... Over 2500 km of rainforest burned due to the bad effect of 
2005. Trees help 50% of the precipitation that falls on the Amazon. 
As forests decrease, so does the Amazon’s source of precipitation.
Environmental scientists are studying on Amazon. They see global 
warming and deforestation pushing the region towards the threshold. 
They also think that we can see these aggressive cycles, which we 
call positive feedback, in which drought causes fire and fire causes 
drought, 20 years from now. And that may be closer than climate 
models say.
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İklim modeli uğursuz bir tahmin yürütüyor: 3 derecelik ısınma feci 
bir geri bildirim döngüsünü tetikleyebilirdi. Küresel ısınma daha da 
hızlanırdı. Muhtemelen dünyanın en nemli yerlerinden biri kurak 
arazilere dönüşürdü.

Yaz 2005. Amazon nehri aşırı sıcak olabilecek, en kurak koşullarda 
birleşiyor. Akarsular kuruduğunda, pek az kişi onun en kudretli nehri 
olduğunu söyleyebilir. 2005 yılında, Amazonda inanılmaz bir durum 
ile karşılaştık. Tamamen küçülmüştü. 
Amazon çevresinde yaşayan halk susuzluk ile karşı karşıya idi. Önce 
kuraklık sonra yangın…

2005 yılının kötü etkisiyle 2500km’nin üzerinde yağmur ormanı yandı. 
Ağaçlar Amazona düşen yağışın %50’sine yardım eder. Ormanlar 
azaldıkça, Amazonun yağış kaynağı da azalır. Çevre bilimciler, amazon 
üzerine çalışıyor. Küresel ısınma ve ormansızlaşmanın bölgeyi eşik 
noktasına doğru ittiğini görüyor. Adına pozitif geri bildirim dediğimiz 
kuraklığın yangına, yangınınsa kuraklığa yol açtığı bu saldırgan 
döngüleri, günümüzden itibaren 20 yıl daha görebileceğimizi 
düşünüyor. Ve bu iklim modellerinin söylediğinden daha yakın 
olabilir.

3 derece daha sıcak bir dünyanın sert koşullarında amazonun büyük 
bölümünün kaybı yüzyıllarca ton depolanmış karbonun serbest 
kalmasına ve belki küresel ısınmanın 1 derece şiddetlenmesine 
sebep olur. Dünyadaki herkes bir şekilde dünyaya bağlıdır ve geçmişe 
bakarak bir şansımız olduğunu söylemiştik ve biz bunu harcadık.

Dünya Isısı 4 Derece Yükselirse, Okyanuslar da Yükselir

1 milyar insanın evi olan yüksek nüfuslu deltalar, okyanuslar 
yükselirse yok olur. Bangladeş sularla yıkandı, Mısır sele boğuldu. 
Venedik sular altında kaldı. Buzullar ortadan yok olacak. Böylece 
milyarlarca insanın tatlı su kaynağı artık yok. Kuzey Kanada dünyanın 
en cömert tarım bölgelerinden biri haline geldi.

In the harsh conditions of a 3-degree warmer Earth, the loss of most 
of the Amazon would release hundreds of tons of stored carbon and 
perhaps exacerbate global warming by 1 degree. Everyone in the 
world is connected to the world in some way, and in retrospect we 
said we had a chance and we wasted it.

If Earth’s Temperature Rises by 4 Degrees, Ocean-levels Will 
Also Rise
Highly populated deltas which are home to 1 billion people, will 
disappear if the ocean-levels rise. Bangladesh would be washed 
away; Egypt would be flooded. Venice would be flooded. Glaciers 
would disappear. Thus, billions of people would no longer have a 
source of fresh water.

Northern Canada would become one of the most generous farming 
regions in the world. Meanwhile, a beach in Scandinavia could be 
the San Tropez of the future. All the ice cover in west of the South 
Pole could melt, sea-level could rise even higher. With a temperature 
increase of 4 degrees, these can happen to our world. We will see that 
some of the most important rivers in the world dry up, and this will 
put the survival of millions, even hundreds of millions of people in 
danger. 

If the world warms up even by 4 degrees, one of the most beautiful 
rivers can self-destruct and everything from a high mountain cloud to 
the Indian Ocean will come to an end.
The indigenous people of India call it “Gajana”. India’s holiest river, 
perhaps the Himalayan Rivers of the entire world are sources of life 
for over 1 billion people in China, Nepal, and India. Climate experts 
predict that India will be one of the countries that will pay the highest 
price with the impact of global warming.

Unless we start to slow down the effects of global warming, the 
Ganges River will turn into a struggling river in less than 40 years.
The battle will be here: on the vast, white, ice floes of the Himalaya. 
The planet’s largest source of fresh water, excluding polar ice 
caps. Himalayan glaciers are retreating faster than anything. If the 
current trend continues, over the next 100 years, wildlife, mining, 
transportation, hydroelectric power, and agriculture all along the 
Ganges could suffer substantial damage.

Melting glaciers could cause unprecedented flooding. But then, if the 
glacier melted completely, years of water shortages and starvation 
could begin. Considering the current rate of loss, it is estimated that 
by 2035 there will be no more glaciers in the Himalayas. The water 
supply of more than 1 billion people would dramatically be cut off. 
With a warming by 4 degrees, the sea-level could rise by 1 meter. 
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 Bu sırada İskandinavya’da bir plaj geleceğin San Tropez’i olabilirdi. 
Güney Kutbunun batısındaki tüm buz örtüsü eriyebilir, deniz seviyesi 
daha da yükselebilirdi. 4 derecelik ısı artışı ile dünyamıza bunlar 
olabilir. Dünyadaki en önemli nehirlerden bazılarının kuruduğunu 
göreceğiz vebu milyonlarca hatta yüz milyonlarca insanın yaşama 
şansını tehlikeye atacak. Dünya 4 derece bile daha sıcak olursa; en 
güzel nehirlerden biri kendi kendini imha edebilecek yüksek bir dağ 
bulutundan Hint Okyanusuna her şey sona erecek.

Hindistan’ın yerli halkı ona “Gajana” diyor. Hindistan’ın en kutsal 
nehri, belki de tüm dünyanın Himalaya Nehirleri; Çin, Nepal ve 
Hindistan’daki 1 milyardan fazla insan için yaşam kaynağı. İklim 
uzmanları, Hindistan’ın küresel ısınma etkisi ile en yüksek bedeli 
ödeyecek ülkelerden biri olacağını öngörüyoruz. 

Biz küresel ısınmayı yavaşlatmaya başlamadıkça Ganj Nehri 40 yıldan 
kısa bir süre içerisinde hayat mücadelesi veren bir nehre dönüşecek. 
Savaş burada olacak: Himalaya’nın geniş, beyaz, buz kütlelerinde. 
Kutup buzulları hariç, gezegenin en büyük tatlı su kaynağı. Himalaya 
buzulları her şeyden daha hızlı geri çekiliyor. Mevcut eğilim sürerse 
önümüzdeki 100 yılda, tüm Ganj boyundaki vahşi yaşam, madencilik, 
taşımacılık, hidroelektrik gücü ve tarım çok büyük hasar görebilir. 
Önce eriyen buzullar eşi görülmemiş sellere yol açabilirdi. Ama sonra 
buzul tamamen erirse, büyün yıl süren su kıtlığı ve açlık başlayabilirdi. 
Mevcut kayıp oranıyla 2035 yılında artık Himalayalarda buzul 
kalmayacağı tahmin ediliyor. 

Dramatik bir şekilde 1 milyardan fazla insanın su kaynağı kesiliyor. 4 
derecelik ısınma ile deniz seviyesi 1 metre yükselebilirdi. Dünyanın 
büyük kıyı kentlerini felaket ile yüz yüze bırakacak kadar. Amerika’nın 
en geniş ve yoğun nüfuslu metropolü de bunların arasında.

Dünyanın başlıca kıyı kentleri kendini korumak için milyonlarca dolar 
harcamak zorunda kalacak. Çeşitli türlerde deniz kariyerlerinden, 
fırtınalara göre açılıp kapanabilen devasa deniz kapılarına kadar. 
Newyork 3 heybetli deniz kapısı inşa etmek zorunda kalacaktı. Dünya 
5 derece ısınırsa, iki dev yaşamaya elverişiz bölge, kuzey ve güney 
yarımkürelerin ılıman olanlarının içine yayılır. Dünyanın harika 
şehirleri Los Angeles’i, Kahire’yi, Lima’yı ve Bombay’ı besleyen kar 
örtüsü ve su havzaları kurur. İklim mültecileri yüzlerce milyona 
ulaşır. 5 derecede dünyamıza bunlar olabilir. 

Enough to leave the world’s great coastal cities face-to-face with 
disaster. America’s largest and most densely populated metropolis is 
also among them. 

The world’s major coastal cities would have to spend millions of 
dollars to protect themselves. From marine careers of various types 
to huge sea gates that open and close according to storms. New York 
would have to build 3 imposing sea gates.
If the Earth warms up by 5 degrees, the two uninhabitable giant 
zones will spread into the temperate zones in northern and southern 
hemispheres. The snow cover and watersheds that feed the world’s 
great cities Los Angeles, Cairo, Lima, and Mumbai run dry. Climate 
refugees reach hundreds of millions. These things can happen to our 
world by 5-degree warming.

Now we’re heading into the twilight zone of climate change: 
a nightmare for life on Earth, the oceans could look bright blue from 
afar if the world warms up by 6 degrees. But they are the arid lands of 
the sea. Desserts walk on continents like armies of conquest. Natural 
disasters turn into simple events. Some of the world’s great cities 
are flooded and abandoned. By 6-degree warming, these things can 
happen on earth.

A 6-degree rise in temperature over long periods of time may be 
associated with the largest extinctions of some species that have 
ever existed. It’s perfectly fair to assume that if temperatures rise 6 
degrees in 100 years, we’ll face no less than a global extinction.

Most experts believe we can awake from the nightmare
Right now, the temperature is only 0.8 degrees. But we don’t have 
much time. When another 2- degree warming dramatically interrupts 
our lives, it puts us on the brink of missing out on global warming.
According to scientific reality, in the next 10 years, we have to melt 
down almost all of the global emissions, and that is of course a very 
short time. We’re talking about shutting down the energy source 
for most of humanity in 10 years. For anyone looking for a solution, 
there’s no place like home.
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Şimdi iklim değişikliğinin alacakaranlık kuşağına gidiyoruz: 
Yeryüzündeki yaşamın gördüğü bir kâbus, dünya 6 derece ısınırsa 
okyanuslar uzaktan parlak mavi görünebilir. Ama onlar denizin çorak 
toprakları, Çöller fetih orduları gibi kıtaların üzerinde yürür. Doğal 
felaketler basit olaylara dönüşür. Dünyanın büyük kentlerinin bazıları 
sular altında kalır ve terkedilir. 6 derecelik ısınmada, dünyada bunlar 
olabilir. 

Uzun zaman dilimlerinde sıcaklıktaki 6 derecelik artış şimdiye kadar 
var olmuş en büyük, bazı türlerin yok oluşlarıyla ilişkilendirilebilir. 
Sıcaklıklar 100 yıl içerisinde 6 derece yükselirse küresel bir yok 
oluştan daha azıyla karşılaşamayacağımızı varsaymak kesinlikle adil 
olur.

Uzmanların çoğu kabustan uyanabileceğimize inanıyor.
Tam şimdi sıcaklıklar sadece 0.8 derecedir. Fakat çok zamanımız yok. 
2 derece daha sıcak yaşamımızı dramatik bir kesintiye uğrattığında, 
bizi küresel ısınmayı kaçırmanın eşiğine getirir. Bilimsel realiteye 
göre; önümüzdeki 10 yıl içerisinde, küresel salınımın neredeyse 
hepsini eritip yok etmeliyiz ve bu tabi ki çok kısa bir süre. Burada 
insanlığın büyük kısmı için enerji kaynağını 10 yıllık bir süre içinde 
kapatmaktan söz ediyoruz. Çözüm arayan herkes için ev gibisi yok.

Çözümler: Evde her şey başlıyor. Karbondioksit üreten enerji 
kullanımının azaltılmasıyla ve verimlilik ile başlıyor. İnsanlar iklimi 
korumanın paralarını cebinde tutacağını ve tüm o yakıtları almak 
zorunda olmadığını bir kez daha anlarsa; politik direnç buzulların 
erimesinden daha hızlı olacaktır. Amerika’daki her aile boşa giden 
vampir şarjları kapatsaydı kömürle çalışan en azından 18 santrali 
eleyebilirdi. Solar birimler çok enerji üretir ve ortalama bir ev 12 watt 
ile döner. Enerji verimliliği, iklim sorununu çözmek, para biriktirmek, 
daha güvenli, zengin, aydınlık ve ferah bir dünya yaratmak için en 
büyük hızlı ve ucuz yol.

Evlerimizden sonra sorumlu olduğumuz ikinci en büyük eminyon 
kaynağı arabalar. Arabalar küresel sera gazlarının %20’sini üretiyor. 
Ulaşımın yol açtığı emisyon, özellikle Çin’deki kadar acil değil. Artan 
zenginlik, orta sınıfın hayatına bir çok lüks kattı. Bir arabaya sahip 
olmak gibi. Sayıları inanılmaz emisyonları da öyle. Her gün 14 bin 
yeni araba yola çıkıyor. Isınmayı 2 derece başlangıç eşiğinin altında 
tutmak için her yıl sera gazları emisyonu 8 milyar ton azaltmayız. 
Tüm arabaların yakıt verimliliğini iki katına çıkarmak 1 milyar ton 
kazandıracaktır. Fakat 2 derece eşiğin doğru tarafında yer alabilmek 
için hala karbon ayak izimizi milyonlarca ton azaltmalıyız. Onlar 
çevrede ilerleyen dev bir robot orduya benziyorlar. 

Solutions: Everything starts at home. It starts with the reduction 
of energy use that produces carbon dioxide and with efficiency. If 
people realize once again that protecting the climate will keep their 
money in their pocket and they don’t have to buy all that fuel; political 
resistance will be faster than the melting of the glaciers.

If every family in America turned off wasted vampire charges, it 
could eliminate at least 18 coal-fired power plants. Solar units 
produce a lot of energy, and each house averagely runs on 12 watts. 
Energy efficiency is the fastest and cheapest way to solve the climate 
problem, save money and create a safer, richer, brighter, and more 
spacious world.

The second biggest source of emissions we are responsible for besides 
our homes are cars. Cars produce 20% of global greenhouse gases. 
Emissions caused by transportation are not as urgent, particularly in 
China. Increasing wealth added a lot of luxury to the life of the middle 
class, such as owning a car. So, the number of them is unbelievable as 
well as their emissions. 14,000 new cars hit the road every day. We 
must reduce greenhouse gas emissions by 8 billion tons each year 
in order to keep warming below the 2-degree starting threshold. 
Doubling the fuel efficiency of all cars will save 1 billion tons. 
However, to be on the right side of the 2-degree threshold, we still 
have to reduce our carbon footprint by millions of tons.
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Rüzgar gücü ve rüzgar değirmenlerini binlerce yıl öncesinden 
kalma. Bugünün teknolojisi ile bir rüzgargülü tribünü 300 eve enerji 
sağlayabilir. Yüzde yüz temiz ve yenilenebilir bir kaynak sunuyorlar. 
Fakat rüzgargülü her derde deva değil. Çünkü yakut bedava fakat 
bakım bedava değil. Ve açma kapama anahtarını doğa kontrol ediyor. 
Küresel bir düzeyde kömür gücüyle çalışan santralleri yenilemek için 
2 milyondan fazla tribün gerekiyor. Nihai yakıt ufkun hemen üstünde 
olabilir.

İngiltere de uluslararası bir fizikçi ekibi tüm teknolojik çözümlerin 
anası için çalışmaya başladı bile: Nükleer füzyon!
Güneş sistemindeki tek ve en iyi enerji santraline, güneşe göre 
modellenmiş bir füzyon reaktörü inşa ediyorlar. Çalışır durumda 
getirilebilmesi hiç sera gazı üretmeksizin kendi kendini besleyen ve 
hemen hemen limitsiz bir enerji kaynağı anlamına geliyor. Bu enerji 
evreni aydınlatır. Evrendeki yıldızların çoğuna sağlar. Bilim adamları 
gökyüzündeki döngünün aynısını yeryüzünde oluşturmaya çalışıyor. 
Ve oluşan enerjiyi elektrik üretiminde kullanmaya çalışıyorlar. 

Kolay olmayacak: İçerdiği uçucu gazlar yüzünden mühendisler 
reaktörün çekirdeğinde doğrudan çalışamazlar.
Böyle ekstrem koşullarda çalışmak için şimdiye kadar icat edilmiş en 
akıllı ve becerikli robotlardan biri olan yeni nesil bir robota bağlılar. 
Reaktörün çekirdeği güneşten 10 kat daha sıcak olacaktır. Güçlü bir 
manyetik alan süper sıcak plazma içerir ve reaktörün duvarlarını 
erimekten korur. Çalışsa bile –ki bunun garantisi yok.- reaktör en 
azından bir 30 yıl daha ticari elektrik üretmeyecek.

Dünyanın enerji iştahı doymak bilmez olmayı sürdürüyor. Karbon 
ayak izimiz sendeliyor. Küresel ısınma yükselirken hızlanıyor da. Bir 
noktada iklim değişimi bizim hayatımız olabilir ve küresel ısınma 
kaçırdığımız bir tren haline gelebilir. 

Tek soru ise şimdi bunu bilirken ne yapacağımızdır!

The core of the reactor will be 10 times warmer than the sun. A 
strong magnetic field contains super-hot plasma and protects the 
walls of the reactor from melting. Even if it works—which is not 
guaranteed—the reactor won’t produce commercial electricity for at 
least another 30 years. 

The world’s appetite for energy remains insatiable. Our carbon 
footprint is staggering. Global warming is accelerating as it rises. At 
some point, climate change may become our life, and global warming 
may become a train we missed.

The only question is what to do now while being aware of it!

They look like a giant robot army proceeding in the environment. It 
dates back to thousands of years of wind power and windmills. With 
today’s technology, a windmill tribune can energize 300 homes. They 
offer a 100 percent of clean and renewable resource. However, the 
windmill is not a panacea. Because ruby is free, but maintenance is 
not, and the on/off switch is controlled by nature. More than 2 million 
turbines are required to replace coal-powered plants on a global 
level. The final fuel may be just above the horizon.

An international team of physicists in the UK has already started 
working on the mother of all technological solutions: nuclear fusion!
They are building a solar-modelled fusion reactor for the only and 
best power plant in the solar system. Being able to be brought into 
operation means a self-sustaining and almost unlimited source of 
energy without producing any greenhouse gases. This energy lightens 
the universe. It supplies energy for most of the stars in the universe. 
Scientists are trying to replicate the cycle in the sky on earth, and they 
are trying to use the generated energy in electricity generation.

It won’t be easy: Engineers cannot work directly in the core of the 
reactor because of the volatile gases it contains.
They depend on a next-generation robot, one of the most intelligent 
and resourceful robots ever invented, to work in such extreme 
conditions. 
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Yurt dışından (Kanada) ve Türkiye’nin verimli 
coğrafyası Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nden titizlikle seçilen mercimekler modern 
makinalarla donatılan fabrikamızda el değmeden 
işlenip paketleniyor.

Günde 120 ton mercimeği soyup, kırma, ayıklama ve 
paketleme kapasitesine sahip 6.500 m2’lik Özkılıç 
Mercimek fabrikamızda işlenen ürünlerimiz yurdun 
her köşesine, Avrupa’ya, Afrika’ya ve Asya’ya 
ulaştırılmaktadır.

Özkılıç Mercimek, kalitesinden asla taviz vermeden 
toprağın armağanı doğal, sağlıklı ve kaliteli 
mercimeği ürünlerini büyük bir özveriyle sizlere 
ulaştırıyor.

w w w . o z k i l i c m e r c i m e k . c o m . t r

Oyalı OSB Mah. 14.Cadde No: 43 Eğil  DİYARBAKIR / TÜRKİYE
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Susamlı Çıtır Krokan
Vegan menülerine uygun olarak sunulan susamlı krokan, 
yalnızca 3 malzemeden oluşur. Gluten içermediği için 
diyet listelerinde de kendine yer bulur. Malzemeler 
hazırsa, atıştırmalık olarak yiyebileceğiniz susamlı çıtır 
krokan tarifine geçebiliriz.

Hazırlanışı:
Susamları yapışmaz bir tavaya alarak altın rengine 
dönünceye kadar kısık ateşte kavurun.
Ardından organik agave şurubunu ve tarçın tozunu ekleyerek 
2 dakika süreyle karıştırdıktan sonra ocaktan alın.
Fırın tepsisi boyutundaki yağlı kağıdın arasına harcı aktarın 
ve merdane yardımı ile düzleştirdikten sonra soğumaya 
bırakın.
Soğuyan susamları bıçak yardımı ile dilimleyerek servis edin.

Crispy Sesame Croquant
Sesame croquant served in accordance with vegan menus, 
consists of only 3 ingredients. Since it does not contain 
gluten, it also finds a place in diet lists. If the ingredients 
are ready, we have a look at to sesame crispy croquant 
recipe that you can eat as a snack.

Instructions:
Put the sesame seeds into an ungreased pan (preferably one 
with a non-stick surface) and stir them over medium-high heat 
for about 5 to 10 minutes, or until they are lightly browned 
and aromatic.
Then add organic agave syrup and cinnamon powder, mix for 
2 minutes, then remove pan from the heat. 
Put the mixture between two backing papers in the size of a 
baking tray, flatten it with the help of a rolling pin. 
Slice the cooled sesame seeds with a knife and serve.

Malzemeler:
2 su bardağı susam (Yerli ve çiğ)
1/2 su bardağı organik agave şurubu
1 çay kaşığı organik tarçın tozu

Ingredients:
2 glasses sesame (local and raw)
½ glasses organic agave syrup
1 teaspoon organic cinnamon powder
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Kuruyemişli Milkshake
Yaz aylarında hem serinlemek hem de enerjik hissetmek 
için harika bir milkshake yapmaya ne dersiniz.?

Evde kolayca yapabileceğiniz bu serinletici içecek ile, 
enerji dolu bir gün geçirecek ve keyfiniz yerine gelecektir. 
Milkshake yapımında kullandığımız kuruyemişlerin 
içeriğinde bulunan bir çok mineral ve vitamin, sağlıklı 
yaşamak için vücudunuza katkı sağlayacaktır. Asitli 
ve şekerli içeceklerden uzak duran biriyseniz, mutlaka 
tercih edebileceğiniz içeceklerin başında bu harika 
milkshake gelmelidir. Çocuklarınıza, torunlarınıza 
güvenle içireceğiniz bu soğuk içecek, onların sağlıklı 
gelişime katkı sağlayacaktır. İsterseniz fazla uzatmadan 
tarifimize geçelim. İşte Enerji Veren Kuruyemişli Atom 
Milkshake Yapılışı...

Hazırlanışı:
Blender haznesine sırasıyla; badem, ceviz, kaju, bal, muz 
ve sütü ekleyerek blenderi çalıştırın. Bütün malzemeleri 
pürüzsüz bir içecek olana kadar blenderdan geçirin. Güzel 
bir kıvama gelen içeceğimizi bardaklara servis edin.

Nuts Milkshake
How about making a great milkshake to both refresh your 
soul and feel energetic in the summer? With this refreshing 
drink that you can easily make at home, you will spend 
a day full of energy and enjoy yourself. The nuts we use 
in making milkshake are rich of minerals and vitamins 
that contribute to your body for a healthy life. If you are 
someone who stays away from acidic and sugary drinks, 
this wonderful milkshake should be one of the drinks you 
can consume. This cold beverage, which you will make your 
children and grandchildren safely drink, will contribute to 
their healthy development. Let’s have a look at our recipe 
with no further ado. Here’s How to Make an Energy-giving 
Nuts Atom Milkshake...

Instructions:
Add banana, almonds, cashews, walnuts, honey and milk and 
blend everything to smooth shake. Pour nuts milkshake which 
has a creamy consistency to serving glasses immediately and 
serve. 

Malzemeler:
2 su bardağı soğuk süt
1,5 adet muz
2 yemek kaşığı  ceviz içi
1 yemek kaşığı çiğ badem içi
1 yemek kaşığı çiğ kaju fıstığı
1 yemek kaşığı bal

Ingredients:
2 glasses cold milk
1.5 bananas
2 tablespoons walnut
1 tablespoon raw almond 
1 tablespoon raw cashews
1 tablespoon honey
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AZERBAYCAN’DA İLK KEZ DÜZENLENEN 
“REBUİLD KARABAĞ 2021” FUARI

“REBUILD KARABAKH 
2021” EXHIBITION HELD 
IN AZERBAIJAN FOR THE 
FIRST TIME

20-22 Ekim tarihlerinde Bakü’de ilk kez Azerbaycan fuarı “Rebuild 
Karabah 2021 düzenlendi. Fuar, Karabağ bölgesinin kalkınmasına 
katkıda bulunabilecek, farklı ülkelerden şirketlerin benzersiz 
deneyimlerini, yenilikçi çözümlerini ve yatırım önerilerini tek bir 
platformda sergilemektir. Fuar aynı zamanda şirket temsilcileri ve 
devlet kurumları arasında bir iletişim platformu da oluşturmakta.

Karabağ’ın zengin doğal kaynakları ve ekonomik potansiyeli dikkate 
alınarak, “Rebuild Karabağ 2021” Fuarı, çok çeşitli ekonomik 
faaliyet alanlarını kapsamayı planlıyor ve şirketleri şu sektörlerden 
katılmaya davet ediyor: bankacılık ve yatırım, güvenlik, madencilik, 
sağlık, bilgi teknolojisi, eğitim, gıda işleme, tarım, inşaat, yol yapımı 
ve altyapı, ulaşım, turizm ve kültürel miras, enerji ve çevre. Fuar 3 
günü boyunca, katılımcılar ve misafirleri buluşturdu. Fuarda, Türk 
Tarım Makineleri üreticisi AKY Technology’de hazır bulundu. 

Fuar, Karabağ Canlandırma Fonu, Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı, Azerbaycan İhracat ve 
Yatırım Teşvik Fonu (AZPROMO) tarafından desteklenmektedir.

The first Azerbaijan exhibition “Rebuild Karabakh 2021” was held on 
October 20-22. The exhibition is to demonstrate on one platform the 
unique experience, innovative solutions and investment proposals of 
companies from different countries, which can contribute to the rapid 
restoration of the Karabakh region. The exhibition will also create 
a communication platform for dialogue between representatives of 
companies and government agencies.

Taking into account the rich natural resources and economic potential 
of Karabakh, the exhibition “Rebuild Karabakh 2021” plans to cover 
a wide range of areas of economic activity and invites companies 
to participate from the following sectors: banking and investment, 
security, mining, healthcare, information technology, education, 
food processing, agriculture, construction, road construction and 
infrastructure, transport, tourism and cultural heritage, energy and 
the environment. During the 3 days of the exhibition, participants and 
guests found an interesting program that includes additional events. 
Turkish Agricultural Machinery Manufacturer AKY Technology was 
also one of these participants at the event. 

The exhibition is supported by the Karabakh Revival Fund, the 
Agency for the Development of Small and Medium Business under 
the Ministry of Economy, the Azerbaijan Export and Investment 
Promotion Fund (AZPROMO).
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KAZAGRO KAZAKİSTAN’DA 
DÜZENLENDİ

KazAgro 2021 ile Kazfarm 2021 fuarları, 20- 22 Ekim 2021 
tarihlerinde, Nur- Sultan’da düzenlendi. Ülkemizden de işletmeler 
fuardaki yerini aldı. Türk Tarım Makineleri üreticisi AKY 
Technology’de hububat eleme teknolojilerini tanıtmak için stant 
kurdu. 

KazAgro/KazFarm’da yüzlerce firma, en yeni tarım makine 
ve ekipmanlarını, çiftçilik ve hayvancılığın yanı sıra, gıda 
işleme teknolojilerini binlerce profesyonel ziyaretçiye sergiledi. 
Onlarca fazla ülkeden firmaların katılımı, fuarın uluslararası 
karakterini vurguladı. Dünyanın en büyük 9. bölgesine (2,7 milyon 
kilometrekare) sahip olan Kazakistan henüz tam potansiyelini 
kullanamamış durumda. Ülkede modern tarım makine ve 
ekipmanlarına, bilgi birikimine ve etkili sulama teknolojilerine 
artan bir talep var.

2021 yılı itibariyle tarım alanında yönetim eliyle planlamalar 
yapılmış ve kararlar alınmıştır. Toprak verimliliğini artırmak, yeni 
değer zincirleri geliştirmek, verim ve fiyat dalgalanmalarını olumlu 
yönde etkilemek amacıyla tarım ürünlerinin çeşitlendirilmesi 
planlanmaktadır. Buradaki amaç, yem bitkileri, yağ bitkileri 
(ayçiçeği, soya fasulyesi) ve tahıl bakliyatlarının (bezelye, 
mercimek) yetiştirilmesidir.

KazAgro and KazFarm 2021 Exhibitions were held from October 20 
to 22, 2021 in Nur-Sultan. The enterprises from our country were also 
present in the events. Turkish Agriculture Machinery Manufacturer 
AKY Technology also set up a booth at the exhibition to present 
cereals and pulses screening technologies. 

At KazAgro/KazFarm 2019, 328 international companies exhibited 
the latest agricultural machineries and equipment, farming and 
livestock raising as well as food processing Technologies to thousand 
of professional visitors. The participation of companies from more 
than 21 countries underscored the show’s international character.
Having the 9th largest territory in the world (2,7 million square 
kilometers), Kazakhstan’s agricultural potential, which has not been 
used to its full potential, still remains enormous. There is an increasing 
demand for modern agricultural machinery and equipment, a know-
how as well as effective irrigation technologies.

Other measures that the government plans to implement by 2021 
include import substitution, diversification of crops, subsidies for 
small and medium-sized enter¬prises and incentives to cooperate 
with cooperatives and export subsidies. The aim, among others, is 
to increase exports and achieve self-employment in the country by 
raising agricultural production in the local market. It is also planned 
to diversify agricultural products in order to promote soil fertility, 
develop new value chains and have a positive impact on yield and 
price fluctuations. The aim here is the cultivation of fodder plants, oil 
crops (sunflower, soybean) and grain legumes (peas, lentils).

KAZAGRO WAS HELD 
IN KAZAKHSTAN
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AKY TECHNOLOGY TURAB 
EXPO 2021’DE YERİNİ ALDI

AKY TECHNOLOGY TOOK ITS 
PLACE AT THE EXHIBITION

Türk- Arap Gıda ve Tarım Fuarı, İstanbul’da 25- 27 Ağustos 2021 
tarihleri arasında düzenlendi. 
Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği’nden ( TÜRAP) yapılan 
açıklamaya göre, salgın nedeniyle geçen yıl iptal edilen Türk-Arap 
Gıda ve Tarım Fuarı, 18 ülkeden 1.000’den fazla Arap iş insanının 
katılımıyla toplandı. 
TurabExpo tarafından 25 Ağustos-27 Ağustos’ta İstanbul Pullman 
İstanbul Airport and Convention Center’da gerçekleştirilen fuarla, 
gıda ve tarım sektöründe ihracatı güçlendirmesi ve Arap ülkelerinde 
yüzde 5 olan Türk gıda firmalarının pazar payının arttırılması 
hedefleniyor.

AKY Technology Fuardaki Yerini Aldı
Türkiye’den 250 firmanın katıldığı fuarda,Türk Tarım Makinesi 
Markası AKY Technology’de yerini aldı. Stantta, pek çok ülkeden 
firmalar ağırlanarak hububat, bakliyat, tohum ve yağlı tohum 
sektörü için geliştirilen hububat eleme teknolojileri tanıtıldı. 
Fuara yurt dışından da yoğun ilgi bulunuyor. Fuar; Bahreyn, Cezayir, 
Irak, Ürdün, Kuveyt, Libya, Fas, Umman, Filistin, Katar, Sudan, 
Tunus, Yemen, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan gibi 
ülkelerden 1.000’in üzerinde iş insanını da buluşturdu.

Turkish- Arab Food and Agriculture Exhibition was held from 25 to 
27 August 2021 in Istanbul. 
According to the statement made by the Turkish-Arab Countries 
Cooperation Association (TURAB), the Turkish-Arab Food and 
Agriculture Exhibition, which was cancelled last year due to the 
pandemic, gathered with the participation of more than 1,000 Arab 
businesspeople from 18 countries.
The aim of the event held by TurabExpo between 25 – 27 August at 
the Istanbul Pullman Airport and Convention Center is to strengthen 
exports in the food and agriculture industry and to increase the 
market share of Turkish food companies, which is 5% in Arab 
countries.

AKY Technology Took Its Place at The Exhibition
AKY Technology, the Turkish Agricultural Machinery Brand, also 
took its place at the exhibition attended by 250 companies from 
Turkey. Many companies from different points of the world were 
welcomed at the booth and presented the cereals cleaning and 
screening technologies developed for cereals, pulses, seeds, and oil 
seeds industry. 
The Exhibition, which had a great interest and attendance by 
foreign companies, brought together over 1,000 businesspeople 
from countries such as Bahrain, Algeria, Iraq, Jordan, Kuwait, Libya, 
Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Sudan, Tunisia, Yemen, Azerbaijan, 
Uzbekistan, Kazakhstan, and Kyrgyzstan.
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METE TARIM 
HIZ KESMİYOR

METE TARIM IS 
CONSTANTLY GROWING

Serkan Bey, yeniliklerden söz eder misiniz?
Şu an 4 tohum işleme tesisine sahibiz. Tesislerimizden biri yonca 
tohumuna çalışıyor. Şuanda dünyada en iyi yonca tohumu temizleyen 
tesisin bizde olduğunu, söyleyebilirim: Ürünü temizlerken çelik tozu 
ile karıştırılan ve nemlendirilen manyetik elekler kullanıyoruz. Bu da 
tesisimizi özel ve farklı yapan yönü. Son olarak 4. Tesisimizi Konya 
girişinde, anayol üzerinde kurduk. 60 metre parkur uzunluğuna 
sahip ve üretim parkurunda saatte ortalama 40 tona kadar ürün 
eleme işlemi gerçekleştirilebiliyor. 6 bin metrekare kapalı ve 10bin 
metrekare açık alanda bulunan ve çok hassas tohum işleyebilen bu 
tesisimiz ile de iddialıyız. 

Mr. Mete, could you please tell us about your innovations?
Today, we have 4 seed processing plants. One of our plants processes 
only alfalfa seed. It wouldn’t be wrong to say that we currently have 
the best alfalfa cleaning plant in the world: While cleaning products, 
we use magnetic sieves mixed with steel powder and moistened. This 
is what makes our plant special and different. Recently, we built our 
4th facility on the main road, at the entrance of Konya.  The length of 
its production line is 60 meters and can clean up to 40 tons of products 
per hour. We are assertive with our facility which has 6.000 square 
meters close and 10.000 square meters open area, and which can 
process supersensitive seeds.

You have come a long way in the last 5 years. To what do you 
attribute your success?
Not compromising on quality has made us preferable. Farmers or 
suppliers who clean their products in our facilities want to work with 
us every season. We have achieved the quality with the investment 
we made in technology. In our machine park, double-stage cleaning 
is carried out for the purification process of products. In other words, 
we make double screening and double color sorting. By this way, we 
achieve 99.9 % of purity in seed and legume varieties. There are big 
seed companies that we have annual contracts. We process about 20 
thousand tons of seeds for these companies. 

Do you have a package brand?
As Mete Tarım, we have 2 package brands: “akdarı” in the forage 
industry, and as pigeon feed, “hard wheat” which is first class durum 
wheat. In addition, we import mixed budgerigar feed from Ukraine. 
We improve the quality of budgerigar feed by cleaning and purifying 
it in our facility and serve it to the domestic market under the name 
of “super mix”. Seed Season begins on the 15th of the 6th month. 
Seed preparation process lasts until 9th month. We certify and 
prepare seeds for replanting. After the 9th month, budgerigar feed 
preparations begin. Budgerigar feed is processed for one year. We 
also process Dakota sunflower seed in the meanwhile. We make our 
contract farmers plant our certified seeds. We also often visit our 
farms and perform planting control. 

La Recolte Du Monde Dergisi 24. Sayısı’nda, Mete Tarım’ın 
sahiplerinden Serkan Mete’yi ağırlıyor. Serkan Mete, atadan 
babadan çiftçi. Ziraat Fakültesi bitirmiş; hem işi aileden bilen 
hem de sıkı eğitim almış başarılı bir Tohum Sektörü Temsilcisi. 
Onunla iş hayatında yaptığı en son yenilikleri, yatırımları 
konuştuk.
Mete, “Kaliteden ödün vermemek bizi tercih edilir kıldı. 
Tesislerimizde ürünlerini temizleyen çiftçi ya da tedarikçiler 
her sezon bizimle çalışmak istiyor. Kaliteyi de teknolojiye 
yaptığımız yatırım ile yakaladık” dedi.

In the 24th issue of La Recolte Du Monde Magazine, we are 
pleased to welcome Serkan Mete, one of the owners of Mete 
Tarim. Serkan Mete is a farmer from his ancestors. He graduated 
from the Faculty of Agriculture. He is a successful Seed Sector 
Representative who both know the business from his family and 
received a good education. We have a talk with him about the 
latest innovations and investments in his business. 
Mete said, “Not compromising on quality has made us preferable. 
Farmers or suppliers who clean their products in our facilities 
want to work with us every season. We have achieved the quality 
with the investment we made in technology”

Serkan METE
Mete Tarım
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Son 5 yılda çok yol aldınız. Bunu neye bağlıyorsunuz?
Kaliteden ödün vermemek bizi tercih edilir kıldı. Tesislerimizde 
ürünlerini temizleyen çiftçi ya da tedarikçiler her sezon bizimle 
çalışmak istiyor. Kaliteyi de teknolojiye yaptığımız yatırım ile 
yakaladık: Makine parkurumuzda; ürünlerin saflaştırma işlemi için 
çift aşamalı temizlik yapılıyor. Yani çift kere eleme makinesinden ve 
renk ayırma makinesinden geçiriyoruz. Böylelikle tohum ve bakliyat 
çeşitlerinde %99.9 saflık yakalıyoruz. Senelik anlaştığımız büyük 
tohum firmaları var. Senelik 20 bin ton civarında bu firmalar için 
tohum işliyoruz.

Paket markanız var mı?
Mete Tarım olarak iki paket markamız var: Yem Sektöründe “akdarı”. 
Güvercin Yemi olarak da birinci sınıf makarnalık buğday olan “sert 
buğday”. Ayrıca Ukrayna’dan karışım muhabbet yemimiz geliyor. 
Muhabbet yemini tesisimizde temizleyip saflaştırarak kalitesini 
artırıyor ve iç piyasaya “super mıx” adı altında servis ediyoruz.
Tohum Sezonu 6. Ayın 15’inde başlar. 9. Aya kadar tohum hazırlama 
sürecidir. 
Sertifikalandırıp tekrar tohumu ekime hazırlıyoruz. 9. aydan sonra 
muhabbet kuşu yemi hazırlıkları başlıyor. 1 yıl boyunca da muhabbet 
yemi var. Bu arada da Dakota ay çekirdeği işliyoruz. Sözleşmeli 
Çiftçilerimize sertifikalı tohumlarımızı ektiriyoruz. Tarla ziyareti ve 
ekim kontrolü de sıkça yapıyoruz. 

Sertifikalı tohum ekimi yaygınlaştı. Ancak Ata Tohumları ile 
ilgili de fikrinizi alabilir miyim?
İnsan nüfusu arttıkça gıda ihtiyacı da artıyor. Dolayısıyla hastalıklara 
karşı daha dayanıklı, hasat edildiğinde daha çok ürün veren türler 
geliştiriliyor ve üretiliyor. Ata tohumlar da çok faydalı. İçerisindeki 
protein oranı çok yüksek ve glüten de eser miktarda var. 
Dünya nüfusunu doyurmak için GDO’lu (Genetiği Değiştirilmiş 
Organizma)  ürünler de üretiliyor: mısır, soya gibi ürünlerde ‰9 
oranında GDO var. Ancak bunca insanın doyması için kontrollü bir 
şekilde müdahaleler oluyor. 

Beslenmeden konu açılmışken beyaz ekmek ile tam buğday 
ekmeğinin arasındaki fark nedir?
Buğdayın dış yüzeyinde ince bir zar (kepek) var. Bu zar pek çok faydalı 
minerali ihtiva ediyor. Biz buğdayı öğütürken güzel bir görüntü 
yakalamak için dışındaki bu zarı tıraşlıyoruz.  Bu sefer o buğdaydan 
yapılan unun besleyiciliği azalıyor ve de tok tutmuyor.
Tam buğday gibi esmer ekmekler ise bu kepeğe sahip.  Beyaz ekmek 
ile kıyaslandığında kesinlikle daha besleyici ve tok tutuyor. 

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Teknolojiye yatırımımız sürecek. AKY Technology ile yıllardır 
çalışıyoruz. Gökmen Bey öngörülü ve zeki bir iş insanı. Onu tanımak 
da, onunla çalışmak da keyif. 

Certified seed cultivation has become popular. However, we 
would like to get your opinion on Heirloom Seeds?
As the human population increases, the need for food also increases. 
Therefore, species that are more resistant to diseases and yield more 
products when harvested are being developed and produced. Heirloom 
Seeds are also beneficial. It is very high in protein and contains trace 
amounts of gluten. 
GMO (Genetically Modified Organism) products are also produced to 
meet the demands of the world population. The products such as corn, 
soya bean contains 9 percent of GMO. However, there are controlled 
interventions to feed so many people. 

Speaking of nutrition, what is the difference between white bread 
and whole wheat bread?
Wheat has a thin membrane (bran) on its outer surface. This membrane 
contains many beneficial minerals. While grinding the wheat, we shave 
this outer membrane to get a beautiful view. As a result, the nutritional 
value of the flour made from that wheat decreases and does not keep 
you full.
Brown breads such as whole wheat contain this bran. It is more 
nutritious and filling when compared to white bread. 

Is there anything else you want to add?
We will continue to invest in technology. We have been working with 
AKY Technology for long years. Gokmen Akyurek is a foresighted and 
intelligent businessman. It is a pleasure for us to know him and have 
business relations with him. 
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RECEP KAAN YILMAZ AND 
ASLI BANKOGLU WERE 
THE GUESTS OF OUR 24TH 
ISSUE!

Sizi tanıyabilir miyiz?
Kaan Yılmaz: İnsanım. (Gülümsüyor) Oyuncuyum. Bunun yanında 
müzik ve resim ile ilgileniyorum. Şimdi çok yakın bir arkadaşım 
“Olgaç Demirkol” bana heykel ve mozaik yapımını öğretecek. 
Bayram Şekeri setinden evim İstanbul’a döner dönmez…

Oyunculuk kariyerim henüz 6 yaşında Müsahipzade Celal 
Sahnesi’ne çıkmam ile başladı. Geniş kitleler tarafından tanınmamı 
sağlayan proje ise 2006 yılı yapımı gençlik dizisi “Hayat Bilgisi” 
idi. Bilinen manada, amatör ve profesyonel oyunculuk kariyerimin 
başlangıç noktaları budur. 

Could you please tell us a little about yourself? 
Mr. Yılmaz: I am human (Smiles). I am an actor. I am also interested in 
music and painting. Now a very close friend of mine “Olgac Demirkol” 
will teach me how to make sculptures and mosaics. As soon as I return 
to my home Istanbul from the movie set “Bayram Sekeri”. 

My acting career started when I was only 6 years old when I get on the 
Müsahipzade Celal Stage. However, I have widely been known thanks 
to the youth series project “Hayat Bilgisi” produced in 2006. This is the 
starting point of my amateur and professional acting career.

La Recolte Du Monde Dergisi 24. Sayısında iki kıymetli ismi 
ağırlıyor: “Hayat Bilgisi Dizisi” ile geniş kitleler tarafından 
tanınan ve daha pek çok yapımda gördüğümüz; 2012 yılından 
beri de Özgür Gezgin ile birlikte RadyoRoll adlı müzik 
grubunda solistlik yapan Recep Kaan Yılmaz ve “Tatlı Bela”, 
“Bekarlığa Veda” ve “Aslan Parçam” gibi filmlerde rol alan, 
ayrıca menajerlik ve senaristlik yapan Aslı Bankoğlu.
Mersin’de 2021 yılının Mayıs ayında, çekimleri yapılan Bilal 
Kalyoncu’nun yönettiği ve Öykü Gürman, İnan Ulaş Torun ve 
Deniz Oral’ın başrollerini üstlendiği  “Bayram Şekeri” filminin 
setinden gelerek konuğumuz olan bu değerli isimleri daha 
yakından tanıma fırsatı yakaladık.

RECEP KAAN YILMAZ 
VE ASLI BANKOĞLU 
24. SAYIMIZA KONUK 
OLDU!

Aslı BANKOĞLU
Oyuncu-Menajer

Recep Kaan YILMAZ
Oyuncu

La Recolte Du Monde Magazine has two esteemed guests in it’s 
24th issue. “Recep Kaan Yılmaz” who has been widely known with 
TV series “Hayat Bilgisi” and seen in many other productions, 
who has been the soloist in the music group RadyoRoll with 
Ozgur Gezgin since 2012, and “Aslı Bankoglu” who appeared on 
films such as “Tatlı Bela” “Bekarlıga Veda” and “Aslan Parcam”, 
and is also working as a manager and screenwriter. 
We had the opportunity to get to know these valuable guests, 
coming from the set of the movie “Bayram Sekeri”, which was shot 
in Mersin in May 2021, directed by Bilal Kalyoncu and starring 
Oyku Gurman, Inan Ulas Torun and Deniz Oral.
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Ancak belirtmeliyim ki benim bakış açıma göre; profesyonel 
oyunculuk, “oyunculuktan para kazanıyor olmak” demek. İki kavram 
arasındaki tek fark bu ve ben aynı ruhla oynamayı sürdürüyorum. O 
gün bu gündür oynuyorum işte!
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı 
bölümünü bitirdim. Ancak üniversite okurken de çalışıyordum o 
nedenle haytalığımdan (gülümsüyor) okul biraz kör topal gitti. 2 
dönemi üst üste alıp dilekçe vererek okulu bitirebildim. 
Oyunculuk eğitimimi de Adile Naşit Dene Sahnesi’nde aldım.

Tiyatro yapıyor musunuz?
Kaan Yılmaz: Bir dönem yoğun olarak yaptım ancak uzun süredir 
yapmıyorum. Malum pandemi döneminde tiyatro yapmak pek 
mümkün olmadı. Ayrıca tiyatro oyuncu için maalesef ülkemizde, 
İngiltere’deki gibi, gelir getiren bir iş değil. Ülkemiz şartlarında 
insanlar 50 ila 100 sterlin bilet parası ödeyip sahne koltuklarını 
doldurmuyor. Bu anlamda ben idealist değil realistim. Hayatımı 
sürdürmem için yeterli geliri sağlamaya çalışıyorum. Tiyatroyu çok 
seviyorum, idealistim deyip enerjimi oraya harcamak yerine resim 
yapmayı tercih ediyorum.

Oyunculuk zor bir iş mi?
Kaan Yılmaz: Ben bazı meslektaşlarımın aksine oyunculuğun kolay 
bir iş olduğunu düşünüyorum.

Peki, oyunculuk sizce nedir?
Kaan Yılmaz: Oyunculuk, Televizyonda, Tiyatro Sahnesinde ya da 
reklamda farklılaşır. Mecraya göre farklı dinamikleri, püf noktaları 
vardır. Oyuncu olarak yapmanız gereken şey, önünüzde duran 
senaryo çerçevesinde, neler yapacağınızı, nasıl oynayacağınızı 
kararlaştırmaktır. Burada devreye, eğitiminiz ve deneyiminiz yanında 
hayata bakış açınız da girer: Oyunculuk rol yapmak değildir. İçinizdeki 
karakteri anlamak ve duyguyu gerçek manada hissedebilmektir. O 
hisse girdikten sonra oyun akar. 
Ayrıca bence, iyi oyunculuğun ölçütü çevreden gelen beğeni de 
değildir. Çünkü oyunculuk yoruma açıktır; biri beğenir diğer ise hiç 
beğenmez. Dolayısıyla, insanların yorumlarına takılarak da yapılacak 
bir meslek değil. 

However, I must state that in my point of view; professional acting 
means “to make money from acting”. This is the only difference between 
the two concepts, and I continue to act in the same spirit. Since that 
day, I have just been acting!
I graduated from Istanbul University, Faculty of Literature, Department 
of Russian Language and Literature. However, I was working while I 
was studying at university, so out of my vagabondage (smiles), my 
student life was no great shakes. I was able to graduate by taking 2 
semesters in a row and submitting a petition. 
I received my acting training at the Adile Nasit Experimental Stage.

Do you perform in the theatre? 
Mr. Yılmaz:  I performed intensely for a while, but I haven’t done it 
for a long time. As you know, it was not possible to perform theatre 
during the pandemic period. In addition, unfortunately theatre is not 
a wage-earning job for theatre players in our country, as in England. 
Considering the conditions of our country, the people do not pay 50 to 
100 pounds for a ticket and fill the stage seats. In this sense, I am not 
idealist, but realist. I am trying to get enough money to maintain my 
life. I love theatre so much, however, instead of saying I am an idealist 
and expend my energy on it, I prefer painting. 

Is it difficult to be an actor? 
Mr. Yılmaz:  Unlike some of my colleagues, I think acting is an easy job.

So, what does acting mean to you?
Mr. Yılmaz:  Acting differs on TV, on Theatre Stage or on commercial 
films. It has different dynamics and tricks depending on the course. 
What you must do as an actor/actress is to decide what to do and 
how to act within the framework of the film script in front of you. 
Here, besides your education and experience, your perspective on 
life also comes into play: Acting is not playing a part in a project. It is 
understanding the character inside of you and feeling the emotion in a 
real sense. After you have such a feeling, the act flows. 
In addition to these, I think the criterion of good acting is not 
receiving praise from the environment. Because acting is open to 
the interpretation; while one person likes it, another may not at all. 
Therefore, it is not a profession to be done by paying regard to people’s 
comments.

How is the movie project “Bayram Sekeri” that you currently 
take part in, going? What feelings will this production excite in 
audience? 
Mr. Yılmaz: I am in a warm and friendly story that does not focus on a 
single genre such as drama or comedy, even in which these two genres 
are intertwined.  In these days, there are too many catastrophic and 
violent works. There are also comedies repeating one another. This 
production will be shot in the arm. 
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Hâlihazırda dâhil olduğunuz Bayram Şekeri film projesi nasıl 
gidiyor? Bu yapım, hangi duyguları izleyicisine tattıracak?
Kaan Yılmaz: Drama ya da komedi gibi tek bir türe odaklanmayan, 
hatta bu iki türün iç içe geçtiği, samimi bir hikâyenin içerisindeyim. 
Bu dönem, felaket ve şiddet içerikli işler çok fazla. Birbirini 
tekrarlayan komedi filmleri var. İlaç gibi gelecek bir yapım.

Siz hangi türdeki yapımlarda görünmekten hoşlanıyorsunuz?
Kaan Yılmaz: Drama, Komedi, Korku, Romantik gibi ayrımım yok. 
Proje, senaryo ve karakter içime sindiği müddetçe hepsini yaparım.

Oyunculukta ters köşe işler yapıyor musun?
Kaan Yılmaz: Her zaman.

Aslı Bankoğlu: Kaan’ın menajeri olarak bu soruya ben de cevap 
vermek isterim: Bizim her işimizde var, ters köşemiz. Kaan’ı renkli 
bir yelpaze gibi düşünün; dönem filminde bir Osmanlı yeniçerisini 
de canlandırabilir (- ki Osmanlı İşi filminde Payitahtta oynadı, 
oradan çıktı başka bir filmde İngilizce Kolombiyalı eski bir suçluyu 
canlandırdı.)  İstanbullu zengin ailenin şımarık çocuğunu da 
oynayabilir. 

Kaan Yılmaz: Oyunculukta,  “Üstünüze rol yapışması” gibi 
bir durum vardır. Gerçektir. Ancak ben şanslıyım. Farklı farklı 
karakterlerde oynama şansı buldum.

Oyuncular seçilirken ekibe uyum göstermek gibi bir ölçüt 
aranıyor mu?
Aslı Bankoğlu: Kastlar arasındaki uyum önemli. Ancak kişisel 
olarak geçimli, uyumlu bir insan olmak yetmez. Role uygunluk, 
partneriyle paslaşarak uyumlu bir şekilde performans sergilemek 
ve ayrıca; karakteri yansıtabilecek fiziksel görüntüye sahip olmak 
ve farklı rollere bürünebilecek bir görüntüye de sahip olmak 
önemli. 

What kinds of projects do you like to appear in? 
Mr. Yılmaz: I do not discriminate between Drama, Comedy, Horror 
or Romantic. As long as I am satisfied with the project, script and 
character, I can do all of them. 

Do you like reverse corners in acting?
Mr. Yılmaz:  Always.

Mrs. Bankoglu:  As Kaan’s manager, I would like to answer this question 
as well: we always have reverse corners in our projects. Think of Kaan 
as a colorful fan; he can act out an Ottoman Janissary in a period drama 
(-he already took part in an Ottoman project “Payitaht” and then he 
acted out a Colombian ex-criminal in English in another movie.) He can 
also act out a spoiled child of a rich family from Istanbul. 

Mr. Yılmaz: “Typecasting” is a situation we often encounter in acting. It 
is true. However, I am lucky. I had chance to act out different characters. 

While choosing the actor/actress, is there any criterion such as 
being in harmony with team?
Mrs. Bankoglu: The harmony between the castes is very important. 
It is not enough to be personally easy-going and good mixer. It is also 
important to be suitable for the role, to perform in harmony with the 
partner as well as to have a physical image that can reflect the character 
and impersonate different characters. 

For example, moon face is not suitable for every role. Bony face, on 
the other hand, can be turned into numerous faces by applying plastic 
makeup. Camera likes bony face, and you can impersonate every 
character and feeling. You can act out different characters. Kaan has 
such a face. 
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Mesela, yuvarlak surat her role uygun değildir. Kemikli yüz ise plastik 
makyaj uygulayarak bin bir yüze bürünebilir. Kamera kemikli yüzü 
sever ve her tipe, her hisse kolayca bürünebilirsiniz. Tipten tipe 
girebilirsiniz. Kaan’ın da öyle bir yüzü var.

Aslı Hanım, Kaan Bey sette uyumlu bir oyuncu mudur?
Aslı Bankoğlu: Kaan karakter olarak da çok uyumludur. İşine 
odaklanan, disiplinli bir oyuncudur.  Yeri gelir sette oyuncu koçu 
gibidir: Kendi rolüne çok iyi hazırlanır ama oyuncu partnerinin bir 
eksiği varsa da onu tamamlamayı kendine görev bilir. 

Rol yaparken, paslaşma konusunda çok iyidir. Çünkü bilir ki; karşılıklı 
olarak iyi performans sergilemek muhteşem bir sahne çıkmasını 
sağlar. Kaan çok düzgün bir adamdır. 

Sahne öncesi rolünüze nasıl hazırlanıyorsunuz?
Kaan Yılmaz: Senaryo elime geldiğinde iki kere okurum. Sonra 
sahneye girene kadar bir daha bakmam. Çünkü çok tekrarın gerilim 
yaratacağını ve ezberi zorlaştıracağını düşünüyorum. Çok insani bir 
şey bu.

Ben sadece konunun ne olduğunu, konunun içerisinde benim nerede 
olduğumu anladıktan sonra zihnimi sahneye girene kadar özgür 
bırakıyorum. Sahneye girerken de rahmetli tiyatro öğretmenim 
“Metin Akkaya”nın dediği gibi, “Hayatımdaki ne sevinç, ne üzüntü; 
ne dert ne de endişeyi hatırlıyorum. Tüm benliğimi mantoya asıp o 
karakteri giyiniyor ve sahneye giriyorum.

Oyunculukta ezber zor mu?
Kaan Yılmaz: Sahneye hazırlanırken senaryonu ezberlemeye 
çalışıyorsanız, evet zor. Ama konuyu anlayıp konunun üzerine 
gidiyorsanız kolaydır. Çünkü senaryolar aslında hayatın içerisindeki 
diyaloglar üzerine kurulur. Senin oynadığın karakter bir şey söyler; 
karşınızdaki karakter ise ona cevap verir. Bu mantıkla sahneyi kavrar 
ve oynarsanız zor olmaktan çıkar ve diyalog akıp gider.
Ayrıca çoğu yönetmen oyuncunun karakteri yorumlamasını 
kendinden bir şeyler katmasını yani doğaçlama yapmasını sever. Ben 
senaryo ağzım oturmuyorsa yine senaryoya sadık kalarak repliğimi 
kendimce söyleyebiliyorum. Böylece sahne, daha iyi ve doğal oluyor. 

Bayram Şekeri film platosunun kurulduğu Mersin’i nasıl 
buldunuz?
Aslı Bankoğlu: Benim oyunculuk kariyerimde ilk turnem Tarsus’a 
olmuştur. O yüzden bu şehir, manevi olarak ayrıca önemlidir benim 
için. Zaten bu coğrafyanın mutfağı çok zengin ve eşsiz lezzetler var. 
İnsanı da çok sıcak, kendi halinde ve güler yüzlüler. Kiminle tanışsak 
bir konuda bize yardımcı olmaya gayret ediyor.  Dedem de Mersinli 
olunca sevmemem mümkün değil zaten.

Mrs. Bankoglu, is Mr. Yilmaz an easy-going actor in the set? 
Mrs. Bankoglu: Kaan is also well adjusted as a character. He is 
disciplined actor who focuses on his job. Sometimes, he is like an acting 
coach in the set: He prepares very well for his role, but if his partner 
has a deficiency, he takes it his duty to complete it.

He’s very good at passing while acting. Because he knows, performing 
well with each other means a great scene. Kaan is a good joe. 

How do you prepare for your role before the scene?
Mr. Yılmaz:  When I get the script, I read it twice. Then I don’t look at it 
again until I enter the scene. Because I think that too many repetitions 
will create tension and make memorization difficult. It’s the nature of 
human. 

I just set free my mind until I enter the scene after I understand what 
the subject is and where I am in the subject. While entering the scene, 
as my late teacher “Metin Akkaya” said, I remember neither joy, sadness 
nor the trouble and the worry in my life. I hang my whole being on the 
mantle and dress that character and enter the scene. 

Is memorizing difficult in acting? 
Mr. Yılmaz:  If you are trying to memorize the script while preparing 
for the scene, yes, it is difficult. But it is easy if you understand the 
subject and act according to the subject. Because scripts are actually 
based on dialogues in life. The character you act says something and 
the character in front of you answers it. If you understand and act the 
scene with this logic, it will not be difficult, and the dialogue will flow.
In addition, most directors like the actor’s interpretation of the 
character and adding something from himself, that means they like 
improvising. If I don’t like the script, I can say my own lines by adhering 
to the script. So, the scene becomes better and more natural.

How did you find Mersin, where the movie set of Bayram Sekeri 
was built?
Mrs. Bankoglu: My first tour in my acting career was to Tarsus. That’s 
why this city is also spiritually important to me. The cuisine of this 
geography is already very rich and has unique tastes. People are also 
very friendly, simple-hearted, and smiling. My grandfather is also from 
Mersin. So, it is impossible for me not to like Mersin. 
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Her 3.600 yılda bir dünyamıza yaklaştığı ileri sürülen, Niburu/ X 
Planet, Sümer Tanrıları Annunakiler’in geldiği yer. Ve Niburu Güneş 
sistemindeki en dış gezegen. Annunakilerin 445 bin yıl önce dünyamıza 
geldikleri ve bir sebeple 4 bin yıl önce gezegenimizden ayrıldıklarını 
anlatan mitler var. 

“Uzaylı Atalar” miti gerçekten ilginçtir. Irak’ta bulunan binlerde Sümer 
kil tabletlerinde, Annunakiler anlatılmaktadır. Peki, ya bu insanların 
kolektif bilinci ile oluşturulmuş ve devredilmiş bir hikâye değil de 
gerçekse; ya Annunakiler gerçekten dünyada varlık gösterdi ve hatta 
hiç gitmedi ise?

Sümer yazıtlarına göre Anunnaki, panteondaki en güçlü tanrılardır. 
Göklerin tanrısı An ile yeryüzünün tanrıçası Ki’nin torunlarıdır ve asıl 
işlevleri insanlığın kaderini kararlaştırmaktır. Anunnaki teriminin 
bilinen en eski kullanımları, Sümerlerde, Gudea egemenliği ile Ur’un 
üçüncü hanedanlığı döneminde yazılmış olan yazıtlardan gelmektedir. 
Terim, ulaşılan en eski metinlerde Sümer panteonundaki en güçlü ve 
önemli tanrılara uygulanmıştır: Gök Tanrısı An’ın soyundan gelenler. 
Bu tanrı grubu muhtemelen “karar alan yedi tanrı”yı içeriyordu: An, 
Enlil, Enki, Ninhursag, Nanna, Utu ve İnanna.

Annunakilerin Sümer Mitolojisindeki yeri çok güçlü. Astronomi, 
matematik, ülke yönetimi, eğitim, kanun yapıcılık vb. pek çok alanda 
bilgili Sümerler, çağının çok ilerisinde bir medeniyetti ve kıdemli 
tanrıları Annunakiler’e saygı duyup tapıyorlardı. 

Nibiru/ X Planet claimed to orbit the sun every 3.600 years, is where 
the deities of Sumerians came from. Nibiru is the outermost planet 
in the solar system. There are myths that the Anunnaki came to our 
world 445 thousand years ago and for some reason left our planet 4 
thousand years ago. 

The “Alien Ancestors” myth is really interesting. The Anunnaki 
are described in the thousands of Sumerian clay tablets found in 
Iraq. Well, what if it is not created and transferred by the collective 
consciousness of people, but a real story? What if the Anunnaki 
really existed in the world and have not even left our planet?

According to Sumerian writings, the Anunnaki are the most powerful 
deities in the pantheon, descendants of An and Ki, the god of the 
heavens and the goddess of earth, and their primary function was to 
decree the fates of humanity. The earliest known usages of the term 
Anunnaki come from inscriptions written during the reign of Gudea 
(c. 2144–2124 BC) and the Third Dynasty of Ur. In the earliest texts, 
the term is applied to the most powerful and important deities in 
the Sumerian pantheon: the descendants of the sky-god An. 

editorial

ANNUNAKİLER
ANNUNAKIS

İLGİNÇ DEĞİL Mİ?
INTERESTING, ISN’T IT?

Özlem KAPLAN
ozlem@akytechnology.com

Sümer Tanrıları Annunakiler yani “Gökten Gelen Elliler” ya da 
“Gökteki Büyük Tanrı An’ın Ardılları” hakkında şaşkına çevirecek bir 
hikâye var. Sümerlerin tabletlerinde anlattığı 12. Gezegen Niburu’dan 
geliyorlar. 2.5- 3 metre boyundalar. Gezegenlerinin atmosferindeki 
sorunu çözmemek için altınımızı istiyorlar ve altını çıkarmak için 
işçiye ihtiyaç duyup, insanı çeşitli genetik deneylerin ardından 
oluşturuyorlar. Kendi DNA’ larını da verdikleri insanların dişileriyle 
birleşiyorlar ve böylece dev olan NEFİLİM’ ler doğuyor.  Annunakiler, 
ortalama 3600 yıl yaşıyorlar ve ölümsüzlüğün sırrına da sahipler.

There is an astonishing story about the Anunnaki, deities of the 
ancient Sumerians, the “Fifty from Heaven,” or “descendants of An 
and Ki, the god of the heavens and the goddess of earth”, and their 
primary function was to decree the fates of humanity. They are 
believed that they are advanced humanoid extra-terrestrial species 
coming from the undiscovered planet Nibiru and constructed a base 
of operations to mine gold after discovering that our planet was 
rich in precious metal. After various experiments, the Anunnaki 
hybridized their species and created humans as a slave species of 
miners. They coupled with the females of the humans to whom 
they gave their DNA, and thus the giant Nephilim were born. The 
Anunnaki lived an average of 3.600 years, and they also had the 
secret of immortality. 
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Sümerleri araştıran ve Annunakiler ile ilgili varsayımları ileri süren 
önemli isim Zecharia Sitchin’dir. Sizce Zecharia Sitchin’ın ileriye 
sürdüğü “Uzaylı Atalar” Teorisi ya da yorumu kulağa nasıl geliyor? 
Dünyadaki yaşamın tohumları uzaydan atılmış, olabilir mi? Kulağa ne 
kadar inandırıcı geliyor? Ama kesinlikle ilginç değil mi?

Zecharia Sitchin Kimdir?
Zecharia Sitchin, (d. 11 Temmuz 1920, Bakü, Azerbaycan - ö. 9 Ekim 
2010, New York) on kitaplık “Dünya Tarihçesi” adlı kitap serisiyle 
tanınmış, Yahudi asıllı bilim adamı, sümerologdur. Çivi yazısı dışında 
hiç bilinmeyen “ölü diller” konusunda da çalışmaları vardır.
Sitchin pre-astronotiğin tanınmış bir temsilcisidir. Kitaplarında, 
Hristiyanlık öncesi antik Sümer çivi yazılı metinlerin çevirisine 
dayanan teorisinde, tarih öncesi çağlardaki varsayımsal bir onikinci 
gezegen olan Nibiru tarafından Anunnaki adındaki uzaylılar kendi 
gezegenlerindeki (Niburu) atmosfer zararını onarabilmek için 
dünyamıza gelip çalıştırmak için ilkel işçi olarak insanı yaratmıştı. 
Çevirdiği tabletlerden yola çıkarak Nibiru gezegeninin güneşin 
etrafında 3.600 yıllık eliptik bir yörüngede olduğunu iddia etti. 
Sitchin’in kitapları dünya çapında milyonlarca kopya satmış ve 25’ten 
fazla dile çevrilmiştir.

This group of deities probably included the “seven gods who 
decree”: An, Enlil, Enki, Ninhursag, Nanna, Utu, and Inanna. The 
Anunnaki have an important position in Sumerian Mythology. 
The ancient Sumerians who are skilled in many fields such as 
astronomy, mathematics, country administration, education, law 
making, etc., were a civilization ahead of their time. They respected 
and worshiped their senior gods, the Anunnaki. 

The important name who researched the Sumerians and put 
forward the assumptions about the Anunnaki is Zecharia Sitchin. 
How do you think Zecharia Sitchin’s “Alien Ancestors” Theory or 
interpretation sounds? Could it be that the seeds of life on Earth 
were planted from outer space? Does it ring true? However, very 
interesting, isn’t it?

Who is Zecharia Sitchin?
Zecharia Sitchin (born July 11, 1920, Baku, Azerbaijan - d. October 
9, 2010, New York) is a Jewish scientist, sumerologist, known for 
his ten-book “World History” book series. Apart from cuneiform, 
he also has works on “dead languages”, which are still unknown. 
Sitchin is a well-known representative of pre-astronautics. Sitchin 
attributed the creation of the ancient Sumerian culture to the 
Anunnaki, which he stated was a race of extra-terrestrials from a 
planet beyond Neptune called Nibiru. He asserted that Sumerian 
mythology suggests that this hypothetical planet of Nibiru is in 
an elongated, 3,600-year-long elliptical orbit around the sun. 
Sitchin’s books have sold millions of copies worldwide and have 
been translated into more than 25 languages.



46

ÖZKILIÇ, MERCİMEK 
İŞLEME TESİSİ İLE İDDİALI

Sizi tanıyabilir miyiz?
Diyarbakırlıyım. 1992 yılında dünyaya geldim. Üniversite 
mezunuyum. Atadan dededen ticaretin içerisindeyiz. Babam Sinan 
Özkılıç, Diyarbakır’a farklı zamanlarda, cırcır fabrikasından yem 
fabrikasına kadar değişik sektörlerde, 6 fabrika kurmuştur. İzmir’de 
7- 8 yıl inşaat projeleri de yürüttük. Şimdide de yepyeni bir oluşum 
içerisindeyiz. Diyarbakır’da, mercimek, bakliyat ve tohum çeşitlerini 
işleyerek temizleyen bir tesise imza attık. 

La Recolte Du Monde Dergisi sayfalarında Diyarbakır’ın köklü 
ailelerinden birine mensup, başarılı bir iş insanını ağırlıyor: 
Onur Özkılıç.
Özkılıç, “Temiz ürün eşittir teknoloji. Saatte 5 ton kapasite 
ile tohum ve mercimek eleyen iki üretim hattına sahibiz. 
Son teknoloji eleme, temizleme, seçme ve paketleme 
makinelerinden oluşan bu hatlardan ürün cam gibi çıkıyor. 
Avrupa standartlarında mercimek, nohut ve buğday eliyoruz.” 
dedi.

Neden, kuru gıda işleme tesisine yatırım yapma kararı aldınız?
Size şöyle açıklayabilirim: “Bir elbiyesi mecbur kaldığınızda 2 yıl 
giyebilirsiniz ancak gıda tüketmeden sağlıkla yaşayamazsınız.” Gıda 
Sektörü yatırım yapmak için doğru bir sektör. Tohum ve mercimek 
alanında özel olarak yatırım yapmamızın nedeni ise; Diyarbakır ile 
Mardin, Batman gibi çevre şehirlerde yetişen mercimeğin kaliteli 
ve lezzetli olmasıdır. Hammaddenin en güzeline sahibiz.  Ürünü 
sözleşmeli ekim yöntemi ile yöre çiftçisine ektirecek ardından 
işleyerek pakete sokacak ve satışını gerçekleştireceğiz. 

Ürünlerinizi hangi bölgelere gönderiyorsunuz?
Türkiye ve yurtdışında ise Arap ülkeleri ile Avrupa ülkeleri hedef 
bölgelerimizdir. Yakın coğrafyaları önceliyoruz. İç piyasada satış ağını 
güçlü tutmak ileride dış pazarlarda kriz yaşanması halinde işletmeyi 
ayakta tutar. Dolayısıyla sadece yurtiçi ya da sadece yurtdışına iş 
yapmanın ticari çıkarlara uygun düşmediği kanaatindeyim.

La Recolte Du Monde Magazine interviewed a successful 
businessman, who is a member of one of the well-established 
families in Diyarbakir, Turkey: Onur Ozkilic. 
Ozkilic said, “Clean product means technology. We have two 
production lines processing 5 tons of seeds and lentils per hour. 
We obtain products smooth as silk from these lines consisting 
of state-of-the-art-technology screening, cleaning, sorting, and 
packaging machines”.

OZKILIC IS ASSERTIVE 
WITH ITS LENTIL 
PROCESSING PLANT

Could you tell us a little about yourself? 
I am from Diyarbakir, Turkey. I was born in 1992. I am university 
graduate. We have been engaged in trade activities for generations. 
Sinan Ozkilic, my father, established 6 factories in different sectors 
from ginnery to feed factory, in different periods. We also carried 
out construction projects in Izmir during 7 to 8 years. Now we have 
a brand-new development. We put our signature under a plant 
processing and cleaning lentil, pulse and seed varieties. 

Why did you decide to invest in a dry food processing plant?
Let’s put it in this way: “You can wear a t-shirt for 2 years but you 
cannot live healthily without consuming food.” The Food Industry 
is the right field to invest in. The reason why we particularly made 
an investment in the field of seeds and lentils is; the quality and 
deliciousness of lentils grown in Diyarbakir and surrounding cities 
such as Mardin and Batman. We have the finest of raw materials. We 
will have the local farmers plant the product with contract farming, 
then we will process and pack it. 

Which regions do you sell and ship your products to? 
Turkey, Arab countries, and Europe are our target regions. Nearby 
geography is our primary focus. Keeping the sales network strong in 
the domestic market keeps the business alive in case of a crisis in the 
foreign markets in the future. Therefore, I believe that doing business 
only domestically or only overseas is not compatible with commercial 
interests. Our target is to make our presence felt both in Turkey and 
overseas, starting from nearby geographies.  Iraq, Germany, and Italy 
are our first targets. We are getting ready for sending lentil samples 
to Italy these days. 
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Onur ÖZKILIÇ - ÖZKILIÇ MERCİMEK

 Bizim satış stratejimiz her ikisinde de yakın coğrafyalardan başlayarak 
varlık göstermek. Irak, Almanya ve İtalya ilk hedefimiz. Bugünlerde 
İtalya’ya mercimek numunesi göndermeye hazırlanıyoruz.

İtalya neden Türkiye’den mercimek alıyor? Bizim farkımız ne?
Dünya üzerinde yetişen en güzel yiyecek ve içecekleri Avrupa 
ülkeleri almayı tercih ediyor. Aroması ve besleyicilik oranı sebebiyle 
Türkiye’de yetişen mercimekler talep görüyor. Kanada, mercimek 
üretiminde dünya lideri ancak konu besleyicilik ve lezzet olunca 
bizim ürünlerimizin farkı ortada. 

Tesisinizden söz eder misiniz?
Temiz ürün eşittir teknoloji. Saatte 5 ton kapasite ile tohum ve 
mercimek eleyen iki üretim hattına sahibiz. Son teknoloji eleme, 
temizleme, seçme ve paketleme makinelerinden oluşan bu hatlardan 
ürün temiz çıkıyor. Avrupa standartlarında ürün eliyoruz. 

Mercimek piyasası şu sıralar ne durumda?
Mercimek hasat sezonu 6. aydır. O zaman mercimek kilo fiyatı 5TL 
idi. Şu an 9. aydayız ve mercimek fiyatı 10TL. Fiyatlar yüksek olduğu 
için sezon biraz durgun. Sezonda ürün alarak stok yapan firmalar 
için ise kar var.  

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Türkiye toprakları çok bereketli. 4 mevsim yaşanıyor ve yıl içerisinde 
3 kere hasat yapabilen coğrafyalar var. Urfa, Ceylanpınarı ve Harran, 
Konya Ovası gibi çok verimli ekim alanlarımız var. Çiftçi desteklenerek 
tarımı daha da güçlendirmek gerek. 

Why does Italy import lentils from Turkey? What is our 
difference? 
European countries prefer to buy the best food and beverages 
in the world. Lentils grown in Turkey are in demand due to their 
aroma and nutritional value. Canada is the world leader in lentil 
production, however when it comes to nutrition and flavour, the 
difference between our products is obvious.

Could you tell us a little about your facility? 
Clean product means technology. We have two production lines 
processing 5 tons of seeds and lentils per hour. We obtain products 
smooth as silk from these lines consisting of state-of-the-art-
technology screening, cleaning, sorting, and packaging machines. 
We clean and screen products in European standards. 

How is the state of the lentil market recently?
6th month is the lentil harvest season. At that time, the price of 
lentils was 5 TL per kilo. We are now in the 9th month and the price 
of lentils is 10 TL. The market is flat because the prices are high. The 
companies that have bought lentils in the season and stocked up can 
make a profit. 

Is there anything else you want to add?
Turkey has very fertile soils. There are 4 seasons in Turkey, and 
there are geographies that can harvest 3 times a year. We have 
very fertile cultivation areas such as Urfa, Ceylanpinari and Harran, 
Konya Plains. It is necessary to strengthen agriculture by supporting 
farmers.
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KÜP ŞEKER ÜRETİM 
TESİSİNDEN, MERMİ 
ÜRETİM HATTINA; 
YILMAZ MAKİNA

La Recolte Du Monde Dergisi, 24. Sayısı’nda Yılmaz Makina’nın 
Türkiye ve Avrupa Kıtası’ndan sorumlu, Satış ve Pazarlama 
Müdürü Sayın Erken Çalgıç’ı konuk ediyor. 
Çalgıç, “Yılmaz Makina 1979 yılından beri makina üreten ve 
Türkiye’ye kazandıran bir kuruluş. Bugün, Küp Şeker Üretim 
Tesisleri’nden, Mermi Üretim Tesislerine kadar çok geniş 
bir alanda makine üretmeyi sürdürüyoruz. Güçlü AR-GE  
Ekibimizle, yeniliklere imza atarak makineler üretmeye devam 
edeceğiz.”

Sizi tanıyabilir miyiz?
1988, Almanya doğumluyum. 11 yıldır 
İstanbul’da yaşıyorum. Son 8 yıldır 
Yılmaz Makina’da çalışıyorum. Bugün 
kurumda, Satış ve Pazarlama Müdürü 
olarak çalışıyorum. 

Yılmaz Makina hakkında bilgi alabilir 
miyiz?
Yılmaz Makina, 1979 yılından beri 
vardır. Hizmet ettiği gıda, ilaç, kimya 
ve kozmetik sektörüne sunmuş olduğu 
özel çözümler (projeler) ve paketleme 
makineleri ile makine üretimi ve 
tasarımı konusunda sektörde önde 
gelen tecrübeli bir firmadır. Geniş bir 
yelpazeye sahip olan Yılmaz Makina 6, 
12.5, 25, 50 ve 65 ton kapasitede küp 
şeker üretim tesisleri yapmaktadır. Küp 
şeker makinesinden entegre üretim ve 
dolum tesislerine, sert şeker presleme 
makinasından, kömür üretim ve 
paketleme tesislerine, nargile kömürü 
üretim tesislerinden, kağıt poşet dolum 
makinesine kadar bir çok makine 
üretimi gerçekleştiren Yılmaz Makina 
stickpack stick paketleme makinesi 
(3’ü 1 arada), çay dolum makinesi, kraft 
sarma makinesi, kolileme makineleri, 
ikincil ambalajlama makineleri, 
kutulama makineleri, kare paketleme makinesi üretimi de 
yapmaktadır.  Sadece bunlarla da sınırlı kalmayarak aerosol dolum 
makinesi, termoform makineleri, dikey dolum makineleri, doypack 
dolum ve paketleme makineleri, silikon kartuş dolum makinesi, 
blister makineleri, sıvı stick dolum makineleri, konveyör sistemleri 
ile müşterilere özel proje çözümleriyle 65’in üzerinde model makine 
üretimi gerçekleştirmektedir. Fransa, Belçika, Avusturya, Polonya, 
Danimarka ve Moldova ülkelerimiz arasında.

Savunma Sanayine de hizmet veriyorsunuz? Bilgi alabilir 
miyiz?
Son 5 yıldır Savunma Sanayi için makine üretiyoruz. Türkiye’nin 
ilk yerli ve milli mermi üretim hattını kuran firmayız. Türkiye daha 
önce bu makineleri yurtdışından temin ediyordu. Bugün itibariyle 
iki mermi üretim hattını daha tamamladık ve teslim etmeye 
hazırlanıyoruz. Bu alanda da dünyaya açılmak hedefimiz. 

La Recolte Du Monde Magazine welcomes Mr. Erkan Calgıc, 
Sales and Marketing Manager responsible for Turkey and 
Europe at Yılmaz Makina.  
Calgıc, “Yılmaz Makina is an organization that has been 
manufacturing machinery since 1979 and bringing them to 
Turkey. Today, we continue to produce machinery in a very 
wide area, from Cube Sugar Production Facilities to Bullet 
Production Facilities. With our strong R&D Team, we will 
continue to produce innovative machines.”

YILMAZ MAKINA; 
FROM CUBE SUGAR 
PRODUCTION FACILITY 
TO BULLET PRODUCTION 
LINE

Could you tell us a little about yourself? 
I was born in Germany in 1988. I have been 
living in Istanbul for 11 years. I have been 
working for Yılmaz Makina for the last 8 
years. I am currently working as Sales and 
Marketing Manager in the company. 

Could you give us information about 
Yılmaz Makina? 
Yılmaz Makina was established in 1979. It 
is a leading experienced company in the 
sector in terms of machine production and 
design with special solutions (projects) 
and packaging machines that it has offered 
to the food, pharmaceutical, chemical and 
cosmetic sector. Having a wide range of 
products, Yılmaz Makine produces cube 
sugar production facilities with 6, 12.5, 25, 
50, and 65-tons capacity. Yılmaz Makine, 
which produces many machines from cube 
sugar machine to integrated production and 
filling facilities, hard sugar pressing machine, 
coal production and packaging facilities, 
hookah coal production facilities, paper bag 
filling machine, stickpack stick packaging 
machine (3 in 1), tea It also manufactures 
filling machines, kraft wrapping machines, 
packaging machines, secondary packaging 
machines, boxing machines, and square 
packaging machines. Not only these, but also 

aerosol filling machine, thermoforming machines, vertical filling 
machines, doypack filling and packaging machines, silicon cartridge 
filling machine, blister machines, liquid stick filling machines, 
conveyor systems and more than 65 models of machines with 
special project solutions. France, Belgium, Austria, Poland, Denmark 
and Moldova are among our countries. 

Do you also serve the Defense Industry? Could you tell us a little 
about it? 
We have been manufacturing machines for the Defense Industry 
for the last 5 years. We are the company that installed Turkey’s first 
domestic and national bullet production line. Turkey had previously 
supplied these machines from abroad. As of today, we have 
completed two more bullet production lines and are getting ready 
for delivering. Our goal is to open up to the world in this field as well.
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Şeker üreten hatlardan mermi üreten makine hatlarına… Nasıl oldu?
Yılların Makina firmasıyız ve güçlü bir AR- GE Ekibimiz var. Projeler 
üretebiliyor ve yeniliklere imza atıyoruz. Uzman olduğumuz konu 
küp şeker makineleri ve paketleme hatları olmakla birlikte farklı 
fikirlere açığız ve üretebilecek altyapıya da sahibiz.

Avrupalılar şekeri nasıl tüketiyor?
Küp şekeri Avrupalılar severek tüketiyor ve onların icadı. Avrupa, 
Rusya, Türkiye ve Afrika’nın bazı ülkelerinde şeker küp formunda 
hala kullanılıyor. Bu ürünün tarihine baktığımızda; Fransızlar icat 
etmiş ve çayı tatlandırmak için kullanılan formu “mermi şekermiş”: 
Mermi formundaki kalıplara doldurulan likit şeker kurutulurdu. 
Ardından da küçük bir çekiç yardımıyla kalıba burmak suretiyle 
şeker parçaları çaya düşürülürdü. Kıtlama şeker kullanımı hala 
Anadolu’da yaygındır. Irak’ta, İran’da kıtlama şekerle çay içilir. 
Avrupa’da da mermi şeker geleneksel bir tat olarak üretilmeye 
devam etmektedir.

Yılmaz Makina’nın yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri var 
mı?
Şirketimize personel alımı sürecinde, kadınlara pozitif ayrımcılık 
yaparak önceliyoruz. Yılmaz Makina’nın en üst kademeden attaki 
kademelere kadar görev almış kadınları görebilirsiniz. 

İş birlikleriniz var mı?
Üniversiteler ile yürüttüğümüz işbirliklerimiz ve sponsorluklarımız 
var. Size daha öncede belirttiğim gibi, AR- GE çalışmaları ve yenilikçi 
projeler üretmek bizim için önemli. Bu noktada üniversiteler 
ile birlikte yürüyoruz: Yakın zamanda üniversite öğrencilerinin 
katıldığı, Amerika’da düzenlenen bir roket yarışması vardı. İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nden gençlere teknik ve altyapı desteği verdik. 

Gelecek projeleriniz nelerdir?
Şuan savunma sanayi alanında çalışmalarımız sürüyor. Ülkemiz ve 
şirketimiz için gelecek vadeden bir alan. Yenilikler geliyor! Roket 
parçalarından, bomba atar tripodlarına kadar geniş bir yelpazede 
üretim yapmaya hazırlanıyoruz.

Sektörünüzün nabzını tutmak için hangi fuarlara 
katılıyorsunuz?
Dünyada alanımızda düzenlenen konferanslara odaklanmış 
durumdayız.  Mesela şeker sanayisinin DUBAİ, ABD ve Almanya’da 
düzenlediği çok ciddi kongreler oluyor. İngiltere’de Dünya Şeker 
Örgütü isimli bir kuruluş var. Yılda bir kaç kere, düzenli olarak, sektör 
temsilcileri bu örgütün konferanslarında buluşuyor ve işbirlikleri 
kuruyor. Biz de Yılmaz Makina olarak sponsor pozisyonunda yerimizi 
alıyoruz. Ayrıca, Rusya’da gıda, un, kahve alanında toplantılar oluyor. 
Orada da bulunduk. Böylece hedef kitlemiz ile doğrudan iletişim 
kurabiliyoruz. 

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Günümüzde makine sanayisi üreticileri yeterince denetimlere tabi 
tutulmuyor. Ürettikleri makinenin arkasında durmayan çok fazla 
merdiven altı üretici var: para alan ama makineyi vermeyen ya da 
üretebiliriz deyip üretemeyen… Fiyat politikasında da istikrarlı 
bir ortam yok; düşük fiyatlara imal edilen makinelerde, emekten 
çalınarak, etik olmayan şartlarda üretiliyor. Devletimize bu noktada 
büyük iş düşüyor: Denetleyiciler sanayinin içinden olmalı. Nereye 
bakacağını bilmeli. Makine imal edilirken kullanılan malzemeden, 
mekanik tasarıma; elektrik tasarrufuna kadar her açıdan incelenmeli.

From cube sugar production lines to bullet production lines… 
How did it happen?
We are the machinery company of the years, and we have a strong 
R&D Team. We can produce innovative projects. Our expertise is 
cube sugar machines and packaging lines however, we are open to 
different ideas and we have the substructure to produce them.

How do Europeans consume sugar?
Europeans have a taste for cube sugar, and it is their invention. Cube 
sugar is still used in Europe, Russia, Turkey and some countries 
in Africa. When we look at the history of this product; The French 
invented it and the form used to sweeten tea was “bullet sugar”: 
Liquid sugar filled in moulds in the form of bullets was dried. Then, 
pieces of sugar were dropped into the tea by hitting the mould 
with the help of a small hammer. The use of “Kıtlama” (English: it 
is a technique used to drink tea by biting sugar in the mouth) is 
still common in Anatolia. In Iraq and Iran, tea is drunk with kıtlama 
sugar. Bullet sugar continues to be produced as a traditional taste in 
Europe.

Are there any social responsibility projects carried out by 
Yilmaz Makina?
In the process of personnel recruitment in our company, we prioritize 
women by making positive discrimination. You can see women who 
have worked at Yılmaz Makina from the top to the bottom.

Do you have collaborations?
We have collaborations and sponsorships with universities. As I 
have told you before, it is important for us to produce R&D studies 
and innovative projects. At this point, we are walking together 
with universities: Recently, there was a rocket competition held in 
America, in which university students participated. We provided 
technical and infrastructure support to young people from Istanbul 
Technical University.

What are your future projects?
We are currently working in the field of defense industry. It is a 
promising area for our country and our company. Innovations are 
on the way! We are getting ready to manufacture a wide range of 
products from rocket parts to grenade launcher tripods.

Which fairs do you attend to keep your finger on the pulse of 
your industry?
We are focused on conferences held in our field around the world. 
For example, there are very serious congresses organized by the 
sugar industry in DUBAI, USA, and Germany. There is an organization 
in the UK called the International Sugar Organization. A few times 
a year, sector representatives regularly meet at the conferences of 
this organization and develop business relations. As Yılmaz Makina, 
we also take our place in the sponsor position. In addition, there 
are meetings in the field of food, flour, and coffee in Russia. We’ve 
been there too. Thus, we can communicate directly with our target 
audience.

Is there anything else you want to add?
Today, the machinery industry manufacturers are not audited 
adequately. There are many under the counter manufacturers who 
do not stand behind the machine they produce: those who take 
money but do not give the machine or say they can produce it and 
cannot produce. There is also no stable environment in price policy; 
Machines manufactured at low prices are also produced under 
unethical conditions with theft of labor. Our government has much 
to do at this point: Inspectors must be from the machinery industry. 
The machine should be inspected in every aspect from the materials 
used in the production to the mechanical design and electricity 
savings. 
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AKYÜREK
AKY TECHNOLOGY 
Yönetim Kurulu Başkanı

Şükranlarımızla...
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AKY Technology’de, çoğu kez masasında 
bulamadığınız, fabrikanın üretim 
bölümlerinde; personellerinin bazen 
babası, abisi bazen de amcası olmuş; 
çalışmayı hayat gayesi edinmiş, tüm 
o gücüne ve varlığına tezat teşkil 
edecek şekilde, mütevazı ve çalışkan bir 
Çukurova beyefendisidir, Sabahattin 
Akyürek. AKY Technology Ailesinin ulu 
çınarıdır; kıymetlisidir.

Sabahattin Akyürek, 15 Ekim 1952 tarihinde anne ve babasının 
da doğduğu yer olan Mersin’de dünyaya gelmiştir. Suriye’den, 
yürüyerek 10 günlük bir göç yolculuğu ile Mersin’e ulaşan bir 
dedenin ve aslen Antakyalı olan bir anneannenin torunudur…
Çocukluğu sorulduğunda; “çocukluğumu hiç yaşamadım, hep 
çalıştım” diye anlatır Sabahattin Bey, o günleri. Yüzünde bu 
eksikliğin hüznünü arar ancak göremezsiniz. Çalışkanlığı, çocukluk 
yaşından bu yana taşıdığı bir karakter olmalı ki, şükürle bahseder 
maziden:

-Orta ikiden sonra (1962’den itibaren), babamın yanında sebze 
işinde çalıştım. Tarla işçisiydi babam. Kendi tarlamız yoktu elbette, 
başkasının yanında çalışıyorduk. Aslında ben çalışmıyordum, 
babama yardım ediyordum hesapta. Meğer ortaokulda başlamışım 
hala devam eden çalışma hayatıma.

Sabahattin Akyürek, güçlü bir adam. Kaya gibi sert olup salt rüzgara 
fırtınaya değil, bir çiçeğin kokusuna da direnen bir sertlik değil 
bu. Soyadı ile müstesna ak yürekli, yumuşak kalpli ancak iradesi 
güçlü, erdemleri ve kuralları olan bir dik duruştan onunki. Güzel 
bir ‘insan’ örneği Sabahattin Bey…

Standing in stark contrast to all his 
strength and presence, Sabahattin 
Akyurek is a modest and hardworking 
Cukurova gentleman whom you cannot 
find in his room due to being always in the 
producing departments. He is sometimes 
the father, sometimes the brother and 
sometimes the uncle of the employees, and 
whose mission in life is just working. He is 
the great plane tree of the AKY Technology 
Family and means the world to them. 

Sabahattin Akyürek was born on October 15, 1952, in Mersin where 
his parents were also born. He is the grandson of a grandfather who 
arrived in Mersin after a 10-day immigration journey from Syria and 
a grandmother coming from Antakya...
When asked about his childhood; “I never enjoyed my childhood, I 
always worked,” Mr. Sabahattin Akyurek talks about those days. You 
look for the sadness of this need on his face, but you cannot see it. His 
industriousness must be a character he has had since his childhood 
because he always talks gratefully about the past. 

-After 7th grade (since 1962), I worked for my father in the vegetable 
gardening. My father was a field worker. Of course, we didn’t have 
our own field, we were working for someone else. Actually, I was not 
working, I was just helping my father. It seems that my working life 
started when I was in secondary school, and it continues. 

Uğur, Sabahattin ve Gökmen AKYÜREK
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Kendisi gibi evlatlar yetiştirmiş bu güçlü baba. Çocuklarından 
bahsederken, “yükün çoğu annelerindeydi”, diyor, gözlerinin içi 
gülerek. Onun çok iyi bir anne olduğunu anlatıyor Sabahattin Bey. 
Sabahattin Bey’in tanıttığına göre Sühendan Hanım korumacı 
bir anneymiş: “Son derece şefkatlidir, yüreği evlatlarına karşı çok 
yumuşaktır. Ancak biri evlatlarının üzerinde gölge edecek olsa 
hemen bir kaplana dönüşür. Evlatlarımız üzerinde çok emeği 
var. Onların iyi ve başarılı birer birey olması için çok emek verdi 
hanımım.”

Bu sevgileri ve fedakârlıklarıyla örnek çift, 4 çocuk dünyaya getirmiş. 
1977’de Gökmen Akyürek, 1979’da Filiz Akyürek (Gökten), 1983’te 
Fulya Akyürek (Sönmez) ve 1989’da Uğur Akyürek doğmuş.

Sabahattin Akyurek is a strong man. He is as hard as a rock and 
resist not only the wind and the storm, but also the scent of a 
flower. Like the meaning of his last name, he has a kind- and tender-
hearted character, but strong-willed, virtuous, prim, and proper. Mr. 
Sabahattin Akyurek is a good example of ‘human being’...

This strong father has raised children like himself. “Most of the 
responsibility was on their mother,” he says with a smile when he 
talks about his children. He says that she is a very good mother. 
According to the words of Mr. Sabahattin Akyurek, Mrs. Suhendan 
Akyurek was a protective mother: “She is extremely compassionate, 
her heart is very soft towards her children. However, if someone were 
to cast a shadow over her children, she would immediately turn into 
a tiger. She has a great endeavour to raise her children. My lady has 
a great contribution to make them good and successful individuals.”

The marriage made in heaven give birth to four children with their 
love and sacrifice. Gokmen Akyurek was born in 1977, Filiz Akyurek 
(Gokten) in 1979, Fulya Akyurek (Sonmez) in 1983 and Ugur 
Akyurek in 1989.

Sühendan, Fulya (SÖNMEZ) , Filiz (GÖKTEN), Sabahattin, Uğur  AKYÜREK 
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Gökmen Akyürek’ten bahsederken, “ilk çocukların kaderidir, en çok 
onlar yorulur.” Doğrusu şu ki evet, tüm kardeşlerin çalıştığı şirkette, 
büyük yük AKY Technology İcra Kurulu Başkanı olan Gökmen 
Akyürek’te.

Sabahattin Bey’in kurucularından olduğu AKY Technology’nin 
mazisi, 1967’ye dayanıyor. Sabahattin Bey o yıllarda 3-5 kişi ile küçük 
bir imalathanede Atanas Usta’nın yanında 5 yıl kadar çalışıyormuş. 
Ardından 2 yıl askerlik yapıp 1974’de kendi imalathanelerini 
açıyorlar. Tek çeşit eleme makinesi ile başlanılan bir küçük aile 
‘dükkânı’ hikayesi, günümüze kadar büyüyerek geliyor.

İşlerin ivme kazanması yaklaşık olarak 1982’den sonra oluyor. 
Gökmen Akyürek’in tarım makinaları ve teknolojileri mühendisi 
olması ile bu ivme, ciddi bir büyümenin yegane sebebi oluyor. 2014 
yılına kadar kardeşleri ile birlikte çalışan Sabahattin Akyürek, bu 
tarihte AKY Technology’yi çocuklarıyla omuz omuza kuruyor. 

Şimdilerde ise imalat bölümünün başında, 450 personelin abisi/
babası, şefkatli ve babacan bir patron kendisi. Sabahattin Bey’e, 
tırnaklarıyla kazıyarak oluşturduğu bu güzel hayatta, sevgi dolu 
ailesi ile birlikte sağlıklı bir ömür dileklerimizle…

While talking about Gokmen Akyurek, Mr. Sabahattin Akyurek says,  
“The first children get tired the most, it is the fate of them”, he adds. 
Strictly speaking, AKY Technology’s CEO Gokmen Akyurek has the 
major responsibility in the company where all sisters and brothers 
are working. 

The history of AKY Technology, of which Mr. Sabahattin Akyurek is 
one of the founders, dates back to 1967. In those years, Mr. Akyurek 
worked with Master Atanas for 5 years in a small workshop with 3-5 
people. Then he did his military service for 2 years and opened their 
family workshops in 1974. The story of a small family ‘shop’, which 
started with a single type of sieving machine, continues to grow until 
today.
The acceleration of the work took place approximately after 1982. 
This acceleration was the sole reason for a serious growth after 
Gokmen Akyurek had a bachelor’s degree in Agricultural Technology 
Engineering. Sabahattin Akyurek, who worked with his siblings until 
2014, established AKY Technology shoulder to shoulder with his 
children on this date.
Today, he is the head of the manufacturing department, the brother/
father of 450 employees, a kind and fatherly boss. We wish Mr. 
Sabahattin Akyurek a healthy life with his warm-hearted family in 
this beautiful life he created by lifting himself by the bootstraps.

Uğur, Gökmen, Sabahattin, Sühendan  AKYÜREK ve Fulya (AKYÜREK) SÖNMEZ
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OPTIMUM EFFICIENCY 
FROM PRODUCTION TO 
POST-HARVEST WITH 
LINAK ACTUATORS

LINAK AKTÜATÖRLER 
İLE ÜRETİMDEN HASAT 
SONRASINA OPTİMUM 
VERİMLİLİK

Verimlilik ve kompakt çözümler, bakliyat pazarına yönelik üretilen 
makinelerde hem sektörde öncü olmak hem de dünyaya hitap 
edebilen makinelere sahip olmak için kaçınılmaz iki konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Merkezi Türkiye, Mersin’de yer alan AKY 
Technology, sadece yeniliği takip eden değil yeniliği tasarlayan 
bir firma olmak istedikleri için hem tasarım sürecinde hem de 
sonrasında hayatlarını kolaylaştıran elektrikli aktüatör çözümlerine 
tasarımlarında yer vermektedir.

AKY Technology’nin bünyesindeki makineler; ürünün hasat 
sonrasında yabancı maddelerden (toprak, taş, toz vb.) ayıklanarak 
temizlenmesi ile kusurlu (kırık, az yetişmiş, yabani vb.) tohumun 
kaliteli olandan ayrıştırılması işlemini gerçekleştirmektedir. 

Yaklaşık 70 ülkeye yaptığı ihracat ve yıllık 200 tesis kurabilme 
kapasitesiyle, AKY sektörün fark yaratan, Ar-Ge yatırımlarıyla 
sektörün ihtiyaç duyacağı makineleri tasarlayan ve dünyada adından 
söz ettiren öncü firmalardan birisi olmak misyonuyla hareket 
etmektedir. 

Tasarım personelinden üretim personeline, montaj personelinden 
müşterilerine, aldıkları her geri bildirimi değerlendirdiklerini 
ve makinelerdeki iyileştirmeleri ve yeni tasarımlarını bu şekilde 
şekillendirmeye önem verdiklerini söyleyen Ar-Ge Müdürü 
Savaş Kaplan, aktüatörlerin kompakt yapısı ve alınan verimlilik 
düşünüldüğünde tasarımlarının aktüatör teknolojisiyle birlikte 
boyut atladığını dile getirmektedir. Savaş Bey, lineer aktüatör 
teknolojisini neden tercih ettiklerini “… kompakt bir yapıya sahip, 
kolay monte edilebiliyor, arıza vermeyen bir ürün ve ihtiyaç duyulan 
teknik özelliklerde bir ürünü bulmamız çok kolay” diyerek bu 
teknolojiye olan güvenini ortaya koymaktadır. 

Ar-Ge yatırımlarına önem vermesiyle değişime açık olduğunu ve 
öncü firmalardan biri olmak istediğini açıkça ortaya koyan AKY 
Technology için aktüatörün kompakt yapıya sahip olması, dolayısıyla 
değişen ihtiyaçlara hızlı bir şekilde uyarlanabilir olması en önemli 
unsurların başında gelmektedir.

Güvenilir Marka, Sorunsuz Sistemler
Güvenilir ve sorunsuz makineler üretmenin yolunun güvenilir iş 
ortaklarından geçtiğinin altını çizen Savaş Bey, elektrikli aktüatör 
konusunda LINAK’ın dünya çapında tanınan ve güvenilir bir marka 
olması, aldıkları mühendislik desteği sayesinde tasarımlarına doğru 
ürünü hızlı bir şekilde seçebiliyor olmaları ve talep edilen ürünlerin 
hızlı bir şekilde sağlanabiliyor olmasından dolayı 2009’dan beri 
LINAK ile çalıştıklarını dile getirmektedir. Verimlilik her aşamada 
AKY Technology için önemli bir unsur olarak, makinelerde aktüatör 
kullanılmaya başlanmasıyla birlikte verimliliğin gözle görülebilir 
olarak pozitif yönde etkilenmesi sayesinde, bugün eleme makinesi, 
taş kırma makinesi, yer fıstığı makinesi ve ceviz kırma makinesi gibi 
farklı ürünlerinde elektrikli aktüatörlere yer vermektedir. 

In the machines manufactured for the pulses market, we face with 
two inevitable issues “efficiency” and “compact solutions” to be an 
industry leader and to have machines appealing to the world. Aiming 
to be a company not only follows innovations but also designs 
innovation, AKY Technology, headquartered in Mersin, Turkey, 
includes electric actuator solutions, one of the modern conveniences, 
in their designs both during and after the design process. 

AKY Technology-branded machines carry out the post-harvest 
cleaning process by removing the foreign materials (soil, stone, dust) 
from the product and separating the defective (broken, undergrown, 
wild, etc.) seeds from the quality ones.

With its exports to about 70 countries and its annual capacity to 
install 200 facilities, AKY acts with the mission of being one of the 
leading companies that makes a difference in the sector, designs 
machines according to the sector need with its R&D investments 
and makes a name for itself in the world. Stating they evaluate 
every feedback they receive from design personnel to production 
staff, from installation teams to their customer, and they attach 
importance to shaping their new designs and improvements in 
machines by this way, 
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R&D Manager Savas Kaplan said that when considering the compact 
structure and efficiency, their designs have levelled up with actuator 
technology.  Mr. Kaplan expressed the reason why they preferred 
linear actuator technology by saying “it has a compact structure, 
easy to install, failure free and very easy for us to find a product with 
the required technical specifications”. 

The fact that the actuator has a compact structure and is hence 
quickly adaptable to the changing needs, is one of the most important 
factors for AKY Technology, which clearly shows that it is open to 
change and wants to be one of the leading companies by attaching 
great importance to R&D investments. 

Reliable Brand, Trouble-Free Systems
Highlighting that the way of manufacturing reliable and trouble-free 
machines depends on reliable business partners, Mr. Kaplan stated 
that they have been working with LINAK since 2009 because of the 
fact that LINAK is a reliable and world-wide known brand in electric 
actuators; they can quickly choose the right product for their design 
thanks to the engineering support they receive; and the requested 
products can be supplied quickly. Efficiency is an important factor 
at every stage for AKY Technology. The efficiency has been affected 
positively with the use of actuators in machines, so today, AKY 
Technology includes electric actuators in different products such 
as sieving machine, destoner machine, peanut machine, and walnut 
cracking machine. In addition to this, they carry on their R&D 
activities to add actuator to their designs for the machines which 
have no existing actuator system. 

The fact that the actuator has a compact structure and is hence 
quickly adaptable to the changing needs, is one of the most important 
factors for AKY Technology, which clearly shows that it is open to 
change and wants to be one of the leading companies by attaching 
great importance to R&D investments. 

Two Main Tasks: 
Actuators are used for two main tasks in the machines. These are 
-to ensure that the flaps are opened at the desired range and extent 
and-to adjust the machines (for example, to adjust angle and air in 
the screening and cleaning processes)” 
As a result of the analyses made in the meetings where AKY 
Technology R&D personnel and LINAK engineers came together, the 
LA12, LA23 LA31 and LA33 actuators under the LINAK TECHLINE 
segment were preferred for these tasks. As a company that can make 
special production according to the needs, LINAK manufactures 
special products with the stroke length suitable for their designs 
for destoner and peanut machines in line with the demands of AKY 
Technology. Mr. Kaplan states that the engineering and technical 
support they receive from LINAK is invaluable both in terms of 
quickly accessing the data they need during the design process and 
in producing special products suitable for needs. AKY Technology 
prefers actuators with feedback-featured, as it is very important for 
them to see the position of the actuators and flaps in the machines 
located anywhere in the world. 

If you want to increase the efficiency of your machines with 
differential actuator solutions that you can use in the industry, you 
can contact LINAK Turkey. 

Aynı zamanda, mevcutta aktüatör sistemi olmayan makineleri içinde 
aktüatörü tasarımlarına eklemek konusunda Ar-Ge faaliyetleri 
devam etmektedir.

İki Ana Görev
Makinelerinde, aktüatörler iki ana görevde kullanılmaktadır. Bu 
görevler;
-Klapelerin istenilen aralıkta ve ölçüde açılmasını sağlamak için ve
-Makinelerin ayarlamalarında (örneğin; eleme ve temizleme 
süreçlerinde, açı ve hava ayarı yapmak)

Bu görevler için, AKY Technology Ar-Ge personeli ve LINAK 
mühendislerinin bir araya geldiği toplantılarda yapılan analizler 
neticesinde, LINAK TECHLINE segmenti altında yer alan 
aktüatörlerden LA12, LA23 LA31 ve LA33 tercih edilmiştir. LINAK 
ihtiyaçlara uygun özel üretim yapabilen bir firma olarak, AKY 
Technology’nin talepleri doğrultusunda taş ayırma ve yer fıstığı 
makineleri için tasarımlarına uygun strok (kurs boyu) uzunluğuna 
sahip özel ürünler üretmektedir. 

Savaş Bey, LINAK’tan aldıkları mühendislik ve teknik desteğin 
gerek tasarım sürecinde ihtiyaç duydukları verilere hızlı ulaşmak 
gerekse ihtiyaca uygun özel ürünlerin üretilebilmesi için çok değerli 
olduğunu dile getirmektedir. Dünyanın herhangi bir yerinde yer 
alan makinelerde gerek aktüatörün konumu gerekse klapelerin 
pozisyonunu görmek AKY Technology için çok önemli olduğundan 
geri bildirim özellikli aktüatörler kullanılmaktadır. 

Sizde endüstride kullanabileceğiniz farklı özelliklerdeki aktüatör 
çözümleri ile makinelerinizde verimliliği artırmak istiyorsanız, 
LINAK Türkiye ile iletişime geçebilirsiniz.

Savaş KAPLAN 
AKY Technology
AR-GE Müdürü
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DEMİRDÖĞMEZ, 
“KURUYEMİŞ, 
ALIŞKANLIĞINIZ OLSUN !”

DEMIRDOGMEZ, “LET 
NUTS BE YOUR HABIT!”

Mustafa Bey sizi tanıyabilir miyiz?
Elazığ’da doğdum. Ancak 30 yıldır Mersin’de yaşıyorum. Son 20 
senedir de Kuruyemiş Sektörünün içerisindeyim. Gıda Sektöründe 
uzun yıllar çalıştım. Ardından kendi markamı oluşturarak kuruyemiş 
sektöründe hizmet vermeye başladım. Kuruyemiş çeşitlerini 
Mersin’de bulunan tesislerimizde temizliyor ve Akar Kuruyemiş 
markasıyla 20 yıldır piyasaya sürüyoruz. Bugün Mersin ve çevresinde 
Akar Kuruyemiş markasını yoğun şekilde görebilirsiniz. 

“Bir avuç sağlık” sloganıyla yolunuza devam ediyorsunuz. İşinizi 
yaparken üstlendiğiniz bir misyon var mı?
Biz kuruyemiş sektöründe hizmet verirken, Türkiye’nin renkli 
kültür mozaiğini de tanıtıyoruz: Kabak çekirdeği Nevşehir’den, Ay 
Çekirdeğini Elbistan’dan, Kayısı Malatya’dan, Antep Fıstığı Antep’ten 
geliyor. Her çeşit yöresinden en doğal ve taze haliyle getiriliyor. 
Müşterimize en lezzetli atıştırmalıkları en sağlıklı şekilde sunuyoruz.

Mr. Demirdogmez, could you please tell us a little about yourself? 
I was born in Elazıg, Turkey, but I have been living in Mersin for 30 
years. I have been engaged in nuts business in the last 20 years. I have 
worked for the Food Industry for many years. Then I created my own 
brand and began to serve in the nut sector. We have been cleaning nut 
varieties in our plant located in Mersin and putting them on the market 
under the brand of Akar Kuruyemis for 20 years. Today, you can see the 
brand Akar Kuruyemis almost everywhere in and around Mersin. 

You proceed on your way with the slogan “A handful of health”. Do 
you have any mission while doing your business? 
While serving in the dried fruits & nuts industry, we also introduce 
Turkey’s colorful cultural mosaic: we supply pumpkin seed from 
Nevsehir, Sunflower seed from Elbistan, Apricots from Malatya, 
Pistachios from Antep in Turkey. The products are brought from all 
kinds of regions in its most natural and fresh form. We provide our 
customers the most delicious snacks in the healthiest way. 

Kuruyemiş Sektöründe 20 yıldır hizmet veren ve “Akar” paket 
markası ile sektördeki yerini alan Akar Kuruyemiş’in Genel 
Müdürü Sayın Mustafa Demirdöğmez ile söyleştik. 
Demirdöğmez, “ Kuruyemiş sağlıklı bir atıştırmalıktır. Ve 
kesinlikle çocuklar tarafından faydaları bilinmeli. Her şeyi 
yemeyelim, seçerek tüketelim.” dedi.

We interviewed Mr. Mustafa Demirdöğmez, the General Manager 
of Akar Kuruyemiş, which has been serving in the Nuts Industry 
for 20 years and has gained its place in the sector with the “Akar” 
package brand.
Demirdogmez said, “Nuts are healthy snack and definitely their 
benefits should be known by children. Let’s not eat everything, 
let’s consume our food selectively.” Akar Kuruyemiş

Mustafa DEMİRDÖĞMEZ
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Mersin’de Kuruyemiş çalışmanın ne gibi avantajları ve zorlukları 
var?
Mersin, nemli bir bölge olması nedenle kuruyemiş çeşitlerini 
saklamak zor. Ürünler, serin ve kuru depolarda saklanması amacıyla 
firmalar teknoloji yatırımı yapıyor. Bu da maliyeti yükseltiyor. 
Tüketici açısından ise; kuruyemişi uzun süre açıkta tutmak mümkün 
değil, çünkü tazeliğini ve kıtırlığını nemden dolayı yitiriyor. Kuru 
Bölgelerde bahsettiğim dezavantajlar daha az yaşanıyor.  

Ana ürünleriniz nelerdir ve yıllık ortalama kaç ton üretiminiz 
var?
Leblebi ve türevleri, çekirdek çeşitleri ve Antep fıstığı, fındık gibi 
kabuklu yemişler öncelikli ürünlerimiz. Tonlarca ürün işleyip 
tüketiciye sunuyoruz.  

Ülkemizde “Dakota Cinsi Ay Çekirdeği”nin tüketimiyle paralel 
olarak ekimi de arttı. Gözleminiz nedir?
Daha önce yerli beyaz ay çekirdeği tercih ediliyordu. Şu an beyaz 
ay çekirdeğinin yerini Çin menşeili çekirdek aldı. Türkiye’de de bu 
tür yoğun olarak ekilmeye başlandı. Sonuçlarda gayet başarılı… 
Son 2 senedir Elbistan, Aksaray, Urfa ve Erzurum’da ekimler var ve 
randımanı yüksek. 30 yıldır Kuruyemiş Sektörünün içerisindesiniz.

Eskiden geniş ay çekirdeği tarlalarına rastlardık. Bugün 
Türkiye’de ekim durum nedir?
Çiftçiler, ay çekirdeği yerine başka ürünler ekmeyi tercih ediyor. 
Çünkü ay çekirdeği eskisi kadar karlı bir ürün değil. Etkili devlet 
politikalarıyla kontrollü ve öngörülü ekim yapılması sağlanabilir. 
Türkiye geniş tarım arazilerine sahip. Teşvik edilen Türk çiftçisi 
ekecektir. Böylece geçmişte kendimize yettiğimiz nohut, mercimek 
ya da ay çekirdeği gibi ürünleri yurtdışından temin etmemize gerek 
kalmaz. 

Kuruyemiş tüketimi konusunda çocukların yaklaşımı nedir?
Kuruyemiş sağlıklı bir atıştırmalıktır. Çocuklar, ayaküstü tüketilen ve 
paketlenmiş hazır gıdalar yerine ara öğünlerde kuruyemiş  tüketebilir. 
Bu beslenme alışkanlığını kazandırmak için önce ailelere sonra 
da eğitim kurumlarına iş düşüyor. İnsanların daha bilinçli hareket 
etmesi lazım Bu da doğru kaynaktan, doğru bilgi ile olur. 

Kuruyemişte son tüketim tarihi nedir? 
Devletin öngördüğü bir tarih aralığı var: hayatın içerisinde, iklim ya 
da ortam şartlarına göre, son tüketim tarihi, değişiklik gösteriyor. 
Mesela: Mersin gibi Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü nemli bir 
şehirde çekirdek 3- 4 ay paketinde taze kalabiliyorken; Ankara gibi 
serin ve daha az rutubetli bir coğrafyada 6 ay tazeliğini koruyabilir. 
Oda sıcaklığında, kuru ortamda ve kilitlenebilir (zipli) paketlerde 
kuruyemiş çeşitleri uzun süre tazeliğini koruyacaktır.

What are your main products and what is your annual production 
volume? 
We particularly manufacture roasted chickpea and its derivatives and 
nuts such as pistachio and hazelnut. We process tons of products and 
offer them to the consumer. 

In our country, the cultivation of “Dakota Sunflower Seed” 
has increased in parallel with the consumption. What is your 
observation on this subject? 
Previously, domestic white sunflower seeds were preferred by the 
consumer. Today, white sunflower seeds have been replaced by Chinese 
origin seeds. The results are very successful. Dakota seeds have been 
planting in Turkey’s Elbistan, Aksaray, Urfa and Erzurum provinces for 
the last two years and it has a high yield. 

What are the advantages and difficulties of dealing with Dried 
Fruits & Nuts business in Mersin?
It is difficult to store dried fruits and nuts varieties in Mersin due to its 
humid climate. The companies invest in technology to store products in 
cool and dry warehouses, and this causes the costs to increase. If we look 
from the viewpoint of consumers, it is not possible to keep nuts open 
for a long time, because they lose their freshness and crispness due to 
moisture. The disadvantages I mentioned above are less experienced in 
dry regions.

You have been in Dried Fruits and Nuts Industry for 30 years. 
We used to see wide sunflower seed fields before. What is the 
cultivation situation in Turkey today? 
Farmers prefer to plant different products instead of sunflower seeds. 
Because sunflower seeds are not as profitable as they used to be. 
Controlled and predictive planting can be achieved with effective 
government policies. Turkey has large agricultural lands. If the 
government promotes the farmers, they will plant.
By this way, we do not need to import products such as chickpeas, lentils, 
or sunflower seeds whose domestic demand we could meet before, from 
abroad.

What is the children’s approach to the consumption of nuts?
Nuts are a healthy snack. Children can consume nuts for snacks instead 
of ready-to-eat and packaged foods. Families and then the educational 
institutions have a big role to get children adopt this habit. People need 
to live more consciously. This can happen by means of right information 
from right sources.  
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Akar Kuruyemiş olarak ürünlerinizin tazeliğini korumak için 
neler yapıyorsunuz?
Biz ürünlerimizi hazırlarken tuz ile kavuruyoruz; kimyasal ya 
da koruyucu madde kullanmıyoruz. Raflardaki ürünlerimizi 
sıklıkla kontrol ederek tüketicimizin hoş olmayan bir durumla 
karşılaşmasının önüne geçiyoruz. 

Yurtdışına satışlarınız var mı?
Satışlarımızın %10-15’ini yurtdışına gerçekleştiriyoruz. 

Fuarlara katılmak faydalı mı? Hangi fuarlara katılıyorsunuz?
Kuruyemiş Sektörü Temsilcilerini buluşturan uluslararası fuarlarda, 
katılımcı ya da ziyaretçi olarak yerimizi alıyoruz. Fuarlar, yüz yüze 
iletişim kanalını açıyor. Ancak internet üzerinden sosyal ağlar 
aracılığıyla da sektörün nabzı tutuluyor. Tercih, firma yetkililerinin 
satış stratejisine ve imaj yönetimine bağlı olarak değişiyor. Bugün 
her şirket iyi ve bir iddiası var: Bu noktada farklılaşmak ve müşteriye 
seni seçmesi için neden vermek gerekli.  Mutlaka bir iddian olmalı: 
temizlik, tazelik, kaliteli paketleme, satış ve dağıtım ağı; müşteri 
memnuniyeti için güçlü iletişim vb.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Çin, Türkiye’ye mal olmuş, Antep fıstığı, Giresun fındığı gibi 
çeşitlerimizi de üretmeye hazırlanıyor. Bu çeşitlerimizi yeteri 
kadar ve kaliteli olarak üretelim ki; Ay Çekirdeğini aldığımız gibi bu 
türlerimizi de Çin’den almayalım. 

What is the expiry date of nuts?
There is a date range stipulated by the government: the expiry date 
changes according to the climate or environmental conditions in life. For 
example: While seeds can remain fresh in its package for 3-4 months 
in a humid city like Mersin, where the Mediterranean climate prevails, 
they can maintain its freshness for 6 months in a cool and less humid 
geography like Ankara. Nut varieties will keep their freshness for a long 
time at room temperature, in a dry environment and in zipped packages.

As Akar Kuruyemis, what do you do to preserve the freshness of 
your products?
While we prepare our products, we roast them with salt; We do not use 
chemicals or preservatives. By frequently checking our products on the 
shelves, we prevent our consumers from encountering an unpleasant 
situation.

Do you have export sales? 
We export 10 to 15 percent of our products. 

What do you think about attendance in fairs? Is it beneficial? Which 
fairs do you attend? 
We take our place as exhibitors or visitors in international fairs that 
bring together the representatives of the Dried Fruits & Nuts Industry. 
Fairs helps to open face-to-face communication channel. However, the 
pulse of the industry is also kept online through social networks. The 
choice changes depending on the sales strategy and image management 
of the company officials.

Today, every company is good and has a claim: At this point, it is 
necessary to be different and give the customer a reason to choose 
you. You must have a claim: cleanliness, freshness, quality packaging, 
sales and distribution network; strong communication for customer 
satisfaction etc.

Is there anything else you want to add?
China is preparing to produce our varieties such as Pistachio and 
Giresun hazelnut belonging to Turkey. Let’s produce these varieties in 
sufficient and high quality so that we do not export these products from 
China as we do in sunflower seeds. 



TEKNOLOJİ ÜRETİYORUZ
DÜNYA KURUYEMİŞ SEKTÖRÜNE

Ceviz Kırma ve Temizleme Makinesi, ürünü kabuğundan 
%99 oranında ayırıyor. Bu işlemi yaparken, ortalama %75 
oranında iç cevizi kelebek formunda iki parçaya bölüyor.
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KÖROĞLU KOOPERATİFİ, 
İZA BUĞDAYINA 
YATIRIM YAPTI

KOROGLU COOPERATIVE 
INVESTED IN IZA WHEAT

Sizi tanıyabilir miyiz?
Bolu Belediyesi Meclis Üyesi ve Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve 
Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesiyim.

Köroğlu Kooperatifi’nden bahseder misiniz?
Köroğlu Kooperatifi Bolu’ya has yöresel ürünleri sofralara taşıyor. 
Bolu’nun coğrafi işaret tescilli birçok ürününü en doğal ve en taze 
haliyle uygun fiyatlardan tüketiciyle buluşturuyor. 

Yüzde yüz Bolu Belediyesi iştiraki olan, Bolu Bel. A.Ş.’nin hâkim 
ortağı olduğu “S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama 
Kooperatifi”, alım garantisi vererek üretime dahil ettiği, sözleşmeli 
çiftçilerin ürettiği, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve Bolu’ya has 
yöresel ürünleri sofralarla taşıyor.

Bolu’ya has tüm ürünler var: Coğrafi işaret tescilli ürünlerin de yer 
aldığı 10 bin yıllık ata tohumlarından elde edilen Iza buğdayı, Iza 
bulguru ve Iza unundan Bolu tarhanasına, kozalak reçelinden Bolu 
patatesine, kızılcık tarhanasından erişte makarnası çeşitlerine kadar 
birçok ürün bulunuyor.

Haftanın 7 günü açık olan Satış Ofislerinde Bolu’ya has ürünler en 
doğal ve en taze haliyle, uygun fiyatlardan tüketiciyle buluşturuluyor. 
Raflardaki tüm ürünler ayrıca, kooperatifin internet sitesi olan 
boludangelsin.com adresinden de satın alınabiliyor. Köroğlu 
Kooperatifi, internet üzerinden satın alınan ürünleri hızlı şekilde 
tüm Türkiye’ye kargoyla ulaştırıyor.

Could you tell us a little about yourself? 
I am Alderman of Bolu Municipality and Member of the Board of 
Koroglu Local Products Production and Marketing Cooperative. 

Could you tell us a little about Koroglu Cooperative?
Koroglu Cooperative brings the local products unique to Bolu to the 
tables. It brings various Bolu’s geographical indication registered 
products to consumers in the most natural and freshest form at 
affordable prices.
“S.S Koroglu Local Products Production and Marketing Cooperative”, 
whose controlling shareholder is Bolu Bel. A.Ş which is wholly 
owned subsidiary of Bolu Municipality, brings the tastes beginning 
to be forgotten and local products unique to Turkey’s Bolu Province, 
produced by contracted farmers and included in the production with 
guarantee of purchase, to the tables. 
Products unique to Bolu: There are various products from Iza wheat, 
Iza bulgur and Iza flour obtained from 10-thousand-year-old heirloom 
seeds, including products with geographical indications, to Bolu 
tarhanasi (sundried food made of curd, tomato and flour); from pine 
cone jam to Bolu potatoes; from kizilcik tarhanası to noodle varieties. 
In the Sales Offices, which are open 7 days a week, products unique to 
Bolu are brought to the consumers in the most natural and freshest 
form, at affordable prices. All products on the shelves can also be 
purchased at the cooperative’s website boludangelsin.com. Köroğlu 
Cooperative delivers products purchased over the internet quickly to 
all of Turkey by courier.

Yüzde yüz Bolu Belediyesi iştiraki olan, Bolu Bel. A.Ş.’nin 
hâkim ortağı olduğu “S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve 
Pazarlama Kooperatifi”, alım garantisi vererek üretime dahil 
ettiği, sözleşmeli çiftçilerin ürettiği, unutulmaya yüz tutmuş 
lezzetleri ve Bolu’ya has yöresel ürünleri sofralara taşıyor.
Köroğlu Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ve Bolu Belediyesi 
Meclis Üyesi Cevat Çatladı, “Köroğlu Kooperatifi, yöre çiftçisi 
ile el ele vererek üretimi sürdürecek. Önce Türkiye sonrada 
yurtdışındaki satış ağını yeni ürünlerle birlikte genişletmek 
hedefimiz.” dedi. 

“S.S Koroglu Local Products Production and Marketing 
Cooperative”, whose controlling shareholder is Bolu Bel. A.Ş, which 
is wholly owned subsidiary of Bolu Municipality, brings the tastes 
beginning to be forgotten and local products unique to Turkey’s 
Bolu Province, produced by contracted farmers and included in 
the production with guarantee of purchase, to the tables. 
Chairman of the Board of Koroglu Cooperative and Alderman of 
Bolu Municipality Cevat Catladi said, “Koroglu Cooperative will 
continue production by cooperating with local farmers. Our goal 
is to develop new products and expand the sales network, first in 
Turkey and then abroad. 
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Could you give us more detailed information about IZA Wheat? 
Iza wheat has been growing in Anatolia, in Bolu since the ancient times. 
Iza is a member of Einkorn wheat family and has a high nutritional 
value. It is rich in protein and very low in gluten. We have our local 
farmers cultivate this wheat species both in Bolu Municipality and 
in Bolu Region with contracted planting method. This year, we have 
planted 1750 acres. We expect to receive about 300 to 400 tons of 
products from our 55 farmers in harvest season. 

Besides Iza Wheat, what are the products of Koroglu Cooperative?
We also have cultivated mushroom planted with the contracted 
planting method. Last year, we developed and implemented a joint 
project with Abant İzzet Baysal University on an area of 120 square 
meters. Currently, 7 tons of cultivated mushrooms are produced daily 
with our 150 growers in Bolu. 
Another product of ours, “Kizilcik Tarhanasi”, is also referred to as 
sick soup in the Turkey’s Bolu region and is one of our products with 
geographical indication. The features that make it special; it is garlicky, 
oil-free and cranberry is crushed and added to it.
This year, Istanbul Municipality bought 110 tons of potatoes from us to 
support the farmers and delivered them to families in need. Therefore, 
we would like to thank Mr. Ekrem Imamoglu and Mr. Gokhan Gunaydin. 
We also produce vegetable seedlings. Ankara Metropolitan Municipality 
bought 1 million seedlings from us this year and distributed them to 
the producers.

Is there any new crop that you plan to plant in the future?
We are planning to grow strawberries with the contracted planting 
method (soilless farming method). The foundation of the Canned 
Food Factory was laid, and we are planning to start production within 
2 months. We will have the local farmers of Bolu province grow the 
products to be manufactured by giving a purchase guarantee. 
We will also manufacture the plastic crate required for the products we 
manufacture at the plastic injection facility, the tender of which will be 
held this month.

Do you have any collaboration with universities? 
We are working on two projects with Bolu Abant İzzet Baysal University, 
our negotiations are proceeding: We are planning to produce lemon 
salt. The annual need of Turkey is around 25 thousand tons. Lemon salt 
is used in almost all packaged products. We import 95% of the lemon 
salt from China. We are currently researching the production method 
of this product. 

Is there anything else you want to add?
Koroglu Cooperative will continue production by cooperating with 
local farmers. Our goal is to develop new products and expand the sales 
network, first in Turkey and then abroad. 

Leblebi ve türevleri, çekirdek çeşitleri ve Antep fıstığı, fındık 
gibi İza tohumu hakkında daha ayrıntılı bilgi alabilir miyiz?
İza buğdayı, eski zamanlardan beri Anadolu topraklarında, Bolu’da 
yetişiyor. Siyez Buğdayı ailesinden olan İza, içerik olaak da çok zengin. 
Protein oranı yüksek ve glüten oranı ise çok düşük. Bu buğday türünü 
hem Bolu Belediyesi hem de Bolu yöresinde sözleşmeli ekim yöntemi 
ile çiftçilerimize ektiriyoruz. Bu sene 1750 dönüm ekim yaptık; hasat 
zamanı 55 çiftçimizden 300- 400 ton ürün almayı bekliyoruz. 

Köroğlu Kooperatifi’nin İza Buğdayı dışında ürünleri nelerdir?
Yine sözleşmeli ekim yöntemi ile kültür mantarı ekimi yaptırıyoruz. 
Geçen sene 120 metrekare alanda Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
ile ortak bir proje geliştirdik ve hayata geçirdik. Şuan Bolu’daki 150 
üreticimiz ile birlikte, günlük 7 ton kültür mantarı üretiliyor. 

Bir diğer ürünümüz “Kızılcık Tarhanası” Bolu yöresinde hasta çorbası 
olarak da geçer ve coğrafi işaretli ürünlerimizden biridir. Özel yapan 
özellikleri ise şudur: sarımsaklıdır, yağsızdır ve kızılcık ezilerek 
içerisine eklenir. 

Bu sene, İstanbul Belediyesi bizden çiftçilere destek olmak amacıyla 
110 ton patates alıp ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmıştır. Bu nedenle 
de Sn. Ekrem İmamoğlu ve Sn. Gökhan Günaydın’a teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 
Sebze fidesi üretimi yapıyoruz, bu kapsamda Ankara Büyükşehir 
Belediyesi de bu sene bizden 1 milyon fide alarak üreticilere 
dağıtmıştır.

Gelecekte ekimini yapmayı planladığınız yeni bir ürün var mı?
Yine sözleşmeli üretim modeli ile (topraksız tarım yöntemiyle) çilek 
üretimi yapmayı planlıyoruz. Konserve Fabrikası temeli atıldı ve 2 ay 
içerisinde üretime başlamayı planlıyoruz. Üretilecek ürünleri de Bolu 
çiftçisine alım garantisi vererek ürettireceğiz. Ürettiğimiz ürünler 
için gerekli olan plastik kasayı da bu ay içerisinde ihalesi yapılacak 
olan plastik enjeksiyon tesisinde üreteceğiz.

Üniversiteler ile işbirliğiniz var mı?
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile iki proje üzerinde çalışıyoruz, 
görüşmelerimiz sürüyor: Limon tozu üretmeyi planlıyoruz. Yıllık 
Türkiye’nin ihtiyacı 25 bin ton civarında. Paketlenmiş ürünlerin 
hemen hemen hepsinde limon tozu kullanılıyor. Limon tozunu %95 
Çin’den ithal ediyoruz. Bu alanda üretim nasıl yapılabilir? Bunu 
araştırıyoruz.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Köroğlu Kooperatifi, yöre çiftçisi ile el ele vererek üretimi sürdürecek. 
Önce Türkiye sonrada yurtdışındaki satış ağını yeni ürünlerle birlikte 
genişletmek hedefimiz. 
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TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA, 
ANTEPSAN

ANTEPSAN, FROM TURKEY 
TO THE WORLD

Sizi ve kurumunuzu tanıyabilir miyim?
Antepsan ihracat müdürüyüm. Antepsan 2008 yılında kuruldu. 
Geçtiğimiz sene İstanbul Sanayi Odası (ISO) 500’de 2. 526. Sırada 
yerini aldı. Kısa sürede büyüdük çünkü kaliteli üretim yapıyoruz 
ve katma değerli ürünlerimizle de sektörde fark yaratıyoruz. 
Kuruyemiş, baklava ve lokum çeşitleriyle meyveli kremalar üzerine 
çalışıyoruz. Yaklaşık 100’e yakın ürün çeşidimiz var.  Ağırlıklı olarak 
zincir marketler ve yurtdışına ürünlerimizi ihraç ediyoruz. 30’a 
yakın ülkede varız ve ürün ihraç ettiğimiz ülkelerin başında ise 
Amerika ile Çin geliyor.  Ürün portfoyümüzdeki çeşitlilik bakımından 
şu an Türkiyedeki tek firmayız.

Could you please tell us a little about yourself and your company? 
I am Foreign Trade Manager at Antepsan. Antepsan was established 
in 2008. It was ranked at the 2526 in the Turkeys Top 500 Industrial 
Enterprises, 2008 organized by Istanbul Chamber of Industry (ISO). 
We have grown in a short time because we produce quality products 
and make a difference in the sector with our value-added products. 
We are working on fruit creams as well as nuts varieties, baklava and 
Turkish delight. We have about 100 products in our product range. 
We mainly export our products to chain markets and abroad. We 
are present in about 30 countries and mainly export our products to 
America and China. We are currently the only company in Turkey in 
terms of diversity in our product portfolio.

UĞUR ÖZAY ;  “Firmanın temelleri 1988’li yıllara dayanmaktadır. 
Kuşaklardır çiftçilik ile uğraşan Bakır Ailesi, zamanla fıstık 
yetiştiriciliği ve yöresel tatlılarda uzmanlaşmıştır. Uzun yılların 
getirdiği tecrübe ve bilgi birikimi ile 2018 yılında, 14.000 
metre kare alan üzerine kurulu son teknoloji ile donatılmış 
yeni fabrikasını hizmete almıştır. Gıda güvenliği, ürün kalitesi 
ve müşteri memnuniyetini, tüm ürün gruplarında ön planda 
tutan firma; BRC (A Grade), IFS, FSSC 22000, ISO 22000, ISO 
9001 belgelerine sahiptir. 

Ülkemizin yöresel ürünlerini tüm dünyaya tanımak amacında 
olan firma, ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil etmektedir. 
Hijyen ve kaliteye üst seviyede önem veren firma, yeni tesisinde; 
Antep Fıstık, Ceviz, Üzüm, Erik, Fındık, Yer Fıstık, Karışık Çerez, 
Çiğ Kokteyl, Badem, Kaju, Pestil, Muska, Sarma, Cevizli Sucuk, 
Fıstıklı Sucuk, Fitil, Lokum, Krokan, Ezme, Cezerye ve Baklava 
üretimi yapmaktadır.”
Antepsan İhracat Müdürü Sayın UĞUR ÖZAY ile röportajımız 
başlıyor. Keyifli okumalar.

UGUR OZAY, “The roots of the company date back to 1988s. The 
Bakır family having been engaged in farming for generations, 
has specialized in pistachio cultivation and local desserts over 
time. With the experience and knowledge of many years, in 2018, 
they put their new factory equipped with the latest technology 
and built on an area of 14.000 square meters into operation. 
The company that prioritizes food safety, product quality and 
customer satisfaction in all product groups has BRC (A Grade), 
IFS, FSSC 22000, ISO 22000, ISO 9001 certificates.

The company aiming to introduce the Turkish traditional 
products to the whole world represents its country at the 
highest level in the international area. The company that 
attaches a particular importance to hygiene and quality, 
manufactures Pistachio, Walnut, Dried Grapes, Prunes, 
Hazelnut, Peanut, Assorted nuts, Raw Cocktail, Almond, Cashew, 
PEstil (Dehydrated Fruit Leather), Fruit Amulet, Fruit Rollup, 
Churchkhela, Churchkhela with Pistachio, Wick Delight, Turkish 
Delight, Croquant, Ezme (Turkish Pistachio Spread), Cezerye 
(Turkish Dessert made from caramelised carrots and nuts), and 
Baklava (Sweat pastry with nuts).”
Here is our interview with Mr. UGUR OZAY, Foreign Trade 
Manager at Antepsan. Enjoy the reading!
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Ürünlerinizde iddianız nedir?
“Lezzetli ve sağlıklı atıştırmalıklar” çıkış noktamız. Şeker, katkı 
maddesi, glikoz içermeyen ürünler üretiyoruz. Kuruyemişlerden 
lokumlara; Krokanlardan Cezeryelere kadar çok geniş bir ürün 
yelpazemiz var ve yöresel tatlara özellikle vurgu yapıyoruz. Değerli 
Kurucumuz İzzet Bakır’dan ismini alan paket markamız “By İzzet” ile 
ağırlıklı olarak zincir marketlerde tüketicimiz ile buluşuyoruz. 

Antepsan olarak ürünlerinizi nereden ve nasıl temin ediyorsunuz?
Antep’te Antepfıstığı tarlalarımız var. Ancak ürün gamımızın çeşitliliği 
ve satış ağımızın genişliği düşünülünce bu hammadde yeterli değil. 
Gaziantep ve çevre illerdeki çiftçilerden de tedarikçilik yapıyoruz.

Siirt’te de Antep fıstığı ekiliyor ve tesisler kuruluyor. Siirt fıstığı 
ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?
Siirt fıstığının da kendine has bir aroması ve yapısı vardır. Dünyada 
hakim konumda olan İran fıstığını andırmaktadır. Siirt fıstığı da 
dünyada da tercih edilmeye başlamıştır.

Antep fıstığı üreten ülkeler hangileridir?
Antep fıstığı üretiminde ilk sırada Amerika yer alıyor. 1950’lerde 
Anadolu’dan Antepfıstığını alarak geliştirdiler ve ekimini yaptılar. 
Bugün dünyaya Antepfıstığı ihraç ediyorlar. 2. sırada İran, 3. sırada 
Türkiye, 4. sırada İtalya ve 5. sırada ise İspanya var.

Antepfıstığı üzerine kurum ve kuruluşlarla işbirliğiniz var mı?
Evet var. Şuan Gaziantep Üniversitesi ile bir AR- GE Projemiz var: 
“Antebella Krema”. Üstelik de dünyada hammaddesi Antepfıstığı olan 
ilk krema Antebella. Önümüzdeki günlerde market raflarındaki yerini 
alacak. Bu ürün ile Antepfıstığını katma değerli bir ürüne çevirmeyi 
hedefledik. Böylece Antepfıstığı ürününde Amerika ve İran gibi ülkeler 
ile rakip pozisyonunda iken Antebella ile hiç rakibimiz yok. Üstelik 
ürünümüzün içerisinde katkı maddesi, boya, glikoz yok. Doğal içerikli 
ve lezzetli bir atıştırmalık. Biz sadece çerez üreten değil; kuruyemişi 
katma değerli ürünlere çeviren bir firmayız. Bu da sektörde bizi öne 
taşıyor. Sorunuza geri dönecek olursam; Gaziantep Üniversitesi, Ege 
Üniversitesi, Türkiye Biyologlar Derneği ile ar-ge çalışmalarımız 
devam ediyor. 

Yurtdışındaki pazarınız nereler?
ABD, Arap ülkeleri ve Çin bizim için önemli bir Pazar. Çin haber 
kanallarında geçtiğimiz yıl   “Türkiye’deki en büyük fıstık üreticisi” 
başlığı ile konu olduk. 

Yurtdışı ağınızı nasıl kurdunuz ve geliştirdiniz?
Yurtdışı ağımızı gerek yurtdışı fuar katılımları ile gerekse firmamıza 
ulaşan yurtdışı firmalar ile oluşturuyoruz. Dünyanın önde gelen 
gıda fuarlarına mutlaka katılıyoruz ve sıklıkla müşteri ziyaretleri ve 
Pazar araştırması yapıyoruz. Halen de ağımızı genişletmeye devam 
ediyoruz. Dünyada oldukça geniş bir pazara hitap edebilecek ulusal 
ürün portföyüne sahibiz. 

What is your claim on your products? 
We build our production on “Delicious and healthy snacks”. We 
produce products that do not contain sugar, additives, glucose. We 
have a wide product range from Dried Fruits & Nuts to Turkish 
Deligth; from Croquant to Cezerye. We particularly bring traditional 
tastes to the fore. We mainly meet the consumers in chain markets 
with our package brand “By Izzet” named after our esteemed Founder 
Izzet Bakır. 

As Antepsan, where and how do you procure your products? 
We have pistachio fields in Antep. However, considering the diversity 
of our product range and the width of our sales network, this raw 
material is not sufficient. We also procure our products from farmers 
in Gaziantep and the surrounding provinces.

Pistachio is also planted, and facilities are established in Siirt. 
Could you share your opinions on Siirt pistachio with us? 
Siirt pistachio has a unique aroma and structure. It resembles the 
Iranian pistachio, which is in a dominant position in the world. Siirt 
pistachio has also started to be preferred in the world.

Which countries produce pistachio? 
America is leading the market in pistachio production. In the 1950s, 
they imported Pistachio from Anatolia, developed and planted it. 
Today, they export pistachio to the world. Iran is at the 2nd place, 
Turkey is at the 3rd, Italy is the 4th and Spain is the 5th.

Do you have cooperation with institutions and organizations on 
pistachio?
Yes, there is. Now we have an R&D Project with Gaziantep University: 
“Antebella Cream”. Moreover, Antebella is the first cream in the 
world whose raw material is Pistachio. It will take its place on the 
market shelves in the upcoming days. With this product, we aimed 
to turn Pistachio into a value-added product. Thus, while we are 
in the rival position with countries such as America and Iran in 
Pistachio product, we will have no rivals with “Antebella”. Moreover, 
our product contains no additives, food dye, glucose. It is natural and 
delicious snack.  We are not only dried fruits & nuts manufacturer, 
but also a company turning nuts into value-added products. This 
puts us ahead in the market.  As for your question, we carry on our 
AR-GE studies with Gaziantep University, Ege University and Turkish 
Biologists Association. 

Where do you mainly export your products to?
USA, Arabian Countries and China are our important markets. Last 
year, we were in the Chinese news channels with the title of “The 
biggest pistachio manufacturer in Turkey”. 

How did you create and develop your overseas sales network?
We create our overseas sales network by attending fairs and through 
the foreign companies that get in contact with us. We absolutely 
attend the world’s leading food fairs, and we often visit our customers 
and do market research. We are still expanding our network. We have 
a national product portfolio that can appeal to a very wide market in 
the world.
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BOL, “AYBAKLAR TARIM 
ÜRÜNLERİ A.Ş. DÜNYANIN 
29 ÜLKESİNDE”

BOL, “AYBAKLAR 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
IS IN 29 COUNTRIES OF 
THE WORLDS”

Sizi ve kuruluşunuzu tanıyabilir miyiz?
Aybaklar Tarım Ürünleri’nde 3 senedir Dış Ticaret Müdürü olarak 
görev yapıyorum. Aybaklar Tarım Ürünleri, 1999 senesinde 
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kuruldu.  O günden bugüne, 
özellikle ay çekirdeği ve cin mısır konusunda, iddialı bir kuruluş olarak 
yolumuza devam ediyoruz. Son teknoloji ürünü işleme tesisimizde 
yaklaşık 35 bin ton/yıl ürün işleyerek saklama kapasitesine sahibiz. 
Türkiye’ye ve dünyanın 29 ülkesine popcorn mısır, beyaz ay çekirdeği 
ve siyag 361/601 cinsi ay çekirdeği gönderiyoruz. 

Could you please tell us a little about yourself and your company?
I have been working as Foreign Trade Manager at AYBAKLAR 
Agricultural Products for 3 years. AYBAKLAR Agricultural products 
was established in Elbistan district of Kahramanmaras in 1999. From 
that day to this, we have been proceeding on our way as an assertive 
company, particularly in the fields of sunflower seeds and gin corn 
seeds. In our state-of-the-art processing facility, we have a processing 
and storage capacity of approximately 35 thousand tons/year of 
product. We supply popcorn, white sunflower seed and Hybrid Snack 
361/601 sunflower seed to Turkey and to 29 countries of the world. 

24. Sayımızda Aybaklar Tarım Ürünleri A.Ş.’den Dış Ticaret 
Müdürü Sayın Emin BOL’u ağırlıyoruz. Keyifli okumalar.
Emin BOL, “Firmamız 1999 yılında Türkiye’de çerezlik ay 
çekirdeği merkezi olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 
faaliyete başlamıştır. Türkiye’de çerezlik ay çekirdeği kalite 
anlayışı Aybaklar A.Ş ile başladı. Kuruluşumuz, yıllardır kalite 
anlayışını teknoloji ile birleştirerek sektördeki farklılığını ve 
liderliğini sürdürmektedir.” dedi.

In our 24th issue, we are pleased to welcome Mr. Emin BOL, 
Foreign Trade Manager at AYBAKLAR Agricultural Products. 
Enjoy the reading!
Emin BOL said, “Our company, confectionary sunflower seeds 
centre in Turkey, which began operations in Elbistan district 
of Kahramanmaras in 1999. Confectionary sunflower seeds 
quality started with AYBAKLAR in Turkey. By combining quality 
concept with technology for many years, it has maintained its 
difference and leadership in the sector.”
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Dakota Cinsi Ay Çekirdeği üretimine neden ve ne zaman 
başladınız?
Çin’den 2018 yılında, Türkiye’ye yaklaşık 120 bin ton  “Siyah 361/601 
Cinsi Ay Çekirdeği” geldi. Biz de bu pazardaki yüksek talebi fark 
ederek karşılamak için Türkiye’de bu cinsi üretmeye karar verdik. 
Sene 2020. Firmamızın piyasaya müdahalesi ile Çin’den alınan ürün, 
20 bin ton azaldı . 

Elbistan, Aksaray, Urfa, Erzurum, Ankara Bölgelerinde sözleşmeli 
çiftçilik uygulaması ile ekim yaptırıyoruz: tohum, teknik destek ve 
alım garantisi veriyoruz. Topraklarımızda yetişen ürün çok başarılı… 
Sonuçtan biz de, Türk Kuruyemiş Piyasası da memnun. Sezonda 150- 
200 kişi ay çekirdeği üretiminde görev alıyor

Ürünlerinizi öncelikli olarak hangi ülkelere gönderiyorsunuz?
Yıllık 15 bin ton ay çekirdeği ve 20 bin ton cin mısır üretimimiz 
var. Avrupa ve Rusya’ya beyaz ay çekirdeği; Türki Cumhuriyetler, 
Orta Doğu, Kuzey Afrika’ya da siyah 361/601 Cinsi ay çekirdeği 
gönderiyoruz.
Ata çekirdeğimiz olan beyaz çekirdek, aroması yüksek ve yağ oranı 
düşük olduğu için Avrupa ülkeleri ve Rusya’da talep ediliyor. Dakota 
Cinsi ay çekirdeği ise daha dolgun ve yine lezzetli.

Cin mısır tohumunu Amerika’dan getiriyor ve Türkiye’de ekilerek 
üretilmesini sağlıyoruz. Ayrıca Türk çiftçimizle anlaşmalı ekim de 
yapıyoruz. İki tür üretiyoruz: biri kelebek diğeri ise mantar cinsi.  Cin 
mısırda iddialı ülkeler Amerika, Brezilya ve Arjantin’dir. Ancak bu 
üründe bizde dünyada bilinmeye başladık. Hatta diyebilirim ki; bahsi 
geçen ülkelere alternatifiz. 

Tesisinizi büyütmek gibi bir planınız var mı?
TURQUALITY ve BRC Belgelerini almak için çalışmalar yürütüyoruz. 
Uluslararası geçerliliği olan bu sertifikalar ile kalitemizi dünya 
standartlarında tescillemiş olacağız. Ayrıca, teknolojiye yatırım 
yaparak kapasite artışına da gitmeyi planlıyoruz. Böylece daha çok 
ülkenin talebine üretimimiz ile karşılık vereceğiz.

Hangi fuarlara katılmayı tercih ediyorsunuz?
Bu yıl 10 fuarda varız. TURAB Expo, World Food İstanbul, World Food 
Moskova, ANUGA, YUMMEX MIDDLE EAST Dubai, AGRO-PACK IRAK 
Erbil, Alimentaria Barcelona 2022  bunlardan birkaçıdır.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1999 yılında kurulduk ve bugün Dünyada marka haline geldik. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Hamit Yıldırım ve Ekibimizin 
başarısıdır. Bu ekibin parçası olmaktan memnunum. Hepsine 
teşekkür ederim. Başarılarımız daim olsun.

Why and when did you start producing Dakota Sunflower Seeds? 
In 2018, approximately 120 thousand tons of “Black 361/601 
Sunflower Seeds” are imported from China to Turkey. We realized 
the high demand in this market and decided to produce this type in 
Turkey to meet the domestic demand.
In 2020, thanks to the intervention of our company in the market, the 
rate of products imported from China decreased by 20 thousand tons.
In the regions of Elbistan, Aksaray, Urfa, Erzurum and Ankara, we have 
the farmers plant Dakota sunflower seeds with contract farming: we 
provide seeds, technical support and purchase guarantee. The product 
grown on our soil is very successful… Both we and the Turkish Nuts 
Market are satisfied with the result. 150-200 people are involved in 
the production of sunflower seeds during the season.

Which countries do you particularly export your products to? 
We have annually 15 thousand tons of sunflower seeds and 20 
thousand tons of gin corn seeds production. We export white 
sunflower seeds to Europe and Russia; Hybrid 361/601 sunflower 
seed to the Turkic Republics, Middle East and North Africa. 
Our heirloom sunflower seeds are preferred by Europe and Russia 
because of its high aroma and low oil content. Dakota sunflower seed, 
on the other hand, is plump and delicious as well. 
We import gin corn seeds from America and ensure that they are 
planted and produced in Turkey. We also do contract farming with 
the Turkish farmers. We breed two species: one of them is butterfly 
and the other is mushroom. The assertive countries on gin corn seeds 
are America, Brazil and Argentina. However, we also begin to gain a 
place in this sector in the world. It is even not wrong to say that we are 
an alternative to the mentioned countries.

Do you have a plan to enlarge your facility?  
We carry on our works to receive a TURQUALITY and BRC Certificates. 
With these internationally recognized certificates, we will have 
registered our quality at world standards. In addition, we aim to 
invest in technology and increase our capacity. By this way, we will 
be able to meet the demand of more countries with our production. 

Which fairs do you prefer to attend? 
We will be active in 10 fairs this year. TURAB expo, World Food 
Istanbul, World Food Moscow, ANUGA YUMMEX MIDDLE EAST Dubai, 
AGRO PACK IRAQ Erbil, Alimentaria Barcelona 2022 are among these 
fairs. 

Is there anything else you want to add?
We were established in 1999 and today, we have become a brand in 
the world. It is the success of Mr. Hamit Yildirim, Chairman of the 
Board at our company, and our Team. I am happy to be a part of this 
team. I would like to thank all of them. I wish us a continued success. 
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Geçmişe Yolculuk
Time Travel Into The Past

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

Güneş yenilenebilir enerji kaynaklarından biri. Topraklara bereket 
veren bu mucizevi güç kaynağı, 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 gücünü elektrik enerjisine dönüştüren 
Solar Elektrik Panelleri. 
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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 geleneksel 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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SOLAR FARMS
Solar Panels are a good solution for farmers who want to 
reduce costs in agricultural production and benefit from 
an environmentally friendly unlimited power supply!

The sun is one of the renewable energy sources. This miraculous power 
source, which gives fertility to the soil, not only grows plants, but also 
transforms into another energy source with technologies that are the 
product of the human mind. There is a new system that humanity 
has recently invented: Solar Electric Panels, which transform the 
renewable unlimited power of the sun into electrical energy.

“POPASUL DACILOR” A FASCINATING 
RESTAURANT IN MOLDOVA
A must-see for those who want to get acquainted with 
the roots of the Moldovan people: Restaurant Popasul 
Dacilor.
It tells its visitors a story from the past to the present. Each of the 
traditional flavours that tickles the taste buds is legendary and 
the atmosphere of the restaurant is fascinating. We recommend 
Restaurant Popasul Dacilor to those who want to meet the food, 
drink, and music culture of the Moldovan people.
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Geçmişe Yolculuk
Time Travel Into The Past

MAHMUT ARSLAN ve TATARISTAN HEYETI 
AKY TECHNOLOGY’I ZIYARET ETTI.

BIZDEN BIR YABANCI: WESAM AL- HABBASH

AKY Technology, Tataristan Özerk Türk Cumhuriyeti’nden 
gelen heyeti ağırladı. 

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.

La Recolte Du Monde bu sayısında Suudi Arabistan’dan 
bir konuk ağırlıyor.
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Dünyayı suni sınırlarla böldüğümüz ve milletlere ayırdığımız halde 
aslında bize ne kadar aynı olduğumuzu hatırlatan misafirlerimiz 
olur. Sayın Wesam Al- Habbash’da bu isimlerden biri. Başarılı bir 
profesyonel olmakla birlikte iyi de bir insan.  Wesam Al- Habbash 
yöneticisi olduğu Alhalees Group’u anlattı.

MAHMUT ARSLAN AND THE DELEGATION 
OF TATARSTAN VISITED AKY TECHNOLOGY
AKY Technology hosted the delegation of the Republic of 
Tatarstan. 

AKY Technology represented its new factory and state-of-the-art 
products to the delegation from Russia’s Tatarstan Region. Arbel A.Ş 
Chairman of the Board Mahmut Arslan and AKY Technology Chairman 
of the Board Gokmen Akyurek accompanied the delegation, which also 
included Aznakay Mayor of Tatarstan region. 
The Delegation of Tatarstan consisted of Mayor of Aznakay, Deputy 
Mayor, President of Tatarstan-Turkey Friendship Association, Deputy 
of the Tatarstan State Council, Council Member of Aznakay, and a 
businessman. 

A FOREIGNER BUT ONE OF US: WESAM 
AL-HABBASH
La Recolte Du Monde welcomes a guest from Saudi 
Arabia in this issue.

Sometimes we have guests who remind us how the same we are, even 
though we divide the world into countries with artificial borders. 
Mr. Wesam Al-Habbash is one of these names. He is a successful 
professional as well as a good person. Wesam Al-Habbash told us 
about Alhalees Group which he runs.
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Hububat, bakliyat, kuruyemiş, tohum ve yağlı tohum alanında 
yerli üretim son teknoloji eleme-temizleme-taşıma-paketleme 
makineleri geliştirerek imal eden AKY Technology, 2015 yılında 
yüzde 100 yerli sermayeyle kuruldu. Mersin-Tarsus 2’nci Organize 
Sanayi Bölgesi’nde üretim fabrikaları ve 1’inci Organize Sanayi 
Bölgesi’nde ise imalat fabrikası ile toplam 55 bin metrekare alanda 
makine ve ekipmanlar üreten AKY Technology, son olarak Mersin-
Tarsus 3’üncü Organize Sanayi Bölgesi’nde 50 bin metrekare alanda 
4. fabrikasını kuruyor. 

Yaklaşık 400 çalışanı ile Türkiye ve Dünya Kuru Gıda Sektörüne 
hizmet verdiklerini belirten AKY Technology İcra Kurulu Başkanı 
Gökmen Akyürek, ortalama 400 farklı makine ve ekipman üreterek, 
yılda 200 adet anahtar teslim tesis kurabilme kapasitesine sahip 
olduklarını aktararak “Bakliyat makineleri alanında olan Alman, 
Danimarkalı ve Avusturyalı şirketlere rakip durumdayız. 24 
üretim bölümümüzde imalat ve montaj çalışmalarını yürütüyor, 
bakliyat eleme makinaları ve tohum işleme makinaları; taşıma ve 
silo sistemleri; paketleme makinaları ve ekipmanları; paketleme 
sonrası makinalar ve ekipmanları ürün gruplarımız arasında yer 
alıyor” dedi.  

Manufacturing and developing high-technology screening- cleaning- 
conveying machines in the field of cereals, pulses, dried fruits & nuts, 
seeds and oilseeds, AKY Technology was established with 100 percent 
local capital in 2015. Manufacturing machinery and equipment on 
a total area of 55.000 square meters including a production plant 
located at Mersin–Tarsus 2nd Organised Industrial Zone and an 
installation plant at 1st Organised Industrial Zone, AKY Technology 
is recently establishing its 4th factory on an area of 50.000 square 
meters in the Mersin-Tarsus 3rd Organized Industrial Zone. 

Stating they are serving Turkish and Global Dry Food Industry with 
its 400 employees and have the capacity to install 200 turnkey plants 
by manufacturing an average of 400 different types of machinery and 
equipment, CEO of AKY Technology Gokmen Akyurek said, “We are 
competing with German, Danish and Austrian companies in the field 
of pulses machines. We carry out manufacturing, installation, and 
delivery activities in our 24 production departments.  Our product 
groups include Pulse cleaning and seed processing machines, 
conveyor and silo systems, packaging machines and equipment, post-
packaging machines and equipment. 

AKY TECHNOLOGY, 
DÜNYAYA MISIR TANELEME 
VE KURUTMA TESİSLERİ 
KURUYOR

AKY TECHNOLOGY 
INSTALLS CORN PEELING, 
CLEANING, SEPARATING 
AND DRYING PLANTS IN THE 
WORLD

Gökmen Akyürek, “Bakliyat, hububat, kuruyemiş 
çeşitleri sayıca çok ve ürünün özelliklerine göre 
teknolojiler de değişiyor. 40 yıllık tecrübemizle 
fabrikamızda yüzlerce makine ve ekipman 
üretiyor ve tesisler kuruyoruz. 2020 yılının son 
çeyreğinden itibaren,  Irak Kuru Gıda Piyasasına 
yüksek kapasiteli “Mısır Taneleme ve Kurutma 
Tesisleri” kazandırdık. Tamamladığımız son tesis 
saatte 50 ton ürün işleyen, bölgenin en iddialı 
tesislerinden.” dedi.

Gokmen Akyurek stated, “There are many varieties 
of pulses, cereals, dried fruits and nuts and 
the technologies vary according to the product 
characteristic. With 40 years of experience, we 
manufacture and install hundreds of machinery 
and equipment in our factory. As of the last 
quarter of 2020, we have added a high capacity 
“Corn Peeling, Cleaning, Separating and Drying 
Plants” to the Iraqi Dry Food Industry. The last 
plant we completed has the processing capacity of 
50 tons/hour and one of the most assertive plants 
in the region.”

‘‘

AKY Technology İcra Kurulu Başkanı
Gökmen AKYÜREK
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Laboratuvar Tipi Bakliyat Analiz Makineleri 
Üretimi Yapıyor
2020 yılının ikinci yarısında, yeni geliştirdikleri Laboratuvar Tipi 
Bakliyat Analiz Makinelerinde seri üretime başladıklarının bilgisini 
veren Gökmen Akyürek, “Tarladan tesise gelen natürel bakliyat 
ve kuruyemiş ürünlerinin; kirlilik oranı, doluluk oranı, nem oranı 
gibi özelliklerini saptayarak ürünü tanımak için kullanılır. Böylece 
temizleme, eleme, ayrıştırma, parlatma gibi süreçler, ürünü 
tanıyarak bilinçli bir şekilde başlamış olur. Bu makineler işleme 
tesisleri dışında; laboratuvarlar, araştırma istasyonları, enstitülerde 
de kullanılabilir. Laboratuvar Tipi Bakliyat Analiz Makineleri 
arasında; Tahıl ve sebze, yonca, çim, çiçek vb. tohum çeşitlerinde 
kullanılan havalı elek sistemi Excell Lab. 03; bakliyat çeşitlerini tane 
büyüklüğü ve yüzeydeki pürüz durumuna göre ayıran Laboratuvar 
Tipi Hafiftane Makinesi LT- AGS- 20; temizlik ve sınıflandırma işlemi 
öncesi tohum vb. ürünlerin parlatılması görevini üstlenen LT- BRS-
40 Fırçalama Makinesi; kırık tohumları sağlam tohumlardan ayıran 
LT- TS- 40 Laboratuvar Tipi Triyör bulunuyor” diye konuştu.

Irak’ta, Saatte 50 Ton Kapasiteli, Mısır 
Taneleme ve Kurutma Tesisi Kurdu 
Kuru Gıda Sektöründeki ihtiyaçlar çerçevesinde yeni ürünler için, 
tam teşekküllü tesisler kurman AKY Technology, mısır ürünü 
için dünyanın çeşitli noktalarına tesis kurulumu gerçekleştirdi. 
Bunlardan sonuncusu geçtiğimiz aylarda Irak’ta oldu. Gökmen 
Akyürek, “Bakliyat, hububat, kuruyemiş çeşitleri sayıca çok ve 
ürünün özelliklerine göre teknolojiler de değişiyor. 40 yıllık 
tecrübemizle fabrikamızda yüzlerce makine ve ekipman üretiyor 
ve tesisler kuruyoruz. 2020 yılının son çeyreğinden itibaren,  Irak 
Kuru Gıda Piyasasına yüksek kapasiteli “Mısır Taneleme ve Kurutma 
Tesisleri” kazandırdık. Tamamladığımız son tesis saatte 50 ton ürün 
işleyen, bölgenin en iddialı tesislerinden.” dedi.

2021 Yılı itibariyle 67 ülkeyle ihracat yaptık
Tarladan gelen natürel ürünün temizlenme aşamasından, paketleme 
aşamasına kadar tüm süreçleri yürüten dev ölçekli tesisler 
kurduklarını söyleyen Gökmen Akyürek, 2021 yılı itibariyle ihracata 
ağırlık vererek 67 ülke ile ihracat yaptıklarını ve pek çok ülkede 
marka olmak yolunda emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı. 
2020 yılında hedeflerinin ticaret yapılan ülkelerin sayısını ve ürün 
çeşitliliğini artırmak olduğunu söyleyen Gökmen Akyürek, “2019 
yılında 62 ülke ile çalışırken bugün 67 ülkeye makine gönderiyoruz. 
Ekonomik düzlemde pozisyonumuzu korurken, yeni teknolojilere 
imza atmayı ve dış pazarımızı genişletmeyi sürdürdük” diye 
konuştu.

Stating they install giant-scale plants carrying out all processes 
from the cleaning phase of naturel products from field to packing, 
Gokmen Akyurek emphasized that as of 2021, they have focused 
on export and have been exporting to 67 countries and so they are 
taking firm steps on the path of becoming a brand in many countries. 
Expressing that their goal is to establish trade relation with more 
countries and expand the product range in 2021, Gokmen Akyurek 
said, “While we had business relation with 62 countries in 2019, we 
are exporting machine to 67 countries today. We have continued 
to put our signature under new technologies and enlarging our 
foreign market as well as maintaining our economic position.”

Manufactures Laboratory Type Pulses 
Analysis Machines
Expressing they started mass production of their newly developed 
Laboratory Type Pulses Analysis Machines in the second half of 2020, 
Gokmen Akyurek said, “It is used for identifying the natural pulses, 
dried fruits and nuts products coming from the field to the facility by 
determining the properties such as pollution rate, occupancy rate, 
and moisture content. By this way, the processes such as cleaning, 
screening, sorting, polishing etc. begin consciously by recognising 
the product. These machines can be used in laboratories, research 
stations, institutes, as well as processing facilities. 
Excell Lab.03 which is an air screen cleaner system and used 
for cereals, vegetable, clover, grass, flower etc. seed varieties; 
Laboratory Type Gravity Machine LT-AGS-20 which separates pulse 
varieties according to their grain sizes and surface roughness; LT-
BRS-40 Brushing Machine which is used for polishing products such 
as seed before cleaning and sorting processes; LT-TS-40 Laboratory 
Type Indent Cylinder which is used for separating broken seeds 
from solid seed are included in Laboratory Type Analysis Machines. 

Separating and Drying Plant in Iraq
Installing full-fledged plants for new products within the 
framework of needs of the Dry Food Industry, AKY Technology have 
installed corn processing plants in different parts of the world. The 
last one of these was installed in Iraq in recent months. Gokmen 
Akyurek stated, “There are many varieties of pulses, cereals, dried 
fruits and nuts and the technologies vary according to the product 
characteristic. With 40 years of experience, we manufacture and 
install hundreds of machinery and equipment in our factory. As 
of the last quarter of 2020, we have added a high capacity “Corn 
Peeling, Cleaning, Separating and Drying Plants” to the Iraqi Dry 
Food Industry. The last plant we completed has the processing 
capacity of 50 tons/hour and one of the most assertive plants in 
the region.”
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www.akytechnology.com

 

EXCELL 804

Excell 804, bakliyat ve tahıl ürünlerinin temizlenmesi için geliştirilmiştir.
Excell 804 is developed for pulses, grains and seeds cleaning. 

YÜKSEL KAPASİTELİ ÖN TEMİZLEYİCİ MAKİNE
HIGH CAPACITY PRE CLEANER MACHINE
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Festo tesis bakımını kağıtsız hale getirdi.
Dijital bakım yönetimi uygulaması -Smartenance

Koruyucu tesis bakımı, halen çoğunlukla kalem ve kâğıt kullanılarak belgelenen, zaman alıcı bir 
işlemdir. Smartenance tüm bunlara bir son veriyor: Festo’nun bu yazılım programı, üretim müdürleri 
ve sistem operatörleri için bir dijital bakım yöneticisidir ve bir uygulama olarak indirilebilir.

Smartenance, Festo’nun tamamen dijital ilk ürünüdür. Apple ve 
Google uygulama mağazalarında akıllı telefonlar ve tabletler 
için uygulama olarak indirilebilir. Sorumlu personel için dash-
board (gösterge paneli), web tarayıcıda rahatlıkla kullanılabilir. 
Smartenance, nihai müşterilerin sistem bakımını programlama-
sını, izlemesini ve değerlendirmesini mümkün kılar. Dijital bakım 
programı, bakımı daha kolay, daha hızlı ve daha güvenilir yapar. 
Sistem operatörleri ve sorumlu personeller tarafından yapılan 
karşılıklı kontrol daha yüksek güvenilirlik sağlar. Çoğu işlemi ve 
koordinasyon ihtiyacını ortadan kaldırır.

Sistem operatörleri ve üretim sorumluları için avantajlar
Smartenance bulut tabanlıdır ve herhangi bir üreticiye özel 
değildir. Uygulama kendinden açıklamalı olup kurulumu hızlı ve 
kolaydır. Dijitalleşme dünyasına basit ve düşük maliyetli bir giriş 
sağlar. Festo Smartenance iki kısımdan oluşur: Akıllı telefonlar 
ve tabletler için uygulama şeklinde bir mobil bakım programı 
ve üretim müdürleri için, bakım görevlerini yönetebilecekleri ve 
belgeleyebilecekleri, web sayfası şeklinde bir gösterge paneli. 
Gösterge paneli bir web tarayıcıda kolayca açılabilir.

Smartenance, aynı zamanda makine yapımcıları için de faydalı-
dır. Uygulama, her sistem için bakım görevlerini doğrudan bir di-
jital çözüme dönüştürmelerine ve sistem için kendi müşterilerine 
katma değer teklif etmelerine izin verir. Hattâ bakım talimatları 
görüntüleyebilir, videolar ve PDF’lerle dijital olarak güçlendirilebi-
lir. Bu, ekip üyelerinin birlikte çalışmasını çok daha kolaylaştırır. 
Smartenance, bakım görevini kullanıcı için derhal görülür hale 
getirir ve tek bir tuşa basarak ilgili tüm görevlere ulaşılabildiğin-
den, dijital bakım yönetiminin tüm avantajları kullanılabilir.
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AKY TECHNOLOGY, 
4’ÜNCÜ FABRİKASIYLA 
YENİ ÜRÜN ÇALIŞMALARINA 
HIZ VERECEK

AKY TECHNOLOGY, 
WILL ACCELERATE ITS NEW 
PRODUCT STUDIES THANKS 
TO ITS 4TH FACTORY

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve kuruyemiş ürünlerine 
özel makineler geliştiren AKY Technology, 4’üncü fabrikasını 
2022’de faaliyete almayı planlıyor. Böylece yeni ürün projelerine 
odaklanacak.

Mersin- Tarsus 1’inci ve 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
fabrikalarında, 55 bin metrekare alanda yaklaşık 450 
personelle aralıksız üretim yapan AKY Technology, yıllık 200 
anahtar teslim tesis kurma kapasitesiyle dünyada ilk 5 firma 
arasına girdi. Bakliyat makineleri grubunda Excell markasıyla 
Alman, Danimarkalı ve Avusturyalı şirketlerin en önemli 
rakiplerinden biri olan firma, 50 bin metrekare arazi üzerinde 
yapımı devam eden 4’üncü fabrikası ile daha üst sıralara 
yerleşmeyi hedefliyor. AKY Technology Uluslararası Satış ve 
Pazarlama Müdürü Uğur Akyürek, 4’üncü fabrika ile birlikte 
katma değerli ürün ihracatı için yeni ürün çalışmalarına daha 
da hız vereceklerini kaydetti. Yeni fabrikalarının 2022 yılı içinde 
faaliyete almayı planladıklarını söyleyen Uğur Akyürek, “Yüzde 
100 yerli sermaye ile kurduğumuz firmamız, geliştirdiği kapalı 
eleme makinesi serisi Excell ile bakliyat sektöründe büyümeye 
devam ediyor. 

Günümüzde 400 çeşide ulaşan ürün gamı ve yeni fabrika 
yatırımıyla bakliyatın dışında hububat, yağlı tohumlar ve 
kuruyemiş sektörlerine özel eleme, temizleme, paketleme ve 
taşıma makineleri üretiyoruz. Yıllık olarak anahtar teslim 
200 fabrika kurma kapasitesine eriştik. Hedefimiz yeni nesil 
makinelerle ülkemize daha çok katma değer sağlamak” dedi. 

AKY Technology, which develops special machines for cereals, 
pulses, oil seeds and nuts products, plans to put its 4th factory 
into operation in 2022. Thus, it will focus on new product 
projects. 

AKY Technology continuously manufacturing with about 450 
employees on an area of 55 thousand square meters in its 
factories in the Mersin-Tarsus 1st and 2nd Organized Industrial 
Zones has become one of the top 5 companies in the world with 
its annual capacity to establish 200 turnkey facilities. Being 
one of the most important competitors of German, Danish and 
Austrian companies in the pulse machinery group with the Excell 
brand, the company aims to rank higher with its 4th factory, 
which is currently under construction on a 50 thousand square 
meter land. Ugur Akyurek, AKY Technology International Sales 
and Marketing Manager, was quoted by saying that with their 
4th factory, they will accelerate their studies on new products 
for the export of value-added products. Stating they plan to 
put their new factory into operation in 2022, Ugur Akyurek 
said, “Our company established with 100 percent local capital 
continues to grow in the pulses industry with one of our best 
products Fine Cleaning Machine Series “Excell”. 

Today, with a product range of 400 varieties and a new factory 
investment, we manufacture special screening, cleaning, 
packaging, and conveying machines for the cereals, oilseeds, 
dried fruits and nuts industries besides pulses. We have reached 
the annual capacity of establishing 200 turnkey factories. Our 
goal is to provide more added value to our country with new 
generation machines.”

2-Montaj Fabrikası

4.Fabrika inşaatı

1-Üretim Fabrikası

3-Montaj - Sevkiyat  Fabrikası
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AKY Technology Uluslararası Satış Müdürü
Uğur AKYÜREK

5 kıtadan 67 ülkeye ihracat yapıyor
Mısır, Etiyopya, Irak gibi pazarlarda kurdukları yüksek teknolojiye 
sahip bakliyat eleme tesisleriyle dünya piyasasında en çok tercih 
edilen makine markaları arasına girdiklerini belirten Uğur Akyürek, 
üretimlerinin yüzde 60’ını yurtdışı pazarlarda değerlendirdiklerini 
söyledi. Günümüzde 5 kıtadan 67 ülkeye ihracat yaptıklarını 
kaydeden Uğur Akyürek, “Sektör temsilcilerinin ihtiyaçlarını analiz 
ederek iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına uygun makine teknolojileri 
geliştiriyoruz. 2020 yılının ikinci yarısında, bakliyat işleme 
alanındaki yeni nesil makinelerimiz; Hafif Tane Ayırma Makinesi 
PCS- 150X200, Ön Temizleme Makinesi ile Alfa Taş Ayırma Makinesi 
DS- 200’e yönelik aldığımız olumlu geri dönüşler bize yeni ürün 
çalışmalarında önemli bir motivasyon sağladı.  Bakliyat temizleme 
işleminde kullanılan, yeni hafif tane ayırma makinelerinin Endüstri 
4.0 teknolojileri çerçevesinde,  kendine özel ters denge sistemiyle, 
değişken tabla ve elek açılarında serbest çalışma özelliğine sahip 
durumda. Kompakt tasarımı, yanal salınım tekniği ile ürün eleme 
özelliği ile başarılı sonuç veren ‘PCS- 150X200 Ön Temizleme 
Makinemiz ise kuru gıdalar için yüksek kapasiteli bir ön temizleme 
makinesi olarak geliştirildi. Alfa Taş Ayırma Makinesi DS- 200 ise 
kapalı gövde hava sızdırmaz çalışma sistemi, değişken elek açılarında 
paralel hava akışı özelliği, hızlı ve basit elek değişimi, tam otomatik 
ekran kontrolü sayesinde kullanıcısına büyük kolaylıklar sağlıyor” 
diye konuştu. 

Ar-Ge’nin kendileri için her zaman öncelikli konular arasında 
yer aldığını dile getiren Uğur Akyürek, “Tecrübemizin verdiği 
öngörüyle yurt dışı pazarlarda pek çok önemli proje hayata 
geçirdik. Projelerimizde hep sektöre yüksek kazanım sağlayacak 
yeniliklere imza attık. Bu da bizim 6 yıl içinde sektörde Türkiye 
lideri firmalar arasına girmemizi sağladı” diye belirtti.

Exports to 67 countries in 5 continents
Stating they have become one of the most preferred machinery brands 
in the global market thanks to their high-tech pulses processing 
plants they installed in the markets such as Egypt, Ethiopia and Iraq, 
Ugur Akyurek said that they export 60 percent of their production. 
Indicating they export to 67 countries in 5 continents, Ugur Akyurek 
said, “We analyse the needs of industry representatives and develop 
convenient machine technologies meeting the requirements of our 
business partners. In the second half of 2020, the positive feedbacks 
we received for our new generation machines in the field of pulses 
processing; “Gravity Separator Machine PCS- 150x200, Pre-cleaning 
Machine and Alfa Destoner Machine DS-200, provide us a great 
motivation in our new product studies. Within the framework of 
Industry 4.0 technologies, the new gravity separators used in pulses 
cleaning have the feature of free working on the variable table and at 
the screening angles by means of a specific reverse balance system. 
Our PCS- 150X200 Pre-Cleaning Machine, which gives successful 
results with its compact design, lateral oscillation technique and 
product screening feature, was developed as a high-capacity pre-
cleaning machine for dry foods. Alfa Stone Separator DS-200 
provides great convenience to its users thanks to its closed body 
airtight working system, parallel air flow feature at variable screen 
angles, fast and simple sieve replacement, fully automatic monitor 
control.”

Stating that they have always attached great importance to R&D 
studies, Ugur Akyurek said, “With the vision based on our experience, 
we have implemented many important projects in foreign markets. 
In our projects, we have always put our signature under innovations 
that will make great contributions to the industry. Thus, we have 
become one of the leading companies in the industry in Turkey 
within 6 years.”
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Yurt dışından gelen misafirlerini özenle ağırladıklarını ve bunun için 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Yönetim Binası’nda 
“AKY Lounge” adını verdikleri sosyal bir alan organize ettiklerini belirten Uğur Akyürek, “Bugün itibariyle, dünyanın 67 ülkesinden 
gelen yabancı misafirlerimizi fabrikamızda ağırlıyoruz. 500 metrekarelik bir alanı misafirlerimizin konforu için özel olarak 
düzenledik. AKY Lounge, Mersin’deki tarihi ve mitolojik unsurlarla dekore edildi. İçerisinde restoran, bar, dinlenme odası gibi 
bölümler var. Bu konfor alanı, ziyaretçilerimizin hem AKY Technology’den hem de ülkemizden memnun olarak ayrılmasına katkı 
sağlıyor” diye belirtti. 

Misafirleri için AKY Lounge Hizmete Açıldı

Opened AKY Lounge for its Guests

Adress : 2. Organize Sanayi Bölgesi Rasim Dokur Bulv. No:19 Mersin / TURKEY
Tel:+ 90 324 502 00 60 -(61)    Fax: +90 324 502 00 62    Gsm: +90 532 154 94 19

info@akytechnology.com

Stating they give particular importance to host their guest from abroad and so they arranged a social area called “AKY Lounge” 
in their head office located at the 2nd Organized Industrial Zone, Ugur Akyurek indicated, “As of today, we host our foreign guests 
from 67 countries of the world in our factory. We have specially arranged an area of 500 square meters to make our guests 
feel comfortable.  AKY Lounge was decorated with historical and mythological elements from Mersin. It has sections such as a 
restaurant, bar, and resting room. This comfort area contributes to the satisfaction of our visitors with both AKY Technology and 
our country.”



TEKNOLOJİ ÜRETİYORUZ
KURU GIDA SEKTÖRÜNE

Excell Truva 408 Hassas Eleme Makinesi
EN VERİMLİ TEMİZLEME MAKİNESİ
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KONYA, TOHUMUN 
MERKEZİ

KONYA, THE CENTER 
OF SEEDS

KONYA - ORHAN KALKAN

Konya’nın Emirgazi İlçesinde bulunan Orhan Kalkan 
Firması için montaj ekiplerimiz tarafından, bakliyat ve 
tohum işlemek için tesis kurulumu yapıldı.
Saatte ortalama 5 ton ürün işleyebilen üretim 
parkurunda; 4 tekneli triyör, ilaçlama kantar, yükleme 
bandı ve siklon bulunuyor. Konya Kuru Gıda Piyasasına 
hayırlı olsun.

Our Installation Teams installed a Pulses and Seeds 
Processing Plant for the Orhan Kalkan Company in 
Emirgazi district of Konya. 
The production line with the average capacity of 5 tons/
hour consists of a 4-deck indent cylinder, a treatment 
machine, a weighing machine, a loading belt and a 
cyclone. Wishing this investment to be beneficial for 
Konya Dry Food Market. 
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TEKİRDAĞ - HUNTAŞ

TEKIRDAG PRODUCES

TEKİRDAĞ ÜRETİYOR

We installed a full-fledged seed plant for Huntas company 
in Tekirdag. Wheat and barley will be processed in 
the plant with 10 tons/hour capacity. Wishing this 
investment to be beneficial for Tekirdag seed market. 

Tekirdağ’da bulunan Huntaş firması için tam teşekküllü 
bir tohum tesisi kurulumu yaptık. Saatte 10 ton 
kapasiteli tesiste arpa ve buğday işlenecek. Tekirdağ 
tohum piyasasına bu yatırım hayırlı olsun:
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BURSA’DA 
MISIR TOHUMU 
İŞLEME TESİSİ

A CORN SEED 
PROCESSING 
PLANT IN BURSA

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, CMC Tarım için, Mısır 
Tohumu İşleme Tesisi kurduk. Saatte ortalama 5 ton ürün 
işlemesi planlanan üretim parkurunda; Mısır Taneleme 
Makinesi, Excell 206 Turbo Kapalı Eleme Makinesi, 
Hafiftane Ayırma Makinesi ve Fotosorter Renk Ayırma 
Makinesi bulunuyor. Bursa Tohum Piyasasına bu yatırım 
hayırlı olsun.

We installed a Corn Seed Processing Plant for CMC Tarim, 
in Karacabey district of Bursa province. The production 
line expected to process an average of 5 tons of products 
when completed consists of a Corn Seed Separating 
Machine, Excell 206 Turbo Fine Cleaning Machine, 
Gravity Separating Machine and Fotosorter Color Sorting 
Machine. Wishing this investment to be beneficial for 
Bursa Seed Market. 

BURSA - CMC TARIM
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TOHUMUN BAŞKENTİ 
KONYA’DA TESİSLER 
KURULUYOR

PLANTS ESTABLISHED 
IN KONYA, THE 
CENTER OF SEEDS

Konya’nın Karatay ilçesinde bulunan Ayhan Tohumculuk 
için Tohum Temizleme Tesisi kurulumumuz tamamlandı. 
Tam teşekküllü tesisin üretim parkurunda; Kapalı Eleme 
Makinesi 408 Truva ve 10 kanallı renk ayırma makinesi 
de bulunuyor. Tesisin saatte ortalama 10 ton ürün işlemesi 
planlanıyor. Konya Tohum Piyasasına hayırlı olsun.

We completed the installation of the Seed Cleaning Plant 
for Ayhan Tohumculuk located in Karatay, Konya. The 
production line of the full-fledged plant consists of an 
Excell 408 Troy Fine Cleaning Machine and a 10-Channel 
Fotosorter Color Sorting Machine. The target is to obtain 
10 tons of products from the plant per hour. Wishing this 
investment to be beneficial for Konya Seed Market. 

KONYA - AYHAN TOHUMCULUK
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MUSTAFA ÇİFTÇİOĞLU’NA 
HAYIRLI OLSUN

CONGRATULATIONS TO 
MUSTAFA CIFTCIOGLU 

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan “Mustafa 
Çiftçioğlu Hububat” için Ay Çekirdeği Temizleme Tesisi 
kurulumunu tamamladık. Değerli Ekip arkadaşlarımızın 
eline sağlık. Üretim parkurunda; Excell Serisi Kapalı Eleme 
Makinesi Excell 408 Truva, Taş Ayırma Makinesi, Megaboy 
Hafiftane Ayırma Makinesi, 5 kanalı Renk Ayırma Makinesi 
ve bekletme siloları bulunuyor. Saatte ortalama 3 ton ay 
çekirdeği temizleyecek tesis, Kayseri Kuru Gıda Piyasasına 
hayırlı olsun.

We completed the installation of Sunflower Seed Cleaning 
Plant for “Mustafa Ciftcioglu Hububat” located in Yesilhisar 
district of Kayseri. God bless our Teammates’ hands. The 
production line consists of an Excell 408 Truva-Excell 
Series Fine Cleaning Machine, a Destoner Machine, a Mega 
Size Gravity Separator Machine, a 5 Channel Color Sorter 
Machine and a Holding Silos. Wishing this plant that will 
clean an average of 3 tons of Sunflower seeds per hour, to 
be beneficial for Kayseri Dried Food Market. 

KAYSERİ - MUSTAFA ÇİFTÇİOĞLU HUBUBAT
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ÖZKARATAY PETROL 
TEKNOLOJİYE YATIRIM 
YAPTI

OZKARATAY PETROL 
INVESTED IN TECHNOLOGY

Şırnak’ta bulunan Özkaratay Petrol için yer fıstığı ürününe 
çalışmak üzere tesis kurulumu yapılıyor. Ön temizleme 
ünitesi; ıslatma, kırma, boylama ve paketleme ünitesinden 
oluşan üretim parkurundan saatte 10 ton ürün alınması 
planlanıyor. Şırnak Kuruyemiş firmasına hayırlı olsun.

A peanut processing plant is being installed for Ozkaratay 
Petrol in Sirnak, Turkey. It is expected to obtain 10 tons/
hour of products from the production line consisting 
of pre-cleaning unit, soaking, cracking, grading and 
packaging units. Wishing this investment to be beneficial 
for Sirnak Nuts Market. 

ŞIRNAK - ÖZKARATAY PETROL
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KANADA’DA BİR 
MERCİMEK ELEME 
TESİSİ DAHA

ONE MORE LENTIL 
SCREENING PLANT 
IN CANADA

Kanada’nın Vervolg Şehrinde, tam teşekküllü bir 
mercimek eleme tesisi kuruldu. Ürün denemeleri 
yapılan tesisten başarılı sonuç alındı. Yüksek tonajlarda 
ürün eleyecek tesisin, Kanada Bakliyat Piyasasına 
hayırlı olmasını diliyoruz. 

One more full-fledged lentil cleaning plant was 
installed in Vervolg, Canada. Successful results were 
obtained from the facility where product testing was 
carried out. Wishing this plant which will screen 
products in high tonnages, to be beneficial for Canada 
Pulses Market. 

KANADA - CANADA
SUPERIOR CO.
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YENİ PAZAR POLONYA

NEW MARKET POLAND

Polonya’nın Koszalin şehirinde, hardal ürününe çalışan 
bir firma için tesis kurulumu gerçekleştirdik. Saatte 
ortalama10 ton ürün işleyen üretim parkurunda; 
fotosorter Excell 208 ve megaboy hafiftane makinesi 
de bulunuyor. Bu yatırım Polonya Kuru Gıda Piyasasına 
hayırlı olsun.

We installed a plant for a company working on mustard 
product in Kozsalin, Poland. The production line with an 
average processing capacity of 10 tons/hour includes also 
an Excell 208 Fotosorter and Mega Size Gravity Separator 
Machine. Wishing this investment to be beneficial for 
Poland Dry Food Market. 

POLONYA - POLAND
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ÖZBEKİSTAN’DA 
AKY RÜZGÂRI

AKY WIND IN 
UZBEKISTAN

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yeni bir Maş Fasulyesi 
kurulumu gerçekleştirdik. Taşkent Zengi Ata’da bulunan 
Tesisten saatte ortalama 7 ton ürün alınması planlamıyor. 
Tam teşekküllü üretim parkurunda; XL Taş Makinesi, 
Megaboy Hafiftane Makinesi, İki katlı parlatma makinesi 
ile 6 kanallı Fotosorter Renk Ayırma Makinesi bulunuyor. 
Bu yatırım Özbekistan Piyasasına hayırlı olsun.

We installed a new mung bean processing plant in 
Tashkent, the capital of Uzbekistan. The plant located in 
Zengi-Ata, Tashkent is expected to process an average of 
7 tons of products per hour. The full-fledged production 
line consists of a XL Destoner Machine, a Mega size 
Gravity Machine, a Double Deck Polishing Machine and 
6-Channel Fotosorter Color Sorting Machine. Wishing 
this investment to be beneficial for Uzbekistan Pulses 
Market. 

ÖZBEKİSTAN - UZBEKISTAN
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IRAK’TA SİLOLAR 
YÜKSELİYOR

SILOS RISING IN IRAQ

Irak, Babil şehrinde önemli bir firma için kurulan Mısır 
Taneleme ve Kurutma Tesisi’nde silolar yükseliyor. 200 
tonluk  yaş mal silosu ile 2 adet 1500 tonluk tahıl depolama 
silosu kurulumu tamamlandı. Montaj ekiplerimiz tesisin 
kaba kurulumunu ise sürdürüyor. 

IRAK - IRAQ

Silos are rising in the Corn Grain Separating and Drying 
Plant for an important company in Babel, Iraq. The 
installation of 200-ton wet goods silos and two 1500-ton 
grain storage silos have been completed. Our installation 
teams continue the rough installation of the plant. 
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RUSYA PİYASASININ 
TERCİHİ AKY

RUSSIAN MARKET 
PREFERS AKY 

Rusya’nın Krasnodar Şehrinde,  bir tohum işleme tesisi 
yükseliyor. Üretim parkurunda; Excell 117 ve Excell 208 
Turbo Kapalı Eleme Makineleri bulunuyor. Bu yatırım 
Rusya Tohum Piyasasına hayırlı olsun. 

A seed processing plant is rising in Krasnodar province 
of Russia. There are Excell 117 and Excell 208 Fine 
Cleaning Machines in the production lines. Wishing this 
investment to be beneficial for Russian Seed Market. 

RUSYA - RUSSIA
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MACARİSTAN’DA 
TOHUMU SPM-200 
PAKETLİYOR

SEEDS ARE PACKED BY 
SPM-200 IN HUNGARY

Macaristan’ın Buda Şehrinde bulunan bir firma için “SPM- 
200 Tohum Sayma ve Paketleme Makinesi” kurulumu 
gerçekleştirdik.
Bu makine biber tohumu paketliyor. Makinede gelişmiş 4 
adet kamera bulunmaktadır ve istenilen adette tohumu 
sayarak paketlemektedir. Ekran kontrollü sistemde pakete 
giren tohum adedini belirlemek mümkündür: Ürünün 
özgül ağırlığı ve ebadı makinenin hesaplama süresini 
değiştirmektedir. Biber tohumu için 45 saniyede ortama 
2500 adet tohum tanesi sayılabilmektedir. Macaristan 
Tohum Piyasasına hayırlı olsun.  

MACARİSTAN - HUNGARY

We installed a “SPM-200 Seed Counting and Packaging 
Machine” for a company in Buda, Hungary. 
This machine packs pepper seed. The machine includes 4 
advanced cameras, counts the desired number of seeds, 
and puts them into the package. It is possible to determine 
the number of seeds in the package by means of the 
system with screen-control. The specific weight and size 
of the product change the calculation time of the machine. 
For pepper seeds, 2500 seed grains can be counted in 
45 seconds. Wishing this investment to be beneficial for 
Hungary Seed Market. 



High Capacity Pre-Cleaning Machine For Dry Food

Ön Temizleme Makinesi
Pre-Cleaning Machine

ÖN TEMİZLEME MAKİNESİ
YÜKSEK KAPASİTELİ
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KARDEŞ VATAN 
AZERBAYCAN’DA DA 
VARIZ

WE ARE ALSO IN OUR 
SISTER COUNTRY 
AZERBAIJAN

Montaj ekiplerimiz, Azerbaycan’da. SabirAbad’da tohum 
işleme tesisi kurulumu tamamlandı. Üretim parkurunda 
Kapalı Eleme Makinesi Excell 208 Turbo ve 10 kanallı 
fotosorter renk ayırma makinesi bulunan tesiste; öncelikle 
işlenecek ürün yonca tohumu. Buğday ve arpa da eleyebilen 
tesisten saatte 10 ton buğday alınacak. Azerbaycan 
piyasasına hayırlı olsun.

AZERBAYCAN - AZERBAIJAN

Our Installation Team completed the installation of 
the seed processing plant in Sabirabad, Azerbaijan. 
Alfalfa seed will particularly be processed in the plant 
consisting of an Excell 208 Turbo Fine Cleaning Machine 
and a 10 Channel Fotosorter Color Sorting Machine in its 
production line. Wheat and barley can also be processed 
here, and the capacity for wheat processing is 10 tons 
per hour. Wishing this investment to be beneficial for 
Azerbaijan Market.
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AVUSTURYA’DA DA 
AKY VAR

AKY IS IN AUSTRIA 
TOO

Avusturya’da saatte ortalama 5 ton kapasite ile 
çalışacak Bakliyat Eleme Tesisi kurulumumuz 
tamamlandı. Nohut, fasulye, yeşil mercimek ve çim 
tohumuna çalışacak üretim parkurunda; Kapalı Eleme 
Makinesi Excell 203,  taş ayırma makinası, bantlı 
metal ayırma makinası, çiftli triyör,  hafiftane ayırma 
makinası ve paketleme ünitesi bulunuyor. Avusturya 
Kuru Gıda Piyasasına hayırlı olsun. 

We completed the installation of the Pulses Processing 
Plant that will work with an average of 5- ton/hour 
capacity in Austria. The production line that will 
process chickpeas, beans, green lentils, and grass 
seed consists of an Excell 203 Fine Cleaning Machine, 
a Destoner Machine, a Belt Metal Dedector, a Double 
Indent Cylinder, a Gravity Separator Machine and a 
Packaging Machine. 
Wishing this investment to be beneficial for Austrian 
Dried Food Market. 

AVUSTURYA - AUSTRIA



99

DUBAİ’DE CEVİZ 
KIRIYORUZ

WE ARE CRACKING 
WALNUT IN DUBAI

AKY Technology, dünyanın farklı noktalarında tesis 
kurulumunu sürdürüyor.  Dubai’de bulunan ekipler, 
önemli bir firma için, ceviz ürününe çalışan bir tesisi 
tamamladı. Henüz ürün denemesi yapılmayan üretim 
parkurunda; saatte ortalama 2 ton cevizin kelebek 
formunda kırılması planlanıyor. Bu ceviz boylama, kırma 
ve temizleme hattı Dubai Piyasasına hayırlı olsun.

DUBAİ - DUBAI

Aky Technology continues installing plants in different 
points of the world. Our teams in Dubai have completed the 
installation of a walnut plant for an important company. 
The plant whose product testing has not been carried out 
yet, is expected to process an average of 2 tons of walnut 
in butterfly form. Wishing this walnut grading, cracking, 
and cleaning line to contribute to the Dubai Market.
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BUĞDAY İŞLEME TESİSİ 
KURDU

ESTABLISHED A WHEAT 
PROCESSING PLANT

Erbil’de, saatte ortalama 10 ton kapasiteli bir buğday 
işleme tesisinin kurulumunu ekiplerimiz sürdürüyor. 
Üretim Parkurunda; Ön temizleme ünitesi, orta boy açık 
elek, ilaçlama makinesi ve tek kefe kantar bulunuyor.  
Erbil Tohum Piyasasına hayırlı olsun.

Our teams continue the installation of a 10-ton/hour 
capacity wheat processing plant in Erbil. Its production 
line consists of a Pre-Cleaning Unit, Combo Screen Cleaner 
Machine, Treatment Machine and Single Scale Weighing 
Machine. Wishing this investment to be beneficial for 
Erbil Market. 

ERBİL -ERBIL



  

 

ÖZEL AÇILI
ÇUVAL YÜKLEME BANDI

Özel açılı dizayn sayesinde çuval, kutu gibi 
istiflenebilen ürünlerin araçlara yüklenmesinde veya 
araçlardan boşaltılmasında kullanılır. Düşük devirli 
motorlar sayesinde hareket kazanan taşıma bandı 
ürünü taşımaya yardımcı olur. Döküş yüksekliği 
manuel veya motorlu olarak ayarlanabilir. Çeşitli 

uzunluk ve kapasitede üretilebilir.

With its angled design, it can be used for loading or 
unloading the products. With its low-speed motors, the 
conveyor belt moves and helps to carry the product. 
Discharge height can be adjusted manually or 
motorized. It can be manufactured in various lengths 

and capacities.

Inclined Conveyor Belt
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KALİTE VE LEZZETTE

Тыквенные семечки из Украины калибр 10-12

10-12
10-12

UKRAINE 10-12 PUMPKIN SEEDS
UKRAYNA 10-12 BAL KABAĞI ÇEKİRDEĞİ

Тыквенные семечки из Украины
10-12

UKRAINE LADY NAIL PUMPKIN SEEDS 
UKRAYNA HANIM TIRNAĞI KABAK ÇEKİRDEĞİ

По желанию  Грецкие орехи продаются в мешке.

אגוזי מלך בשקיות זמינים גם על פי אוקראינה 28 מעל קליפת אגוז

Walnuts in bags are also available upon request.  

  متوفر جوز اكرا� بالشواالت او االكياس عند الطلب

متوفر جوز اكرا� غ�مكرس بالشواالت او االكياس عند الطلب مقاس فوق 28

Talebe göre çuvalda ceviz satışı da mevcuttur.

Грецкие орехи из Украины калибр +28 
OVER 28mm UKRAINE SHELLED WALNUT

UKRAYNA 28 ÜSTÜ KABUKLU CEVİZ

אוקראינה מיקס פרח אגוז
جوز اكرا� مقرش زهره مخلط

Ядро грецкого ореха из Украины
(смешанный)   

MIXED IN SHELL UKRAINE WALNUT 
UKRAYNA MİX İÇ CEVİZ

  אוקראינה 80% רצפת אגוז פרפר

جوز أوكرا� مقرش- ٪80 فراشة 

Ядро грецкого ореха 80 % бабочка из Украины
80% UKRAINE WALNUT HALVES  

UKRAYNA %80 KELEBEK İÇ CEVİZ

  פיסטוק קלוי במעטפת
فستق حلبي-عينتا� محمص غ� مقرش 

Фисташки жареные соленые 
SHELLED ROASTED PISTACHIO 

KAVRULMUŞ KABUKLU ANTEP FISTIĞI

זרעי חמניות שמן אוקראינה
بذور عباد الشمس األوكرا� للزيت 

Подсолнечник масличный из Украины
UKRAINE SUNFLOWER SEEDS FOR OIL 

UKRAYNA YAĞLIK AYÇİÇEĞİ ÇEKİRDEĞİ

 XL זרעי שמש של אוקראינה
 XL بذور عباد الشمس االوكرانية اكس الرج 

УКРАИНА XL СЕМЕНА СОЛНЦА   
UKRAINE XL SUNFLOWER SEEDS 

UKRAYNA XL AYÇEKİRDEĞİ

 פיסטוק חום
 فستق حلبي-عينتا� مقرش بني 

Фисташки очищенные крупные 
BROWN IN SHELL PISTACHIO  

BOZ ANTEP FISTIĞI İÇİ

 פיסטוק אדום
  فستق احمر عينتا� مقرش 

фисташки очищенные красные
RED IN SHELL PISTACHIO   

KIRMIZI İÇ ANTEP FISTIĞI

  זרעי שמש XL תוצרת סין
   XL بذورعباد الشمس صيني اكس الرج 

Китайского подсолнечника ХЛ
CHINESE XL SUNFLOWER SEEDS    

ÇİN MALI XL AYÇEKİRDEĞİ

  קאג'ו תוצרת וייטנאם
   كاجو صنع يف فيتنام 

Вьетнамский кешью
VIETNAMESE CASHEW 
KAJU VİETNAM MALI

 זרעי שמש של אוקראינה דקוטה
    بذور عباد شمس داكوتا األوكرانية غ� مقرش

Подсолнечник Дакота из Украины
UKRAINE DAKOTA SUNFLOWER SEEDS

UKRAYNA DAKOTA AYÇEKİRDEĞİ

אוקראינה אקסטרה פרח אגוז
جوز اكرا� مقرش نوعيه اكسرتا

Ядро грецкого ореха из Украины
(высшего качества)

EXTRA IN SHELL UKRAINE WALNUT 
UKRAYNA EXTRA İÇ CEVİZ

 אוקראינה 10 מעל זרעי דלעת
   بدور اليقط¬ االكرانيه مقاس اك» من 10 

Тыквенные семечки из Украины калибр +10
OVER 10mm UKRAINE PUMPKIN SEEDS  

UKRAYNA 10 ÜSTÜ KABAK ÇEKİRDEĞİ

אוקראינה 11 מעל זרעי פאמפר
    بدور اليقط¬ الحلوه اكرانيه مقاس اعىل من 11

Тыквенные семечки из Украины калибр +11
OVER 11mm UKRAINE PUMPKIN SEEDS 

UKRAYNA 11 ÜSTÜ BAL KABAĞI ÇEKİRDEĞİ



İklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı duyarlı,
doğa dostu enerji kaynaklarını kullanıyor ve  
dünyanın geleceğini düşünerek üretim yapıyoruz.

Tesis: Fevzi Çakmak Mah. Büyük Buğday Pazarı 10520 Sokak No:40  Konya
Fabrika: Ereğli yolu 4. km  Konya

Kutuplar böyle olursa 
biz yok oluruz!
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