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2015 yazını yaşadık ve sonbaharın orta-
larındayız. Ülkemiz genelinde bakliyat& 
hububat ekildi; topraktan kaldırıldı. 
Dünya üzerinde insan varlığını sürdür-
düğü sürece tarım olacak ve bu döngü 
kesintisiz sürecek. Zaman hızlı geçiyor, 
mevsimler ve durumlar değişiyor. Aslın-
da baktığınızda değişmeyen tek şey de-
ğişimin kendisi… İnsan teknoloji ile bu 
başkalaşmaya ayak uyduruyor. Zarar 
görmenin ötesinde durumları avantaja 
çeviriyor. 
Bir örnek verelim: “Konya büyüklüğün-
deki Hollanda, denizden doldurma ta-
rım alanlarında teknolojiyi kullanarak 
yaptığı üretim ile Dünya liderliğine oy-
nuyor.” İmkânsız gibi görünen ve çoğu 
kişi tarafından hayal olarak tanımlana-
bilecek bu durum Hollanda için gerçek... 
Önce Halk birlik içerinde denizden kur-
tardığı topraklarda tarım yaptı ve bunu 
“ıslak ayaklı demokrasi” olarak tanımla-
dı. Sonra devlet, üniversite, özel serma-
ye ve kooperatifler tarımsal kalkınmış-
lık için birleşti ve ortak hareket ederek 
güçlü bir üretim zinciri kurdu. ABD’den 
sonra tarımsal ürün ihracat kapasitesi 
en geniş ülke Hollanda…
La Recolte Du Monde’nin 4. Sayısında 
Hollanda’yı size anlatmak istedik. Ül-
keler geçmişlerini biriktiriyor; bazıları 
ise Hollanda gibi tarih yazıyor. İletişim 
teknolojileri Dünyanın duvarlarını güçlü 
darbelerle yıktı. Şimdi öğrenmek, fark 
etmek ve bilinçlenmek zamanı. Kim bi-

lir, belki Hollanda’nın bu birikiminden 
faydalanır ve gelişim sürecimize hizmet 
edecek fikirleri Ülkemiz şartlarına adap-
te ederek kullanırız. 
La Recolte Du Monde, hibrit tohumun 
avantajlarını ve dezavantajlarını say-
falarına taşıyor. “Düşünmek sormak ile 
başlar!” Sizin için soruyoruz. Anado-
lu’nun 8000 yılda oluşturduğu yerel to-
humlarının, verimi yüksek hibrit tohum 
karşısındaki durumunu sorgulayan bir 
yazıyı sizlerle paylaşıyoruz.
Kooperatifleşmek ekonomik- siyasal- 
sosyal kalkınmışlık için çok önemli. Ata-
larımızdan bize miras kalan şu söz as-
lında Kooperatifleşme hakkında her şeyi 
özetliyor. “Bir elin nesi var, iki elin sesi 
var!” Birlik içerisinde hareket eden ve 
demokratik şekilde kararlar alan örgüt-
ler, üyesine de ülkesine de kazandırıyor. 
Dergimizde Türkiye’den tüm dünyaya 
hizmet götüren değerli isimlerle röpor-
tajlarımıza her zamanki gibi yer verdik. 
Herbiri birbirinden değerli bilgiler edin-
dik, öğrendik. Orhas Tohumculuk’un sa-
hibi Faruk Avşar bize tohum sektörü ile 
ilgili can alıcı bilgiler verdi. Ülkeler ara-
sındaki suni sınırları kaldırdık ve Suudi 
Arabistan’dan bir konuk ağırladık. We-
sam Al- Habbash ile röportajımızı ilgiyle 
okuyacağınızı tahmin ediyoruz. 
La Recolte Du Monde, 4. Sayısında da 
Kuru Gıda Sektörün nabzını tutma de-
vam ediyor. 

Merhaba 
Sevgili

Okurlar, 

Gökmen Akyürek
Genel Yayın Yönetmeni

İyi okumalar diliyorum.
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2015 yılının Eylül ayında Kahramanmaraş’ta 
çiftçiler devlet desteği ile modern sulama ka-
nallarına kavuştu. Basınçlı su sistemi ekono-
mik getirisinin yanında su israfını da önlüyor. 
Bilinçsiz sulama ile zarar gören ve verimliliği 
azalan tarım alanlarının oranı azalıyor. 
Bilim çevrelerine göre; bilinçsizce aşırı 
oranda sulama yapılması önemli sorunlara 
neden olmakta: Toprak erozyonu, taban suyu 
yükselmesi ve tuzlanma veya çoraklaşma gibi 
çevresel sorunlar yaşanırken doğal kaynakla-
rın sürdürülebilirliği tehlikeye giriyor. 

2015 yılının kırsal kalkınma projelerinin 
desteklenmesiyle bölgesel kalkınma hede-
fiyle hayata geçirildi.

2015 yılının kırsal kalkınma projeleri kapsa-
mında Kahramanmaraş bölgesindeki çiftçiler 
basınçlı sulama sistemine geçmeye başladı. 
Bireysel sulama, makine ve ekipman desteği 
ile çiftçiler modern sulama tekniğine kavuştu. 
Bu sistem ile su her yere ulaşırken gereksiz 
su kaybı önleniyor. Ürün verimliliği artıyor. 
Kahramanmaraş’ta tarıma yönelik 130 farklı 
proje uygulandı. Tüm bu projeler tamamlan-
dığında 10.000 dekar tarım alanı basınçlı su 
sistemine kavuşturulacak. 
Destek Programının amacı iş gücünü azalt-
mak ve üretim maliyetlerini düşürerek üreti-
cinin gelir düzeyini yükseltmek. Bu sistem ile 
kısıtlı su, akılcı bir şekilde kullanılacak.

KAHRAMANMARAŞ’TA ÇİFTÇİLER MODERN 
SULAMA KANALLARINA KAVUŞTU

Bakan Kutbettin Arzu, İstanbul ili Tarım 
Sektörü Ortak Akıl Toplantısı’na katılarak 
Türkiye’nin tarımsal ekonomik kalkınmışlığı 
ile ilgili sayısal verileri katılımcılar ile pay-
laştı. Tarım sektörünün büyümesinde sektör 
paydaşlarının ciddi desteği bulunduğunu 
kaydetti. 

Türkiye’nin 23 milyar dolarlık tarımsal GS-
YH’den 61 dolarlık tarımsal GSMH’ye ulaşa-
rak dünyada 11’incilikten 7’ciliğe; Avrupa’da 
ise 4’üncülükten 1’inciliğe yükseldiğini ifade 
etti. Bakan Arzu şöyle konuştu: "Ülkemiz 
tarım sektörü, 78 milyon nüfusun yanında, 
40 milyon turisti ve 2 milyonun üzerinde 
Ortadoğu'da yaşananlar sebebiyle Türkiye'ye 
gelmek durumunda kalan misafiri besliyor. 

Bunun üzerine de 18 milyar dolar tarımsal 
ürün ihracatı yapıyoruz. Buradaki başarının 
altında hükümetin çiftçiye, üreticiye, yatırım-
cıya verdiği ciddi desteğin yanında sizinde 
büyük çabanız var. Bakanlık olarak sektörle 
yaptığımız ortak akıl toplantılarının ne kadar 
faydalı olduğunu herkese aktarıyoruz. Bugün 
de o çalışmalardan birini yapıyoruz. Bakanlı-
ğımız, üreticisi, bu ürünü mamul hale getiren 
sanayicisi, pazarlamacısı ve ihracatçısıyla iç 
içe çalışıyor. Bu başarının altında bu ortak iş 
birliği var." dedi. 

Sektör paydaşları ile iş yapmanın ülkenin 
menfaatine olduğunu ve bundan sonraki 
süreçte de ortak akıl toplantılarına devam 
edeceklerini de sözlerine ekledi.

Bakan Arzu,
“Avrupa’nın En Büyük

Tarımsal Ekonomisiyiz.”

Türkiye’de kullanılan suyun %74’ü sulamada kullanılmakta. Yaygın sulama yöntemi 
ise “yüzey sulama” Bu yöntem su kaybına (%35 ila %60) neden oluyor. Yağmurlama ve 
damla sulama sistemleri ise %5 ila %25 arasında daha az su kaybı sağlıyor. T.C. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, kırsal kalkınma projeleri kapsamında bu sistemler 
Türkiye’de yaygınlaşmaya başladı.  

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Kutbettin Arzu, Ekim Ayında düzenlenen 

İstanbul ili Tarım Sektörü Ortak Akıl 
Toplantısı’nda Konuştu: “Avrupa’nın en 

büyük tarımsal ekonomisiyiz.” dedi.
Türkiye'nin 23 milyar dolarlık tarımsal 

GSYH'den 61 milyar dolarlık tarımsal 
GSYH'ye ulaşarak dünyada 11'incilikten 

7'nciliğe, Avrupa'da ise 4'üncülükten 
1'inciliğe yükseldi.
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BURTARIM, tarım sektörüne yönelik geniş bir 
alanda farklı ülkelerden firmaları buluşturu-
yor. Ulusal ve uluslararası katılımcılar ve yüz-
binlerle ölçülen katılımcı sayısı ile sektörde 
söz sahibi olan fuar bu yılda hareketli geçti. 
Avrasya coğrafyasının en büyük buluşması 
şeklinde lanse edilen fuar ile ülkemizde yedi 
iklim coğrafyasına hizmet eden tarım maki-
neleri sanayine, traktör sanayine, gübre ve 
zirai ilaç sanayine vb. hizmet etti.
2015 yılı itibariyle 3’ü yabancı olmak üzere 
529 firma ve firma temsilciliği katılımında, 
268.125 kişilik ziyaretçi oranı ile 13. BURTA-

RIM gerçekleştirildi. 
Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, 
Belçika, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Bulga-
ristan, Cezayir, Çin, Fas, Fransa, Güney Kore, 
Gürcistan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, 
Irak, İran, İspanya, İtalya, Japonya, Karadağ, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, 
Makedonya, Moldova, Özbekistan, Polonya, 
Rusya, Sırbistan, Sudan, Suudi Arabistan, 
Tacikistan, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ür-
dün, Ukrayna ve Yunanistan’dan, yurt içinden 
ise 78 ilden gelen ilgililere ev sahipliği yaptı.

Bursa Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı 13. Kez düzenlendi.  13- 17 Ekim 2015 tarihlerinde süren 
etkinlik Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. 
13. BURTARIM; 7 ayrı salonda, 40bin m2 kapalı, 30bin m2 açık sergileme alanından oluşan 70 bin m2’lik alanda organize edildi. 
Sera Teknolojileri, Su ve Sulama Teknolojileri, Gübreler ve Zirai İlaçlar, Tohum, Fide, Fidan ve Bahçecilik ile ilgili Teknolojiler; Eko-
lojik Tarım, Çiftçilik ve Seralara Yönelik diğer Ekipman ve Hizmetler, Bağçılık ve Şarapçılıkla ilgili Teknolojiler, Agro Bilişim, Süt 
Endüstrisi ve Sektörel Yayınlar görücüye çıktı. 

Hatay’da safran hasadı başladı. 
Çiftçinin yüzünü güldüren saf-
ran bitkisi iyi gelir getiriyor. Bu 
sene 10 bin dolar civarı fiyatta 
satışa sunulması beklenen Saf-
ran, Dünya’dan talep görüyor.

Kozmetikten, gıda ve ilaca kadar çeşitli 
alanlarda kullanılan safran bitkisinin üreti-
cilerinin yüzü gülüyor. Hatay’da bundan 20 
yıl önce az sayıda çiftçinin Hatay yöresinde 
ekimine başladığı Safran, bugün devlet tara-
fından ekimi teşvik edilen bir tarım ürününe 
dönüştü. Fiyatı değişkenlik gösteren ürünün 
üretimi arttıkça satış değerlerinin de netleşe-
ceği öngörülüyor. 

Hatay Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdü-
rü Aydın Tüfekçi’nin açıklamasına göre; 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  “Tıbbi 
ve Aromatik Bitkileri Geliştirme Projesi” 
kapsamında bir takım çalışmalar yürütecek. 
Ayrıca Bu yıl itibariyle ile Türkiye’nin 3 ilinde 
3 çiftçiye safran bitkisinin yaklaşık 100 kg. 
civarında dağıtıldığını kaydeden  Tüfekçi, 
“Önümüzdeki 5 yılda tıbbi ve aromatik 
bitkilerle alakalı çok daha ileri aşamada 
çalışmalara devam edeceğiz.” şeklinde basına 
açıklamada bulundu. 

Çiftçi safran yetiştirmeye karar verdiğinde 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ileti-
şime geçerek eğitim ve materyal konusunda 
destek alabilecek. 

DÜNYANIN EN PAHALI HASADI 
“SAFRAN BİTKİSİ”

BURTARIM 2015
GERÇEKLEŞTİ
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Ukrayna krizi nedeni ile yaptırım uygula-
yan Batılı ülkelerden gıda alımını durduran 
Rusya, tarım sektörüne yaptığı destekle iç 
üretimin büyümesine katkı sağlıyor. Rusya 
ekonomisinde yaşanan krize rağmen 2015’in 
ilk yarısında sektör büyüme kaydetti.
Yerli ürünlerin raflarda yerini alması için 
modeller geliştiren ve uygulayan Rusya Tarım 
Bakanlığı iç piyasada %100 yerli malı istiyor. 
Rusya’nın kaynaklarına göre; Bakanlığın 
uyguladığı gıda ambargosu ve rublede ya-
şanan devalüasyon nedeni ile tarım sektörü 
büyüyor. Rublenin değer kaybı sektörün ithal 
ürünlere göre rekabet şansını artırdı. 
Devletin tarım sektörüne desteğinin arta-
cağını kaydeden Tkaçev, “Önümüzdeki 5 yıl 
içinde 2 trilyon ruble (35 milyar dolar) tarım 
sektörüne destek planlıyoruz…” dedi.

MEVYE VE SEBZE ÜRETİMİNDE TÜRKİ-
YE’Yİ GEÇMEK HEDEF
Rus Tarım Bakanı Tkaçev daha önce yaptığı 
açıklamalarda, meyve ve sebze üretiminde 
Türkiye’yi geçmeleri gerektiğini ifade etmişti. 
Türkiye’de tarım sektörü çalışanlarının ba-
şarılarını dile getiren Tkaçev, “Yaş meyve ve 
sebzenin yüzde 80’inin ithal olması anlamsız. 
Sadece tahıl ürünlerini yetiştirmek doğru 
olmaz. Bugün sebze üretimi önceliğimiz 
olmalı. Bir kaç ay önce özel olarak Türkiye’yi 
ziyaret ettik. Orda hiç bir yardım ödeneği 
yok. Türkiye en zengin ülke değil, ama onlar 
Çinliler gibi yorulmadan çalışıyor. Bu onların 
ayakta kalma yöntemi. Türkiye’de güneşin 
dışında bir şey yok, fakat onların teknolojileri 
yüksek kalitede. Onlar da ürünlerini dünya-
nın her yerine satıyor.” değerlendirmesinde 
bulunmuştu.

Mercimek ve nohudun anavatanı Anadolu. 
Gen kaynağı Türkiye topraklarında yetişen 
mahsulden yapılan Türk lezzetler, Birleş-
miş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
nezdindeki ülkelere tanıtıldı.  
“2016 Uluslararası Bakliyat Yılı’na ilişkin 
çalışmalar Roma’da yapılan çalışma ile 
başladı. Bundan sonraki adım, 18 Kasım’da 
Newyork’ta Birleşmiş Milletler Üyesi ül-
kelerin katılımıyla yapıldı. 14 Üye  ülkenin 
temsilcilerinin yer aldığı yönlendirme ko-
mitesi oluşturuldu. Eşgüdümlü olarak her 
ülkede tanıtım aktiviteleri gerçekleştirmek 
planlanıyor. 
Roma’da Türk lezzetleri tanıtıldı. Mercimek 
ve nohuttan yapılan yemekler katılımcı 
ülkelerin temsilcilerine tattırıldı.
 

Bakliyat protein deposu
2016 Uluslararası Bakliyat Yılı çerçevesinde 
bakliyat çeşitlerinin besinsel değerleri ve 
faydaları üzerine de bilgi verilecek. Geniş 
kitlelerin farkındalığını arttırmak ve böylece 
bakliyat tüketimini artırmak planlanıyor.  
Dünyada bakliyat üretiminin arttırılması 
üzerine de gidiliyor.
 
Türk Baklagili Dünyaya Tanıtılacak.
Türk baklagillerinin dünyaya tanıtılması ve 
piyasa değerinin arttırılması için de önemli 
olacak. Türkiye’nin küresel baklagil ticareti 
içerisindeki payı yüzde 3. Dünyada merci-
mek üretiminde 32inci, nohut üretiminde 
ise 4. Sırada yer alıyor. Son 7 yılda toplam 
kuru baklagil üretiminde yüzde 21.5 artıran 
Türkiye, nohut ihracatında Dünyada 5’inci, 
mercimekte 3’üncü sırada bulunuyor.

RUSYA 10 YIL İÇERİSİNDE
İTHAL ÜRÜN ALMAYACAK

ROMA’DA MERCİMEK VE NOHUT TANITILDI.

Rusya Devleti iç üretimin artması için yatırımlar yapıyor. Ukrayna Krizi nedeniyle yavaşlayan tarım üretimi ve ihracatını 
hızlandırmak için çalışmalara başlayan Hükümetin hedefi 10 yıl içerisinde ithal tarım ürünlerine duyulan ihtiyacı sıfıra indirmek. 
Rusya devlet kaynaklarından yapılan açıklamaya göre; 10 yıl içerisinde tarım sektörünün ithal ürüne ihtiyacı kalmayacak. 

2016 Uluslararası Bakliyat Yılı çerçevesinde, 10 Kasım 2015 tarihinde Roma’da tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye ile birlikte 
14 ülkenin katıldığı toplantıda Bakliyat yılına dikkat çekildi. Anadolu’nun bakliyat sektörü için önemi ve yemek kültürü tanıtıldı.
Bakliyat Yılı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Mehdi Eker’in başvurusu ile Ekim ayında Pakistan’ında desteği ile Birleşmiş 
Milletler Örgütü’nün 68. Genel kurulunda kabul edilmişti.
Roma’da kuru fasulye ve nohut yemeği tanıtıldı.
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“Guerrilla Grafters” yani Aşılayıcı gerillalar 2011 yılından beri iş başında. Çevrenin 
sürdürülebilirliğini arttırmak arzusuyla kamusal alandaki ağaçlara meyve ağaçlarından 
aldıkları dalları aşılıyorlar. Doğadan uzaklaşan şehir insanına taze ve sağlıklı meyveyi 
parasız sunmak gerillaların hedefi. 

Ancak gerillaların yaptığı bu iyi niyetli eylem yasalara aykırı. Bir çok şehirde görülmeye 
başlayan bu akıma çevre planlamacıları da “böcek çeker” düşüncesiyle karşı. Ancak 
gerillaların durmaya niyeti yok. Ayrıntılı bilgiye http://www.guerrillagrafters.org/ 
adresinden erişebilirsiniz.

Amerika’nın San Francisco şehrinde 2011 yılından beri iyi niyetli bir tarımsal 
eylem gerçekleştiriliyor. Bir grup “tarım gerillası” çevre düzenlemesinin bir parça-
sı olan ağaçlara meyve ağaçlarından aldıkları dalları aşılıyor. Amaç, sokaktaki 
insanın özgürce meyve 
yemesi…

İsrafı önlemek için Amerika’da başlayan Avrupa’da yaygınlaşan ve ülkemizde de olan bir  sistem var: 
“Gıda Bankacılığı”

Gıda Bankacılığı, bağışlanan veya üretim fazlası, sağlığa uygun her 
türlü gıdayı tedarik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu ürünle-
ri doğrudan veya değişik yardım kuruluşları vasıtasıyla, kar amacı 
gütmeden, açlık sınırında bulunan kişilere ve doğal afetlerden etki-
lenenlere ulaştıran; dernek, vakıf veya belediyelerin oluşturduğu bir 
organizasyondur. 1960’larda Amerika, 1980’lerde Avrupa’dan sonra 
2004 yılında TBMM’nin onaylaması neticesinde Türkiye’de çeşitli 
sivil toplum kuruluşları (STK) ve Belediyeler tarafından Gıda Bankası 
kurulmasına imkân verilmiş ve bununla ilgili vergi avantajı getirilerek 
bu sistemin ülkemizde teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Türkiye’nin ilk 
Gıda/ Giysi Bankası Diyarbakır’da aynı yıl hayata geçirilmiş ve ihtiyaç 
sahiplerine gıda ulaştırılmıştır. 

Gıda Bankalarına Destek Olmak İsteyen Firmaların Dikkatine
Gıda Bankasına bağışlanan gıda ve giysilerde aranan özellikler; üretim 
fazlası, paketleme ve kodlama hatası sebebiyle piyasaya sürülemeyen 
ürünler, raf ömrünün bitimine az kalan ya da hasarlı ancak sağlık 
şartlarına uygun ürünlerdir.
Ayrıca; hayırseverlerin gıda hibeleri, mahsul fazlası ve pazarlanama-
yan yaş sebze ve meyveler, otel, lokanta, restoranlarda dağıtılmayan 
ve sağlığa uygun hazır yiyecekler, belediyelerin el koyduğu ve sağlığa 
uygun gıdalardır.

Ayrıntılı bilgi için: www.gidabankaciligi.org

Gıda İsrafına Karşı “Gıda Bankacılığı”

Aşılayıcı Gerillalardan 
“Tarımsal İsyan”
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Gaziantep’ten Dünya’nın pek çok 
farklı ülkesiyle kuruyemiş ticareti 
yapan bir kuruluş var: Can Besler 
Kuruyemiş. 

“Kalitesi Adınla Lezzeti Çıtırında” 
sloganı ile hizmet anlayışını özet-
leyen Can Besler Kuruyemiş, kali-

teli ve lezzetli kuruyemiş çeşitlerini dünya halklarının 
beğenisine sunuyor. 

Kuruluşun antepfıstığından bademe; ay çekirdeğin-
den fındığa kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. 
Ayrıca; geniş bir satış ve dağıtım ağı var. Can Besler ve 
Mina markaları ile yoluna devam eden firmanın hedefi 
üretim kapasitesini artırarak bu ağı daha da genişlet-
mek. Can Besler Kuruyemiş hakkında bilgi edindiğimiz 
Mehmet Bulut röportajını sizlerle paylaşıyoruz. 

Sizi tanıyabilir miyiz? Can Besler Kuruyemiş’in kuruluş 
hikâyesini bizimle paylaşır mısınız?
Hataylıyım. Gaziantep’te 1986 yılından beri kuruyemiş alım, 
satım işiyle uğraşıyorum. Son 10 yılıma üretim ayağını da 
dâhil ettim. Hemen hemen bütün kuruyemiş ürünlerinin dünya 
genelinde ithalat ve ihracatını yapıyorum. Kalite bizim için çok 
önemli. Kaliteli ürünün yetiştiği her coğrafyadan ürün temin 
ediyor ve özellikle Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere 
farklı yerlere ihraç ediyoruz. 

Can Besler Firması’nın ürün skalasından ve öne çıkan ürü-
nünden bahseder misiniz?
Dökme, paket ve çiğ kuruyemiş imalatı ve ticareti yapıyoruz. 
Her çeşit ürünün bünyemizde imalatını yapabilir ya da ithalat& 
ihracatını gerçekleştirebiliriz. Ancak bizim en iddialı olduğumuz 
ürün “Kabak çekirdeği” sonra ay çekirdeği ve diğer ürünler…

Sn. Mehmet BULUT
CAN BESLER KURUYEMİŞ

BU KURUYEMİŞ “CAN BESLER”
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Üretim kapasitenizden bahseder misiniz? 
2015 yılı itibariyle üretim kapasitemiz 1000 ton civarında idi. 
Ancak bünyemizde yeni bir tesis kurduk. Çekirdek Eleme& 
Temizleme Tesisimiz 2 Adet Excell 308 başta olmak üzere diğer 
makineler ve ekipmanlar ile son teknoloji ve çok verimli. Ayrıca 
3 yeni paketleme makinemizde hizmete girecek. Kapasitemiz 
bu yeni yatırımımızla 2- 3 kat artacak. Öngörümüz şu ki; 2016 
yılı itibariyle 200- 3000 ton ürün alacağız. Gelişimin temelinde 
üretmek var. Bu bilinçle hareket ediyoruz.

İthalat- İhracat hacminizden bahseder misiniz? Hangi ülke-
ler ile iş yapıyorsunuz?

İhracat ettiğimiz ülkeler; Avrupa ve Orta Doğuya paketli ürünler 
gönderiyoruz. Markamız Can Besler ve Mina.  Bu markaların iyi 
kalitede ve sağlıklı şekilde gönderilmesi işi bizim için önemli. 
Ürünlerimizi yurtiçinden de yurtdışından da temin ediyoruz. 
Bizim ölçütümüz “kalite”. Mesela bu yıl yurtiçinden Eskişehir, 
Konya, Çumra ve Nevşehir’den Kabak Çekirdeği aldık. Ancak 
Çin’den, Bulgaristan’dan da kabak çekirdeği ithal ediyoruz. 

2015 yılına baktığınızda kabak çekirdeği üretimi ülkemizde 
ne durumda? Yeterli ekim var mı? 
Evet ekiliyor. Ancak bazen beklenmeyen iklim olayları gibi 
nedenlerle üretim az olabiliyor. Buna çiftçinin bilinç seviyesinin 
yetersizliği de eklenince verim az alınabiliyor. 

Can Besler olarak yakın dönem planlarınızdan bahseder 
misiniz? Gelecek hedefleriniz nelerdir?
Yeni tesisimiz ile daha hızlı ve yüksek kalitede üretim yapacağız. 
Avrupa’da Almanya, Fransa’dan sonra şimdi Belçika, İngiltere 
gibi diğer ülkelere de ürün göndereceğiz. Kalitemizi koruduğu-
muz sürece Dünyanın her yerinde talebimiz olacaktır. Ayrıca, 
devletin yatırımcıya teşvikleri var. Bu özel katkıları da değerlen-
dirmeyi düşünüyoruz. Böylece 3200 m² kapalı alanda 22 kişilik 
ekibimizi çoğaltarak istihdam oranımızı artıracağız.

Ayrıca bu yıl ziyaretçi olarak katıldığımız Almanya’da düzenle-
nen Anuga Fuarı’nda seneye katılımcı olarak yerimizi alarak etki 
alanımızı artırmayı hedefliyoruz.

RÖPORTAJ
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Tarımda gelişmiş ülkeler bitkisel 
üretimde, üstün nitelikli tohum kulla-
nımının öneminin farkında. Bilimsel 
araştırmalar ve teknoloji ile destekle-
nen tohumculuk sektörü gün geçtikçe 
büyüyor ve her geçen gün daha da 
gelecek vadediyor. Türkiye’de bu alan-
da hizmet veren önemli bir marka var: 
“Orhas Tohumculuk” 
Orhas Tohumculuk’un sahibi Sayın 
Faruk Avşar’dan sektörle ilgili bilgiler 
aldık. Ayrıntılarını aşağıda bulacağınız 
röportajımız başlıyor:

Sizi tanıyabilir miyiz?
25 yıldır tarım sektöründeyim. Avşar Tarım 
olarak sektöre zirai ilaç alanında hizmet 
ederek girdik. Son 10 yıldır da tohumculuk 
işindeyiz. Bünyemizde tohum ıslah ettiğimiz 
AR-GE Laboratuvarlarımız var. Bununla fark 
yaratıyoruz.  

Üretim kapasiteniz nedir?
Yıllık 7000- 8000 ton üretimimiz var. AR-GE 
Ekibimizde 3 mühendis görev yapıyor ve 7 
kişilik saha personelimiz mevcut. 

Ürünlerinizi Türkiye’nin neresine gönderi-
yorsunuz?
Konya, İzmir, Balıkesir/ Gönen, Gaziantep, 
Maraş gibi yörelere tohum çeşitlerimizin 
iklimsel olarak adapte olabileceği yerlere 
gönderiyoruz. 

Avşar Tarım bünyesinde hizmet veren 
Orhas Tohumculuk olarak yaptığınız işi 
özetler misiniz?
Mercimek, nohut, buğday, arpa çeşitle-
ri üzerine çalışıyoruz. Icarda, Meksika ve 
Amerika’daki farklı gen bankalarından tohum 
numunelerini alarak ülkemize getiriyor ve 
üretime uygunluk bağlamında uyum süreç-
lerini araştırıyoruz: İklim ve toprak uyumu 
önemli… Hastalıklara karşı dayanıklı ve 
verimli tohumu seçmek için çalışıyoruz. 
En uygun tohumu bulduktan sonra Tohumluk 
Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü 

Üst Kurulu’na (TTSM) gönderiyoruz. Bura-
da Tarım, Hayvancılık ve Gıda Bakanlığı’nın 
ıslah hocaları tarafından 2 yıl Türkiye’nin 
farklı bölgelerinde denendikten sonra onay 
veriliyor. Bu yeni tohum çeşidi bizim adımıza 
patentleniyor ve 1kg olan tohum, tonlarca 
üretilerek satışa çıkıyor.

Buğday, arpa ve mercimek tohumları 
hakkında bilgi verir misiniz? Kaç farklı 
çeşit tohum var? Sizin tohum sektörüne 
katkınız ne?
Daha öncede söylediğim gibi buğday, arpa, 
mercimek ve nohut üzerine çalışıyoruz. Bu 
ürünlerin her birinin farklı iklimsel çeşit-
leri var. “Yazlık, kışlık ve alternatif” olarak 
çeşitlendiriliyor. Farklı ülkelerin gen banka-
larından her bir alternatifin farklı çeşitleri 
getirilerek deneniyor. 

Orhas Tohumculuk olarak “gözlem bah-
çelerimiz” var. İklimsel uyum süreçleri bu 
bahçelerde gözlemleniyor. Dünyada zamanla 
iklim koşulları değişiyor ve bu sürece adap-
te olamayan tohum cinslerinde hastalıklar 

Sn. Faruk AVŞAR
ORHAS TOHUMCULUK 

TOHUMCULUK ALANINDA ÖNEMLİ MARKA: 
“ORHAS TOHUMCULUK”
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oluşuyor. Bu Dünyanın her yerinde önemli 
bir sorun. Virüsler sürekli değişiklik arz 
ederek yaşamayı sürdürüyor. Bizim amacımız 
tohumu ıslah ederek en kaliteli ve verimli 
tohumu üretmek. Çünkü sanayileşme için 
kalite önemli. Çiftçi için ise verim! Ancak şu 
bir gerçek ki; her zaman üründe bu iki özel-
likten biri daha baskın olacaktır. Biz çiftçiyi 
de sanayiciyi de memnun bırakacak sonuçlar 
için çalışmayı sürdürüyoruz.

Biz sizin gibi üreticiler sayesinde yurtdı-
şından tohum almaya daha az mı ihtiyaç 
duyuyoruz?
Doğru. Ancak maddi nedenlerden dolayı 
bizimde araştırma kapasitemiz sınırlı. Des-
teklenirsek daha üretken olabiliriz. Tohumla-
rımız kaliteli, toprak ve havayla uyumlu ancak 
verimlilik konusunda çalışmalıyız. Tahılda 
bunu yapmaya çalışıyoruz. Özel sektörde 
varlığını sürdüren bir kuruluş olarak birkaç 
devlet üniversitesine başvurduk. Ekim& 
biçim masraflarını biz karşılayalım birlikte 
verimliliği gelişmiş yepyeni bir ürüne imza 
atalım. Patent hakları bizim olsun dedik. 
Ancak olumlu dönüş alamadık. 
Türkiye’de AR-GE önemli bir sorun. Ekim& 
biçim& analiz; para, zaman, emek işi. En az 
15 personel istihdam etmelisiniz. Devlet 
kurumları bu zorluklara girmiyor. Biz de bu 
ekonomik güçten maalesef yoksunuz. Ken-
di imkânlarımızın elverdiği ölçüde AR-GE 
yapıyoruz. 
Böyle olunca hazır olan tohumlardan yola 
çıkıyoruz. Başka ülkelerden temin ediyor ve 
ülkemize uyum sürecini bünyemizdeki çalış-
malar ile yönetiyoruz.

Son dönemde Devlet buğday çeşitlerimizi 
korumak için Ankara’da bir tohum banka-
sı kurdu. Bu gelişme ile ilgili görüşlerinizi 
alabilir miyiz? 
Bu soruya bir anımı anlatarak cevap vermek 
istiyorum: Nohudun ana materyalini bula-
bileceğiniz yer Diyarbakır ve yöresidir. Köy 
muhtarlarından yardım istedim ve dedim ki 
“Ben bu yörenin en yabani nohudunu arıyo-
rum.” Herhangi bir sonuç alamadım. Sonra 
yöre çobanlarına haber saldım. “Yörenin en 
yabani nohudunu getirene ödül var benden!” 
dedim. Bir süre sonra en yabanisi, en el 
değmemişi, en Anadolulusu elimdeydi. Onu 
kurutup muhafaza ettik. Sonra bir gün bir 
üniversite hocasına gösterdik. Kendi kasasın-
dakini de çıkardı. Kıyasladık; Bizimkinin daha 
has olduğu tespit edildi.

Üniversite nohudu alarak melezleme işlemi 
yapmak istedi. Kabul etmedim, siz bana bu-
nun ilmini verin dedim. Neden? Çünkü dürüst 
olmam gerekirse; tarım önemli gelir getiren 
bir ticaret alanı. Kar önemli! Dolayısıyla, bu 
ürünü kendime saklamak ve ileride firmamın 

adı altında üretmek benim için daha avantajlı. 
Hal böyle olunca bir saklama yolu aradık ve 
Ankara’da yakın zamanda açılan Ankara Gen 
Bankası’na başvurduk. Aldığım bilgi şöyle: 
“Tohumumu kendi adıma orada muhafaza 
edebiliyorum ve başka biri melezleme isterse, 
Kuruluş benden izinsiz hareket etmiyor.”  
Şimdi o nohut tohumu çeşidini vermeye ni-
yetliyim. Böyle bankaların işe yarar olduğunu 
düşünüyorum.

Yerel tohum yok mu oluyor? Yerli tohum 
üretimi ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
En has tohumlar Mezopotamya bölgesin-
de “Bereketli Hilal” denen yerde bulunur. 
Tohumun kalbi bu coğrafya. Ama nedense 
bunu göz ardı ediyoruz. Diyarbakır’ın Ergani 
İlçesi’ndeki arkeolojik kazılarda; bozulmamış, 
hala çimlenebilen Dünyanın en eskisi olma 
iddiasını taşıyan bir buğday tanesi keşfedildi. 
Anadolu etkileyici bir altyapıya sahip ancak 
teknolojiyle destekleyerek değerlendirmiyo-
ruz. Sorun orada…

Devletin tohum ithalatı hakkında ne düşü-
nüyorsunuz?
Geçmişimize biraz bakalım. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün öncelikli kalkınma hedefi “tarım-
da kalkınmak” idi. Çünkü Dünyada tarımsal 
büyümeyi yakalamadan sanayileşen ülke 
yok. Şu an İsrail domates ile Dünya’yı sallıyor. 
İtalya eskiden bizden buğday alırken; şimdi 
bizim materyallerimizi geliştirerek yine bize 
buğday ihraç ediyor. 

Sizinle bir bilgi paylaşmak istiyorum: “Dün-
yanın en kaliteli makarnalık buğdayı Mardin- 
Kızıltepe’de yetiştiriliyor. Dünyanın en erken 
pişen en lezzetli mercimeği yine Kızıltepe’de. 
Dünyanın en iyi ekmeklik buğdayı Batman’ın 
Bismil yöresinde…” Şunu demek istiyorum. 
Biz kaynaklarımızı iyi bilmeli ve doğru kul-
lanmalıyız. O zaman ithal ürün almamıza hiç 
ama hiç gerek kalmaz.

Avşar Tarım olarak, tarımsal danışmanlık 
hizmetinizden bahseder misiniz?
Tarımsal Danışmanlığı ilk olarak Diyarba-
kır’da yapan firmayız. İlk yıl 1000 tane çiftçiy-
le başladık. Nasıl ilaçlama, tohumlama yapı-
lacağı; kaç kilo tohum ekileceği, hastalıklara 
karşı nasıl mücadele edileceği vb. hakkında 
çiftçileri bilgilendiriyorduk. Bünyemizde bir 
toprak analiz laboratuvarımız bulunuyordu. 
Gübrelemeyi bilimsel ölçütlerde yapması için 
çiftçiyi yönlendiriyorduk. Ancak zaman içeri-
sinde talepler verilen hizmetin dışına çıkınca 
bu işi askıya aldık. 

Hatta danışmanlık konusunda aktif oldu-
ğumuz dönem Diyarbakır Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Eski Müdürümüz Mehmet Ali 
Koçkaya ile birlikte “Tarla Günleri” düzenli-
yorduk.

Çiftçinin durumu ile ilgili ne düşünüyorsu-
nuz?
Çiftçi buğday tohumu ekiminden %20- 30 ka-
zanıyor. Satıştan bir o kadar daha kazanıyor. 
Bence tarlalar bölünmediği müddetçe çiftçi 
arazisinden iyi kazanıyor. Ancak israf çok. 
Teknoloji denilince akıllarına traktör geliyor. 
Çoğu 200Bin liralık lüks traktöre biniyor. 
Böyle olunca ellerinde bir şey kalmıyor. Çiftçi 
köy de bile oturmuyor. Metropol şehirlerde 
yaşayıp sadece ekim yapıyorlar. Çiftçinin 
durumunu kötü görmüyorum. 

Çiftçiye devlet desteği ile ilgili ne düşünü-
yorsunuz?
Devlet desteği çok iyi ancak parçalı toprak 
yapısı birleşmeli ve kooperatifleşme bizi ile-
riye taşır. Planlı ekim ve takip bizi kalkındırır. 
Bir kişi bir traktör dev tarlaları sürerse israf 
olmaz kazanç artar.

Gelecek hedeflerinizden söz eder misiniz?
Bu sene Akdeniz Araştırma Hastanesi’nin 
ihalesini aldık. Altınbaşak buğday çeşidinin 
ekim hakkını biz aldık. Dışpazara öncelikle 
de Irak’a sunma hazırlığı içerisindeyiz. TTSM 
gibi Irak’ta da kurumlar mevcut. Tescil alaca-
ğız. Irak’a tohum tesisi açmayı da düşünebili-
riz. Bakacağız.

RÖPORTAJ
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İndirme ve yükleme işi hiç bu kadar akıllı-
ca yapılmamıştı. Tesislerde kutu, çuval gibi 
ürünleri yükleme işini üstlenen Teleskopik 
Taşıma Bandı CB- 14 kullanıcısına kolaylık 
sağlıyor. 
Teleskopik Taşıma Bandı CB- 14; kamyon, 
konteyner, treyler gibi araçlarda;  paketleme 
tesisleri, limanlar ve depolarda görev üst-
leniyor. Kutu, çuval gibi ürünleri yükleme, 
boşaltma veya ürünü istif etmek amacıyla 

kullanılabiliyor. 
Taşıma yoğunluğunun yaşandığı sektörlerde 
ürüne talebin devamlı olarak artışta olduğu 
gözlemlenmiştir. Çünkü Teleskopik Taşı-
ma Bandı CB- 14, üretici kuruluş olan AKY 
Technology tarafından sürekli geliştirilerek iş 
sahalarına uygun çözümler sunmaktadır. 

Teleskopik Taşıma Bandı CB- 14’ün indirme- 
yükleme hizmetinin yanında çeşitli avantajla-

rı vardır: Az işçi ile güvenli bir çalışma ortamı 
yaratan makine, operasyonda hızlı iş yapmak-
ta ve kullanıcısının masraflarını hafifletmek-
tedir. Teleskopik Band iki tip olarak üretil-
mektedir: Tek yönlü ve çift yönlü teleskopik 
band.  Ve müşteri talepleri doğrultusunda 
ihtiyaçlara yönelik çözümler sunulmaktadır. 
Operatör, kolaylıkla tüm parametreleri kont-
rol edebilir. Bu da makineyi tercih edilir kılan 
bir diğer önemli özelliktir. 

TEKNOLOJİ

İŞ YÜKÜNDEN KURTULUN,ZAMANDAN KAZANIN

TELESKOPİK TAŞIMA BANDI 
ile



|32

BULGARİSTAN’DAN DÜNYAYA
KURU GIDA TİCARETİ

Hasan Bey sizi tanıyabilir miyiz?
Çalışkan, üretken bir ailede büyüdüm. Alın 
teriyle kazanç sağlayan insanların hayatı-
nı iyi bilirim.  Çocuklarımı da aynı bilinçle 
yetiştirmeye çalışıyorum. Oğullarım Seven ve 
Sevilen’in toplumu için üreten faydalı insanlar 
olmaları için öğütlerde bulunuyorum. 

Bratia Pepech’in kuruluşunu ve ticari yolcu-
luğunu bize özetler misiniz?
Bratia Pepech firması, 15 yıldır tarım ürünleri 
pazarında. 1993 yılında resmi olarak Hasan 
Kemal Musa tarafından kurulmuştur. İlk olarak 
ET Pepech adıyla anılıyordu ancak sonra isim 
değişikliğine gidildi. “Bratia Pepech Ltd. bir 
aile şirketidir ve firmanın yönetiminde oğulla-
rım Seven ve Sevilen’de bulunuyor. 
Dünya Kuru Gıda Piyasası’nda Bulgaristan 
ürünlerine yönelik olarak artan talebin farkın-
dayız. Dolayısıyla üretim kapasitemizi planlı 
olarak arttıracak yatırımlarda bulunuyoruz. 
Modern makine ve ekipmanlar ediniyor ve 
fabrikamızı büyütüyoruz. Ürün gamımızı ge-
nişleterek hizmet alanımızı büyütmek öncelikli 

hedefimiz.

2008 yılında Bulgaristan’ın Poroino Köyü’nde 
15.520 m2’lik bir alanda fabrika inşa ettik. 
2015 yılına geldiğimizde Bratia Pepech şirketi 
olarak AKY Technology’den temin ettiğimiz 
teknolojik makineler ve verimli ekipmanlar ile 
yepyeni bir tesis oluşturarak, üretim salonu-
muzu fabrikamıza ekledik.

Şimdi ne üzerine hizmet veriyorsunuz?
Şu anda şirket iki ana alanda yoğunlaşmıştır: 
Birincisi ham ayçiçeği çekirdeği ve kabak 
çekirdeği temizlemesi ve satışıdır. İkincisi ise, 
siyah, beyaz, çizgili ayçiçeği tohumu ve kabak 
çekirdeği kavurma ve paketlemedir.

En gözde ürününüz nedir?
İki ana ürünümüz var: Çiğ ve kavrulmuş tip ay 
çekirdeği ve kabak çekirdeği. Lezzetli olduğu 
için aranan ürünlerdir. Bulgaristan hammadde 
anlamında zengindir ve Bulgaristan üreticisi 
de bu ürünlerin yetiştiriciliğinde geçmişten 
gelen bir geleneğe, deneyime sahiptir.

Bulgaristan’ın kuru gıda sektörüne 
hizmet veren önemli markası 

Bratia Pepech Ltd. teknolojiye 
yatırım yapmayı sürdürüyor. 

Bulgaristan’dan diğer ülkelere 
ihracat yapan Bratia Pepech, 

özellikle ay çekirdeği ve kabak 
çekirdeği konusunda iddialı. 

Poroino Köyü’nde bulunan 
fabrikasına yeni bir eleme tesisi 

kurduran Bratia Pepech’in 
yöneticisi Hasan Musa Bey ile 

yaptığımız röportajı sizlerle 
paylaşıyoruz. 

Sn. Hasan Musa Bey
BRATİA PEPECH

RÖPORTAJ
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İhraç kapasiteniz nedir? Fabrikanızın yıllık üretim kapasitesi 
nedir?
Ham ürünlerde yeni üretim hattımızın kapasitesi 5-6 ton/saat kapasite-
dir. Aynı anda %99.95 oranını aşan bir saflıkta temiz ürün elde edil-
mektedir. Kavrulmuş ve paketlenmiş ürünlerde ise kapasitemiz günde 
20 tondur. Farklı marka ve gramajlarda alternatiflerimiz mevcuttur. 
Tartışmasız olarak lezzetimiz ve kalitemizle gurur duyuyoruz. Müşteri-
lerimiz tarafından firmamızdan talep edilen siparişler bu düşüncemizin 
kanıtıdır. Ürünlerimiz piyasada seviliyor. 

AKY Technology’den aldığınız makineler nelerdir?
AKY Technology ile çalışmaktan gurur duyuyoruz. Profesyonel bir firma 
ile çalıştığımızı düşünüyorum. Aldığımız makineler ise; Ön temizleme 
grubu, en yüksek kapasiteli eleme& temizleme makinesi olan Excell 
308 Cleaners, taş makinesi, hafiftane makinesi, 5 kanallı fotosorter, 
paketleme ve yardımcı ekipmanlar. Tecrübemiz sayesinde iyi bir seçim 

yaptığımızı düşünüyorum. Bu makineler uzun süre kusursuz ürün üret-
memizi sağlayacak. Bu yatırımımızla rekabetin yoğun olarak yaşandığı 
piyasada önde yer alacağımızı düşünüyorum.

Bulgaristan’daki ekonomik durum ve bakliyat piyasası hakkında 
sizden bilgi alabilir miyiz?
Özetle şunu söylemek istiyorum: Sanayimizde kalite katan ve teknik 
altyapısına yatırım yapan şirketler hayatta kalacak. 

Bratia Pepech ile ilgili gelecek planlarınız nelerdir?
Şirketimiz her zaman kaliteli makine ve ekipmanlara yatırım yapmayı 
planlıyor: bunlar bizi daha güçlü yapacaktır. Biz mükemmel ortaklıklar 
ve güven sayesinde müşteri ağını genişleterek yürüyoruz. Amacımız 
müşteriyi memnun bırakmak, çalışmak ve müşterimizle birlikte ilerle-
yerek birlikte büyümektir. 

RÖPORTAJ
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BİZDEN BİR YABANCI:
Wesam Al- Habbash

Wesam Bey firmanızı tanıyabilir miyim?
Al Halees Group 1957 yılında Suudi Arabis-
tan’da kuruldu. Kurumun kökleri Palestine’in 
Bakkalına dayanıyor. Yousef I. AlHalees tarafın-
dan işletilen bu bakkal, o zamanlar küçük bir 
işletme iken zaman içerisinde Suudi Arabis-
tan’da bilinen köklü bir kuruluşa dönüştü. 
Yousef Bey’in kızları ve oğulları tarafından 
yönetilen kuruluş, ülkede ve ülke dışında gıda 
sektörüne hizmet veriyor.

Al Halees Group’un hangi alanlarda hizmet 
veriyor?
Gıda sektörüne farklı alanlarda hizmet vermek 
bizi farklı kılıyor. Geniş bir hizmet alanımız 
var: 
İlk olarak dünyanın farklı ülkelerinden bak-
liyat, baharat ve kuruyemişi ülkemize ithal 
ediyoruz. İkinci olarak, yine gıda sektörüne 
yönelik imalat ve paketleme ekipmanları üze-
rine çalışıyoruz. Üçüncü olarak ise,  tarımsal 
ürünlerin temizlenmesinden paketlenmesine 
kadar olan sürece hizmet eden en son tek-
noloji makine ve tesisleri, büyük endüstriyel 

La Recolte Du Monde bu sayısında 
Suudi Arabistan’dan bir konuk 

ağırlıyor. 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.
Bizden bir yabancıyla röportajımız 

başlıyor!

Sn. Wesam Al- Habbash
ALHALEES GROUP

RÖPORTAJ
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projelerinde yer alan müşterilerimiz için temin ediyoruz.

Diğer hizmet bölümlerimiz ise; 

1) Catering hizmeti veren; restoran, otel, cafe, fırın, hastane, askeriye ve sivil kampları 
ve benzeri türdeki alanlara yemek hazırlamak için gerekli olan ekipmanları sağlıyoruz.

2) Üretim sürecindeki bütün sorunları çözmek için imalat yapan müşterilerimize maki-
ne temin ediyoruz.

3) Profesyonel ekibimizle müşteriye özel projeler geliştiriyor ve restoran, hastane hotel 
vb. yerlerin merkez mutfaklarını planlıyor ve oluşturuyoruz.

Al Halees Group’un hizmet alanından bahseder misiniz? Şubeleriniz var mı? Var 
ise nerede?
Evet, şubemiz var. Bu günlerde 9 adet olan şube sayımızı çoğaltmayı hedefliyoruz.  
Suudi Arabistan’ın Jeddah kentinde 3, diğer 6’sı ise Riyadh, Qassim, Buraidah, Makkah 
ve Medina’da. Avrupa’nın farklı ülkelerinde çok fazla sergide de kendimizi temsil ettik. 
Dünyanın bizi tanıması için çalışıyoruz.

Şirketiniz ile ilgili gelecek planlarınız nelerdir?
Daha da büyümeyi planlıyoruz. Bunun için son teknolojiyi takip ediyor ve ekipmanlar 
ediniyoruz. Bu günlerde AKY Technology’den Full otomatik karpuz temizleme tesisi 
temin ettik. Şube sayımızı artırarak Suudi Arabistan gıda sektörüne hizmeti sürdürece-
ğiz. 

RÖPORTAJ



AKY TECHNOLOGY’DEN

Kuru Gıda Sektörüne eleme& temizleme makineleri üreten ve geliştiren AKY Technology, 2015 yılının Ocak 

ayında üretime başladı. Türkiye’nin ve Dünya’nın farklı yerlerine makineler gönderen Kuruluş, 13 Ekim 

Salı Günü fabrika açılışını büyük bir kutlama ile gerçekleştirdi. Bakliyat ve hububat sektörünün dev isimlerinin buluştuğu Açılış’ta iş ve siyaset dünyasından isimler ağırlandı. 

AKY Technology’nin en son geliştirdiği eleme&temizleme makineleri olan Excell Combo ve Excell Turbo’nun tanıtıldığı organizasyonda, Türkiye’nin 

tanınmış yüzleri sahne aldı.
AKY Technology gençlik ve deneyimi iş potasında eritiyor. Kuru gıda sektörüne eleme& temizleme makineleri üreten AKY Technology, fabrika açılışını 

gerçekleştirdi. 45 yıllık deneyimini arkasına alarak yeni bir başlangıç yapan Sabahattin Akyürek yönetimindeki AKY Technology; bakliyat, kuruyemiş, 

tohum ve yağlı tohum alanında, en yeni teknolojilerle tarım sektörüne hizmet etmekte.



25 bin m² üretim alanında 200 farklı çeşit eleme& temizleme& seçme& paketleme makine üretimi yapılmaktadır. 20 Milyon TL yatırımla kurulan 

Fabrika, yıllık ortalama 3000 adet makine üretim kapasitesine sahiptir. 20 ülke ile ticari ilişkilerini sürdüren AKY Technology’nin 2016 yılı hedefi 

40 ülke ile ticaret yapmaktır. Ayrıca ABD, Mısır ve Bulgaristan’da temsilcilikleri bulunmaktadır. 

13 Ekim Salı Günü, Saat:16.00’da başlayan Fabrika Açılış etkinliğinde önemli isimleri bir araya geldi. Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Gaziantep 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 26. Dönem Mersin CHP Milletvekili Adayı Aytuğ Atıcı, Mersin Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yüksel Özdemir, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu 

Bakanı Sabri Tekli ve Arbel Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Arslan ile sanayici ve işadamları AKY Technology Fabrika Açılışı’nda 

bulundu.

Sn. Özdemir ÇAKACAK

Sn. Gökmen AKYÜREK Sn. Sabri TEKLİ Sn. Aytuğ ATICI

Sn. Sabahattin AKYÜREK Sn. Ahmet TİRYAKİOĞLU



Protokol mensuplarının konuşmaları ile başlayan Açılış, kurdele kesim merasimi ile devam etti. Merasimin ardından “Teknoyenilik zamanı” sloganı 
ile üretim prensibini özetleyen Kuruluş’un İcra Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, son teknoloji fabrikayı ve en yeni makineleri protokol mensupları, 
sanayici ve işadamlarına tanıttı.



Kuruluşun Ar-GE Ekibi tarafından geliştirilen Excell Serisinin en yenileri, Excell Combo ve Excell Turbo gezi heyetine ve basın mensuplarına 
özellikle tanıtıldı. AKY Technology İcra Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, “Excell Combo ve Excell Turbo’yu size tanıtmanın gururu içerisindeyim. 
Bu makineler ile bakliyat& hububat sektörü yeni ufuklara yelken açacak. Excell Combo ile bakliyatı hem temizleyecek hem de boylayabileceksiniz. 
Excell Turbo ile de iki kere temizlik yapabileceksiniz. Dünyada bir ilk olma iddiasıyla üretilen bu makineler ile kusursuza yakın sonuç elde 
edeceksiniz.” dedi. 



Fabrika Açılışı,
Vatan Şaşmaz’ın sunumuyla
Doğukan Manço’nun DJ performansı, 
Turabi Çamkıran ile söyleşi
ve
Atiye Akustik konseri
ile devam etti. 

Vatan ŞAŞMAZ Doğukan MANÇO

Turabi ÇAMKIRAN



ATİYE CANLI PERFORMANS
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Sn. Ali CAN
Canlar Plastik

Sn. İbrahim İŞTAHLI
İştahlı Kuruyemiş 

Sn. Tayfun DÖVENCİ
MTOSB Müteşebbis Heyet Üyesi

Sn. Hasan CEBİ
Cebi İnşaat Genel Müdürü

Sn. Sıddık KAYABAŞ
Günmak Makine Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Orhan ÖZDEMİR
Özdemir Helezon  Genel Müdürü

Sn. Harish Tahiliani
Arab and India Spices LLC.

Sn. Adnan TELLİOĞLU
Tomarza Un Genel Müdürü

Sn. M. Uğur KIZILER 
Kızıler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Mustafa TEKÇE
Tiryaki Holding Strateji Geliştirme Genel Müdürü

Sn. Ahmet AKIN 
Yeminli Mali Müşavir
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Sn. Mustafa ÖZMEN
UZUN TİCARET 

Sn. Ahmet TİRYAKİOĞLU
Tiryaki Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Özdemir ÇAKACAK
Mersin Valisi

Sn. Aykut DİNLER
Damla Kuruyemiş Genel Müdürü

Sn. Faruk AVŞAR
Orhas Tohumculuk Genel Müdürü

Sn. Fahrettin MEMİŞ
İdeal Bakliyat

Sn. Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI
Mersin Üniversitesi Rektörü

Sn. Amir ZEKERİYA
Agrosan Genel Müdürü

Sn. Sabri TEKLİ 
MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı
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Sn. Ersin GÖKGÜN
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir

 Sn. Güner TUNA 
AKY Technology Bulgaristan Temsilcisi

Sn. Hayati ÖZDEMİR
ECEKA Tarım

 Sn. Abdrurrahman DİCLE
Ecoturca Agro Genel Müdürü

Sn. Ali MAZICI
Beyza Baharat Sn. Sabahattin AKYÜREK - Sn. Uğur AKYÜREK

Sn. Musa KAHRAMAN
Uzman Tarım Genel Müdürü

Sn. Hakan ULUDOĞAN
Durmaz Makine Satış Müdürü

Sn. Sevan REİZYAN ve Sn. Saro REİZYAN
Özselin Delikli Saç Sanayi
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BİZİ BU HARİKA GÜNDE YALNIZ BIRAKMAYAN

BÜTÜN DOSTLARIMIZA ve İŞ ORTAKLARIMIZA

TEŞEKKÜRLER



TEKNOLOJİ

TURBO 208 ALFA
BETA

ŞİMDİ
EXCELL
GÜCÜNDE2 

Aktuator adet 3 stroke 100mm5400 Kg

Makine Boyutu / Dimensions (X,Y,Z) mm 3660x4700x2200

23,4 m²

8

Makine Elek Boyutu Mm (X,Z)
Screen Dimensions

2400X1200

Makine Eksantrik Motoru / Eccentric Motor
Kw, Devir, Adet / Kw, Rpm, Piece

Makine Alt Fan Motoru
Machine Bottom Fan  Motor
Kw, Devir, Adet / Kw, Rpm, Piece

Makine Aspiratör Motoru / Aspirator Motor
Kw, Devir, Adet / Kw, Rpm, Piece

3
900
1

11
1400
1

4,5
1400 
1

Kw, Devir, Adet / Kw, Rpm, Piece

0,75
1400
1

1

Makine Helezon Motoru
Machine Screw Conveyor Motor
Kw, Devir, Adet / Kw, Rpm, Piece

0,55 
70

Standart Gerilim / Standard Tension 380 V  

Toplam Güç / Total Power 20 Kw

Machine Product Material St44- Ç 1040  First Class Plywood

PLC

Makine Aspiratörü Hava Hacmi
Machine Aspirator Air Volume Total 21000 m³

Makine Rengi / Machine Color Akrilik Gri-Beyaz / Acrylic Grey-White

Elek Temizleme  / Sieve Cleaning

Makine Gürültü Düzeyi / Machine Noise Level 72 Desibel Maksimum

Toplu Temizleme Sistemli / Cleaning System

Wheat,Rye,Barley
25.0 - 30.0 t/h

7.5 - 12.5 t/h

Soya, Bezelyeler, Kahve
Soyabean, Green Peas, Coffee

20 t/h

Pirinç / Rice 15.0 t/h
10.0 - 11.0 t/h

Oat, Corn, White Rice

ÜRÜN NEM ORANI MAX %15 OLMALIDIR
CALCULATED ACCORDING TO NATURAL INPUT AMOUNT. HUMIDITY 
RATE MUST BE 15% MAXIMUM.
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TURBO 208 ALFA
BETA

TEKNOLOJİ

TURBO 208

ALFA
TURBO 208

BETA

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

Excell Turbo 208’in Beta Modeli ürünü sa-
dece elek üstünde çift havadan geçirir.

Alfa Modeli ise ya sadece elek üstünde çift 
havadan geçirir; ya da elek altı ve elek 
üstünde aynı anda, ayrı ayrı hafif tane te-
mizliği yapabilir. Böylece elek altını tekrar 
elemek zorunda kalmayarak zaman ve 
yerden tasarruf sağlar.
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MAKALE

Sn. Ahmet AKIN 
Yeminli Mali Müşavir

İHRAÇ KAYITLI
TESLİMLERDE KDV

TECİL-TERKİN
UYGULAMASI

Katma Değer Vergisi Yasasının 11/1-c mad-
desine göre imalatçılar tarafından ihracat-
çılara ihraç kaydıyla teslim edilen malların 
teslim tarihini takip eden ay başından itiba-
ren üç ay içinde ihraç edilmesi gerekmek-
tedir. Resmi Gazetenin 12.02.2009 tarih ve 
27139 sayısında yayımlanan 112 Seri No.lu 
Katma Değer Vergisi Genel Tebliğine göre, 
ihraç kaydıyla teslim aldıkları malları yasal 
süresi içinde mücbir sebepler veya beklen-
medik durumlara bağlı olarak ihraç ede-
meyen mükelleflerin ek süre talepleri  ilgili 
vergi dairesi başkanlıkları ya da deftardar-
lıklar tarafından değerlendirilecektir.   
Ek süre ihracatçılar tarafından en geç üç 
aylık sürenin sonundan itibaren onbeş gün 
içinde ya bağlı oldukları vergi dairesine ya 
da ilgili vergi dairesi başkanlığına veya def-
terdarlığa verilecek bir dilekçe ile istene-
cektir. Ek süre üç ay ile sınırlıdır. Üç aydan 
az ek süre isteyen mükelleflerin ise son-
radan üç aya kadar olan dönem için ilave 
süre istemeleri mümkündür. Vergi dairesi 
başkanlığı veya defterdarlık mükelleflerden 
ek süre talebine neden gösterilen olay veya 
durumun tevsikine yönelik herhangi bir 
belge talep etmeyecektir. Yaşanan ekono-
mik kriz göz önüne alınarak yapılan bu 
kolaylaştırıcı düzenleme yararlı olmaktadır.

27 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi 
Genel Tebliğinin 7. Bölümündeki açıkla-
malara göre, ihracatçının ihraç kaydıyla 
aldığı malı değiştirmeden, başka bir 
deyişle imalatçının teslim ettiği şekil-
de ihraç etmesi gerekmektedir. Ancak, 
ihraç edilecek mal ile bu malın eklen-
tisi veya ayrılmaz parçası niteliğindeki 
malların ihraç kaydıyla teslim edilmesi 
ve bunların ihracının tek bir mal olarak 
gerçekleştirilmesi halinde, asıl malın 
yanı sıra eklenti veya ayrılmaz parça 
niteliğindeki malların yurt dışındaki 
müşteriye kesilen faturada ve gümrük 
beyannamesinde ayrıca yer almasına 
bağlı olarak tecil-terkin sistemi kapsa-
mında işlem yapılması mümkündür.

Örnek olarak, narenciye ihracatçısı bir 
firmanın narenciye ambalajında kullandığı 
plastik sandıklar gösterilebilir. Gümrük be-
yannamesi üzerinde imalatçı firma bilgile-
rinin kaydedilmesine münhasıran bir alan 
yer almadığından ortaya çıkan sorunlar 99 
Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Teb-
liği ile çözülmüştür. (R.G. 11.07.06-26225) 
Bu tebliğ kükümlerine göre: İmalatçılar 
ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç 
edildiğine dair ihracatçı firmadan onaylı bir 
yazı alacaklardır. Bu yazıda; ihracata ilişkin 
gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısının, 
belgeyi talep eden imalatçının; adı, soyadı 
veya ünvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve 
vergi kimlik numarası, ihraç kayıtlı teslim 
edilen mala ilişkin faturanın tarihi, numara-
sı, mal veya hizmetin cinsi, miktarı, bedeli, 
katma değer vergisi oranı ve hesaplanan 
katma değer vergisi tutarının gösterilmesi 
gerekmektedir. 

Vergi daireleri gümrük beyannamesinin 
aslı veya noter, YMM ya da gümrük idare-
since onaylı örneği ile birlikte ibraz edile-
cek bu yazıya istinaden imalatçıların terkin 
ve iade işlemlerini yerine getireceklerdir. 
Ayrıca, KDV 113 Seri No.lu Tebliğ ( R.G. 
05.12.2009-27423) hükmüne göre de: 
“İmalatçılara ihraç kaydıyla teslim ettikleri 
malların ihraç edildiğine ilişkin yazı veren 
ihracatçıların, bir ay içerisinde bu yazıyı 
verdikleri imalatçılara ait bir listeyi (bu 
listede asgari yazı verilen imalatçıların 
adı-soyadı, ünvanı, bağlı bulunduğu vergi 
dairesi ve vergi kimlik numarası ile adres 
bilgilerine yer verilecektir.), izleyen ayın on-
beşinci günü akşamına kadar kendilerinin 
bağlı bulunduğu vergi dairelerine vermele-
ri gerekmektedir.”  

İhracatçılara ihraç kayıtlı teslimde bulu-
nacak sanayi siciline kayıtlı imalatçıların 
05.07.2005 tarih ve 25866 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanan Sanayi Sicil Tebliğinde-
ki (SGM. 2005/7) en az bir işçi çalıştırması 
zorunluluğu aynen devam etmektedir.

 MUHASEBE KAYITLARI

02/07/2015--------------------------

150. İlk Mad. Malz.  1.000.000
191. İnd. KDV       180.000
320. Satıcılar     1.180.000

Hammadde alımı

06/07/2015------------------
120. Alıcılar      400.000
192. Diğer KDV  72.000
600. Yurt İçi Sat. 400.000
391. Hes. KDV  72.000

İhraç kaydıyla mal teslimi

27/07/2015--------------------------------
120. Alıcılar    1.620.000
600. Yurt İçi Sat.  1.500.000
391. Hes. KDV     120.000

Yurt içi mal teslimi

KDV Beyannamesi verildiğinde yapılacak 
yevmiye kaydı ise aşağıdaki gibidir;

20/08/2015----------------------------
136. Diğ. Çeş. Alac.     60.000
391. Hes. KDV            192.000
191. İnd. KDV      180.000
192. Diğ. KDV      60.000
392. Diğer KDV      12.000

Tecil Terkin İşlemi

22 Eylül günü KDV İadesi alındığında yapı-
lacak kayıtlar ise aşağıdaki gibidir;

22/09/2015--------------------------
392. Diğer KDV   12.000
192. Diğer KDV        12.000

22/09/2015--------------------------
102. Bankalar   60.000
136. Diğer Çeş. Alac.  60.000
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MAKALE

Sn. Ahmet DEMİROĞLU 
Tercih Patent A.Ş. Genel Koordinatörü 

AVRUPA TOPLULUK 
MARKA TESCİLİ

CTM
Bilindiği gibi ülkesellik ilkesi gereği marka tescilleri sadece tescil 
edilmiş oldukları ülkelerde korunmaktadır. Ülke sınırlarını aşan 
ticaret yapan firmalar ihracat yaptıkları ülkelerde veya ihracatı 
hedeflediği ülkelerde, Markaların taklit edilerek pazarda mağduri-
yet yaşanmaması için markalarını koruma altına almak durumun-
dadırlar.  

Yurtdışı marka müracaatlarında birkaç sistem mevcuttur.  Bu sis-
temler müracaat sahibine tek bir müracaat ile birden fazla ülkede 
tescil imkanı sunmaktadır. Aşağıda belirtilen sistemlere üye olma-
yan ülkelerde ise ülkesel müracaat yapılabilmektedir.

Marka Tescil Sistemleri
CTM    28 üye ülke
Madrid Protokolü  93 üye ülke
OAPI    16 üye ülke 

Avrupa Topluluk Marka Tescil (CTM)
Avrupa Topluluk Marka Tescil (CTM) sistemi OHIM tarafından 
yürütülen 28 AB ülkesinin bulunduğu bir sistemdir. CTM sistemi 
ile tek bir başvuruda 28 AB ülkesinin tamamında koruma sağla-
nabilir. Sistemin diğer sistemlere göre en büyük farkı bütün üye 
ülkelerde geçerli olmasıdır. Bunun dışında yapılan değişiklikler 
yani iptal, müracaat, itiraz, devir veya alınan hukuksal kararlar 
topluluktaki bütün ülkeler için yapılmış gibi kabul edilir. Örne-
ğin Almanya ya yapmış olduğunuz bir ihracat diğer 27 ülkeye de 
yapılmış gibi kabul edilir. Bu durum ilgili markanın diğer 27 ülkede 
kullanılmamasından dolayı açılabilecek hükümsüzlük davalarını 
ortadan kaldırmış olmaktadır. Diğer sistemlere göre daha avantajlı 
olan Avrupa Topluluk Marka Tescil (CTM) aynı zamanda markaya 
önemli bir değer yüklemektedir.

Son dönemde Yurtdışı marka müracaatları  DTM ve KOSGEB 
tarafından %50 verilen teşvikler ile yurtdışında marka müracaatı 
yaptıran firmaların maddi olarak daha rahat olmasını sağlamıştır.
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En Büyük Bulgur Tesisi Kategorisi

En Büyük Bakliyat Tesisi Kategorisi

En Hijyenik Tesis Kategorisi

En Büyük ve Teknolojik Tohum Tesisi Kategorisi

En Büyük Mercimek Tesisi Kategorisi

En Büyük Ayçekirdeği Temizleme Tesisi Kategorisi

Onur Ödülü

En Teknolojik Tesis Kategorisi 
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REKOLTE DÜNYASI’NDAN 
EN iYiLERE

ÖDÜL

Rekolte Dünyası Dergisi, 2015 yılının En İyi Tesisi’ni seçecek. “Rekolte Dünyası Prestij Ödülleri” 
sahiplerini bulacak. Türkiye ve Dünya bakliyat sektörüne hizmet eden en iyi markalar çeşitli 
kategorilerde ödüle layık görülecek. Ocak ayında ödüller sahibini bulacak.

Rekolte Dünyası Dergisi, 2 ayda bir çıkan sektörel bir dergi. Kuru gıda sektöründeki en son 
yenilikleri ve gelişmeleri takip ederek Türkiye genelinde piyasaya hizmet eden 4000 civarı 
firma ile paylaşıyor. Bakliyat & hububat & kuruyemiş alanında başarılı firmaların yatırımlarını 
takip ederek gelişim yolculuklarına da tanıklık ediyor. Bulgaristan’ da da yayınlanmaya 
hazırlanan Rekolte Dünyası ocak ayında ödül vermeye hazırlanıyor.

Rekolte Dünyası, 2015 yılının en iyi tesisini seçmeye hazırlanıyor. Bakliyat, hububat, kuruyemiş 
ve tohum alanında Türkiye ve Dünya’ya hizmet götüren önemli firmalar ödüle layık görülecek.
En Büyük Bulgur Tesisi Kategorisi, En Büyük Bakliyat Tesisi Kategorisi, En Hijyenik Tesis 
Kategorisi, En Büyük ve Teknolojik Tohum Tesisi Kategorisi, En Büyük Mercimek Tesisi 
Kategorisi, En Büyük Ayçekirdeği Temizleme Tesisi Kategorisi, Onur Ödülü, En Teknolojik Tesis 
Kategorisi dallarında ödüller sahiplerinin olacak.

Ocak ayında düzenlenecek organizasyon ile ilgili ayrıntılı bilgiye, La Recolte Du Monde’nin 
önümüzdeki sayısında ulaşacaksınız.
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HASSAS TEMİZLEME ve
BOYLAMA MAKİNESİ

* 32 m² Eleme Alanı
* 1 Adet Aspiratör (toz çıkışı)

* 2 Adet Saman Çıkışı
* 1 Adet Yarıboş Çıkışı

* 1 Adet Kaba Çıkışı
* 1 Adet Toz Çıkışı

* 1 Adet Kırık Çıkışı
* 5 Adet Farklı Boy Çıkışı

COMBO 406

6300 Kg

Makine Boyutu / Dimensions (X,Y,Z) mm 4100x2300x5000

32 m²

32

Makine Elek Boyutu Mm (X,Z)
Screen Dimensions

2400X1200

Makine Eksantrik Motoru / Eccentric Motor
Kw, Devir, Adet / Kw, Rpm, Piece

Makine Alt Fan Motoru
Machine Bottom Fan  Motor
Kw, Devir, Adet / Kw, Rpm, Piece

Makine Aspiratör Motoru / Aspirator Motor
Kw, Devir, Adet / Kw, Rpm, Piece

3
900
1

11
1400
1

3
1400 
1

Kw, Devir, Adet / Kw, Rpm, Piece

0,75
1400
1

1

Makine Helezon Motoru
Machine Screw Conveyor Motor
Kw, Devir, Adet / Kw, Rpm, Piece

0,75 
1400

Standart Gerilim / Standard Tension 380 V  

Toplam Güç / Total Power 18,3 Kw

Machine Product Material St44- Ç 1040  First Class Plywood

PLC

Makine Aspiratörü Hava Hacmi
Machine Aspirator Air Volume Total 21000 m³

Makine Rengi / Machine Color Akrilik Gri-Beyaz / Acrylic Grey-White

Elek Temizleme  / Sieve Cleaning

Makine Gürültü Düzeyi / Machine Noise Level 72 Desibel Maksimum

Toplu Temizleme Sistemli / Cleaning System

TEKNOLOJİ
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8 mm

7 mm

6 mm

Size - 1

Size - 2

Size - 3

9 mm

Size - 3

Size - 4

Natural

Broken

KABA / OVERSIZED

KIRIK / BROKEN

TOZ / DUST

BOY / SIZED

BOY / SIZED

BOY / SIZED

BOY / SIZED

1

2

3

4

5

6

7

Aspirator Output

Dust, Straw, Light Product etc. Output

TOZ

Light Material
Output

Size OutputSize Output

 BOY BOY BOY BOY BOY BOY  KABA

Oversized
Output

KIRIK

ELEK DİZİLİMİ

TEKNOLOJİ
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Ecoturca, Türkiye’nin bereketli topraklarından ürünü alarak sofrala-
ra kadar ulaştıran bir kuruluş. Anadolu’nun farklı yörelerinde, insan 
sağlığına saygılı koşullarda yetiştirilen mahsul, Ecoturca güvencesin-
de işlenerek kaliteli ürüne dönüşüyor. Adıyaman’da bulunan modern 
tesiste paketleniyor ve son tüketiciyle buluşuyor. 
Ecoturca büyümeyi sürdürüyor. Kuru Gıda Sektörünün kalbi Mer-
sin’de yeni bir üretim tesisi kuruyor. Türkiye’nin Dünya ticaretine 
açılan kapılarından biri olan Mersin Limanı ve şehir hinterlandının 
genişliği Ecoturca’nın bu yeni yatırımında Mersin’i seçmesinde 
önemli nedenlerden. 

Teknoloji yatırımını aralıksız sürdüren Kuruluş, tesis kurulumunu 
Kasım ayında tamamlayarak üretime geçmeye hazırlanıyor. Bakli-
yat& Hububat& Baharat temizleme işi yapacak Tesis, iddialı teknolo-
jik yatırımı sayesinde yüksek kalite ile çalışacak. 
Ecoturca, organik ürünlerin üretimi alanında da oldukça iddialı. 
Geride bıraktığı 10 yılda başarısını kanıtlayarak yurtiçi ve yurtdışın-
da marka değerini arttırdı. Kuruluş önündeki yeni 10 yıllık süreçte 
daha da büyümeyi hedefliyor. Ecoturka, Mersin yatırımıyla Baharat 
ve Bakliyat Sektöründe kaliteyi daha da arttıracak. 
Ecoturca, ürün kalitesi ve üretim kapasitesi ile fark yaratacak!

Ecoturca, Adıyaman’dan Dünya’ya hizmet götürüyor. İyi tarım koşullarına uyumlu olarak üretilmiş hu-
bubat ve bakliyat ürünlerini son teknoloji tesislerinde paketleyerek Türkiye ile Dünya’daki farklı nokta-
lara gönderiyor. 2009’dan beri sektörde olan Kuruluş, Mersin’de yeni bir yatırım yaptı. Tesis 2015 yılının 
Kasım ayında tamamlanarak üretime başlayacak.

Detaylı bilgi için: www.ecoturca.com.tr

ECOTURCA’DAN
MERSİN’E YATIRIM

SEKTÖREL



Yeni LABSORTER’a 
hayran kalacaksınız !

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

LABSORTER

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

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

Tanıtımın tamamını Youtube kanalımızdan
izleyebilirsiniz. www.youtube.com/akytechnology
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ÜLKE ETÜDÜ

Devletü'l-Katar

Katar Devleti, Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan Basra Kör-
fezi'ne uzanan ülke. Kuzeybatıda Bahreyn, batı ve güneyde Suudi 
Arabistan ve doğuda Birleşik Arap Emirlikleri'yle çevrilidir. Tek 
sınır komşusu Suudi Arabistandır ve diğer tarafları Basra Körfezi ile 
çevrilidir.

2,15 milyon nüfuslu Katar, petrol ve doğalgaz rezervleri sayesinde 
kişi başına düşen gelir oranlarına göre dünyanın en zengin ülkesidir.
Ülkedeki Gelişmiş Ekonomi Sosyal Yaşantıyı Olumlu Etkiliyor.
Petrol rezervlerinin keşfedilmesinden önce Katar ekonomisi balık-
çılık ve inci avcılığına bağlıydı. Ama 1940'larda petrol rezervlerinin 
keşfiyle ülkenin tüm ekonomisi değişime uğradı. Bu değişim yüksek 
yaşam standartları ve büyük ülkelerin vatandaşlarına sunduğu sos-
yal hizmetleri de beraberinde getirdi.

Ülke Künyesi
Kıta: Orta Doğu
Başkent: Doha
Yüzölçümü: 11.000 km2
Nüfus: 794.000
Bağımsızlık Tarihi: 3 Eylül 1971 (İngiltere'den)
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ÜLKE ETÜDÜ

Katar, dünyadaki en çok gaz rezervlerine sahip ülkeler arasındadır. 
Bu büyük etken ülke vatandaşlarının refah seviyesini en üst basa-
maklara taşımıştır. 

Ülkede hemen hemen hiçbir tüketim maddesi üretilmemekte, dışarı-
dan ithal edilmektedir. Fakat ülkedeki oldukça az olan vergi oranları 
ve enerjinin çok ucuz olması bu mallardaki fiyatı oldukça düşük 
tutması beklentisi doğursada gıda benzeri tüketim malzemeleri ucuz 
değildir.

Elektrik ve elektronikte ise ucuzluk kendisini hissettirmektedir. 1 
tanesi karada 6'sı açık denizde olmak üzere toplam 7 adet doğalgaz 
üretim noktası vardır. Ülkenin körfeze bakan kısmında "Ras Laffan" 
denen bir endüstri şehri kurulmuştur.

Petrolün varlığı ülkede gübre ve çimento sanayisinin gelişmesine de 
katkıda bulunmuştur.

Başkenti Doha
Katar'ın başkenti Doha'dır. Şehir planlamasının dikkat çekici güzel-
likte olduğu Doha, modern olanla geleneksel olanın harmanlandığı 
bir ruha sahiptir. 

Doha, sosyal hayat olarak da birçok etkinliğe ev sahipliği yapmakta-
dır. Hareketli eğlence hayatı ile birçok dünya starının uğrak yeridir. 
Uçsuz bucaksız çöllerinde kamp yapılabilir.  Şubat ayında bile denize 
girilebilmektedir. Birçok alışveriş merkezleri Doha'da bulunmakta-
dır.

Etnik Yapısı
Neredeyse bütün Katar vatandaşları İslam dinine mensuptur. Etnik 
Arap'ların dışında çoğu vatandaş çeşitli ülkelerden petrol sektörün-
de çalışmak için gelmiştir. Arapça ana dildir. 
Onlarca değişik milletten insanların bulunması İngilizceyi ikinci bir 
milli dil haline getirmiştir. 
Katar Araplarının genelde üst düzey yönetici, bürokrat ya da mal 
sahibi olduğu ülkede diğer ülke arapları bankalarda, gas plantlerde 
ya da devletin kurumlarında memur olarak çalışırlar. 
Ülkenin demografik yapısı göçmenlik sistemine dayalıdır. Ülkede 
yabancı ülkelerden yaklaşık 1,8 milyona yakın işçi çalışmaktadır. Ge-
nellikle Filipinler, Nepal, Hindistan gibi ülkelerden insanlar bu ülke-
ye inşaat, sağlık, hizmet, enerji sektörlerinde çalışmak için gelirler.
Katar'da her 100 kadına 309,8 erkek vardır; bu erkeklerin Alehine 
olan dünyanın en yüksek cinsiyet oranıdır.

Eğitim
Yakın tarihte Katar'da eğitime büyük önem verilmeye başlandı. 

Öğrenci sayısı az olduğundan daha iyi eğitim olanakları sağlanmaya 
başladı. 
Herkese bedava olarak verilen sağlık hizmetlerinin yanında ana-
okulundan üniversiteye kadar eğitim tüm Katar vatandaşları için 

ücretsiz hale getirildi. 
Ülkenin Katar Üniversitesi adında bir üniversitesi ve birçok yüksek 
eğitim kurumu vardır. 
Başkent Doha'da yapımı devam eden eğitim kasabası ülkenin tüm 
ortadoğunun en büyük eğitim yeri olmasını sağlamakta ve tüm böl-
geden öğrencilerin burada toplanmasını hedeflemektedir.

Spor
Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hak kazan-
mıştır.
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13 Ekim Salı Günü AKY Technology Fabrika Açılışı yapıldı.
AKY Technology Fabrika Açılışında, Turbo lakaplı Turabi Çamkıran’da vardı. Açılışta lansmanı yapılan Excell Turbo 208 ile objektiflere poz 
veren Turabi, büyük ilgi gördü. 
Kuru Gıda alanında, eleme& temizleme teknolojilerine kazandırılan Excell Turbo 208, iki hassas eleme makinesinin yaptığı işi tek başına yapı-
yor. Kuruyemiş sektörüne hizmet etmesi için geliştirilen makine üründe kusursuza yakın temizlik sağlıyor.

KURU GIDA
SEKTÖRÜNE

MÜJDE

TURBO
ETKİSİ

TEKNOLOJİ
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Teknoyenilik, ürünün ilk girişinde iki kere toz 
emişi sağlıyor. Ürün tekneye yayılmadan önce çift 
hava temizliği yapıyor; böylece eleme verimi de 
artıyor. Ayrıca, basınçlı sistem dolayısıyla ister elek 
altı ister elek üstünde ürün hava temizliğinden 
geçirilebiliyor. Hava basınçları tamamen akıllı 
motorlarla ve plc pano üzerinden kontrol 
edilen Excel Turbo 208, kuruyemiş eleme işinde 
mükemmel temizlik için imal edildi.  

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

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

TEKNOLOJİ

TURBO 208

Excell Turbo Hakkında:
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MERCİMEK TESİSLERİ
MERSİN'DE BÜYÜYOR

Aky Technology mercimek tesisi kurulumunda iddiasını koruyor. Türkiye Bakliyat 
Sektörüne makineler geliştiren ve üreten Kuruluş, 2015 yılı içerisinde öncü marka-
ların mercimek tesislerini son teknoloji ile yeniledi ya da kapasitelerini arttırdı. Yeni 
yatırımlarıyla Türkiye’nin en kapsamlı mercimek eleme tesisi olma iddiasını taşıran 
OTAT Bakliyat Mercimek Tesisi ile Natural Tarım Mercimek Soyma Tesisi bu marka-
lardan sadece ikisi.  
Kuru Gıda Sektörünün kalbinin attığı Mersin’den Türkiye ve Dünya’ya bakliyat ulaş-
tıran iki önemli kuruluş var: OTAT Bakliyat ve NATURAL Tarım. AKY Technology bu 
değerli firmalarla birlikte becerisini kanıtlayarak birlikte büyüyor. 
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MERSİN’DE 10 TON SAAT
MERCİMEK TESİSİ KURULDU.

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

Bakliyat sektörüne 10 yılı aşkın bir süredir hizmet veren OTAT Bakliyat, bünyesinde bulunan mercimek eleme tesisinin 
kapasitesini her yıl %10 ile %15 oranında artırıyor. Bu hedefine sadık kalarak yoluna devam eden firma, tesisine entegre 
ettiği son teknoloji makineler ile kapasitesini kat kat arttırıyor. 

AKY Technology mercimek sektöründe iddialı. Bakliyat sektörüne kazandırdığı en son teknolojiler, üretim kapasitesini artırırken kaliteden ödün 
vermeyenler tarafından tercih ediliyor. 
OTAT Bakliyat, 5000m2 kapalı alanda bulunan kırmızı mercimek işleme tesisini büyüttü. Mercimek tesisinden yılda 15- 20 Ton ürün alan Kuruluş, 
bu yeni tesisle birlikte sayıyı 25- 30 Tona çıkaracak. 
OTAT Bakliyat, Mercimek Tesisi ile Türkiye’nin sayılı tesisleri arasındaki yerini alıyor. AKY Technology, OTAT Bakliyat’ın kurulumunu tamamladı. 
Tam teşekküllü bu tesiste kusursuz ürün almak için onlarca farklı makine ve ekipman kullanıldı: 
Excell 206 ve Excell 208, Hafiftane Ayırma Makinesi, Taş Ayırıcı DS009L, Tam Takım Çift Kefeli Kantar, Üç Tekneli Açık Elek, Triyör, Değirmen, Vibro 
Radyar Tarar, Şifon Yavaşlatıcı, Silo, 6 Adet Yatay Kabuk Soyucu…

Günmak Makine ve AKY Technology ortaklığı ile kuruldu.
Bakliyat piyasasının merkezi Mersin’den Türkiye ve Dünya’ya hizmet götüren iki önemli kuruluş, AKY Technology ve Günmak Makine Otat Bakliyat 
Tesisini kurdu. 25 yıldır endüstriyel alet ve makine sektörünün lider markalarından olan Günmak Makine, kalitesiyle tesise değer kattı. “Problem 
çözücü çözüm ortağı” ilkesi ile AKY ile bu yapım sürecinde ortaklık kurdu. AKY Technology ve Günmak birlikteliği OTAT Bakliyat Mercimek Eleme 
Tesisi’nden sonra da devam edecek.

OTAT BAKLİYAT / MERSİN
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AKY Technology, “teknoyenilik zamanı” sloganı ile bundan 10 ay önce ticari yol-
culuğuna başladı. AR-GE Ekibiyle 10 ayda 18 yeni teknoloji geliştirdi. Bu süreçte 
kendisini ifade eden bir maskot yarattı. 

TEKNOLOJİ
HER YERDE

ile

ORTİ, AKY Technology’nin teknolojiye olan tutkusunu 
özetliyor ve reklam panolarındaki yerini alarak halkı 

selamlıyor. Mersin’de Kazanlı Kavşağı ile Karaduvar 
Kavşağı’nda ORTİ’nin olduğu dev reklam panoları 

bulunuyor. Diğer şehirlerde de görünmeye hazırlanan 
ORTİ, AKY Technology’nin geliştirdiği teknoyenilikle-

rin simgesi olacak. 

AKY Technology Ekibi birlik içerisinde çalışıyor. 
Türkiye’nin geleceğine katkı sağlayan projeler geliş-

tiriyor. AKY Technology gelecek hedeflerine ulaştıkça 
ORTİ’yi reklam panolarında, gazetelerde, dergilerde 

daha sık göreceksiniz.
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Excell Serisine yeni bir üye eklendi. Excell 288, üretim 
kapasitesi ile dikkat çekiyor. 5.5m yüksekliğindeki makine 
saatte 15- 20 ton arası bakliyat eleme kapasitesine sahip. 
Güçlü üretiminin temelinde sıralı 5 elek mekanizması var. 

Excell 288, elek sayısına eşlik eden iç hacim genişliği ile 
bakliyatı hassas temizliyor. Makinenin işleyiş mekanizması 
son teknoloji kullanılarak oluşturuldu.

Deneyim ve akıl ürünü teknoloji içinde şu özellikleri taşı-
yor: 1 kaba temizlik, kırık ve toprak temizliği ile kusursuza 
yakın sonuç alıyor. Ayrıca ürünü 3 farklı boyda alabilme 
imkanı da sağlıyor. Toplamda 2 hava, 1 yarı boş temizliği 
yaparak bir elekten beklenenleri kullanıcısına sunuyor. 

Tasarımı ile de göz dolduran Excell 288 bu güne kadar 
imal edilmiş en uzun boylu Excell. Hem hassas temizleme 
hem de boylama işlemini başarı ile gerçekleştiren Excell 
288, AKY Technology AR-GE Ekibinin eseri. 

AKY Technology’de yenilikler devam edecek!

Excell Serisi’nin yeni üyeleri sırayla şekilleniyor. 
Kullanıcı ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan 
Exceller beklentileri mükemmele yakın sonuç 
ile karşılıyor. 5.5m yüksekliğe sahip Excell 
288’de bu makinelerden biri. “En Uzun Boy-
lu” sıfatını isminin önünde taşımayı hak eden 
Excell Serisi’nin yeni üyesi Bakliyat Sektöründe 
fark yaratacak.

EN UZUN BOYLU EXCELL
TEKNOLOJİ

288



|64

SORU CEVAP

Ülkenin nemi, suyu ve güneşine uyum sağlaya-
rak yüzyıllar içerisinde gelişen yerli tohum yerine 
neden ithal tohum tercih edilir oldu? Hibrit Tohum 
nedir? Kullanım avantajları ve dezavantajları 
nelerdir? Türkiye’de yerli tohum kullanmak yasak-
landı mı& Yürürlüğe giren Tohum Patent Kanunu 
nedir?

Bizden sadece iki kuşak önce her şey daha başkaydı. Şimdilerde 
tarım alanında dilimize pelesenk olmuş “organik” kavramı hiç kulla-
nılmıyor; Ancak herkes organik üretiyor ve besleniyordu. Denizaşırı 
ülkelerden ithal getirilen& ihraç edilen ve tonlarla ölçülen tarım 
ürünleri yoktu. Yerel halklar iklimsel koşullara uyumlu olarak üreti-
yor, yerel pazarlarında satış yapıyordu. 

Bu kadar kalabalık bir dünyada yaşamıyorduk ve basit tarım yön-
temleri o zamanın halklarını doyurmaya yetiyordu. Şimdi ileri 
düzeyde tarım teknolojileri ile “dünyanın insanı” doyuyor. Ancak 
sadece iklim olayları değil; devlet tarım politikaları, bilimsel ilerle-
meler, küresel eğilimler toprak üzerinde söz sahibi. 

Türkiye, tarih boyunca tarım yapılan bereketli bir alan olmuş. 8000 
yılda oluşturulmuş bir tohum kültürü var. 2012 yılında yapılan 

arkeolojik kazılar gösteriyor ki: Güneydoğu Anadolu’nun Batman ile 
Bismil arasında kalan bölümündeki Körtik Tepe Kazıları’nda bundan 
12.000 yıl önce buğdaya anavatan olduğumuzu gösteriyor. Buğday 
tohumunun genleri topraklarımızda doğal olarak oluşmuş ve ge-
lişmiştir. Buğday tohumu bu topraklara eksiklik ve zayıflıklarından 
arınarak uyum göstermiş, dayanıklılık kazanmıştır.

Anadolu’nun kendi tohumu var!
Buğday örneğinde olduğu gibi pek çok farklı ürün de Anadolu top-
raklarında yetiştirilmiştir. Yerel tohumlar Türkiye’de özellikle son 
dönemde kurulmuş enstitülerinde koruma altına alınıyor. Önümüz-
deki günlerde devlet eliyle, ıslah edilerek çağın Pazar ihtiyaçlarına 
daha uygun hale getirilebilir; Hem Türkiye hem de Dünya standart-
larında talep görmesi sağlanabilir.

TÜRKİYE’DE
TOHUM

MESELESİ
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SORU CEVAP

Çünkü, hibrit tohum tercih edilir oldu.
Özellikleri dünya gıda pazarının, çiftçi ve tüketicinin beklentilerini 
karşıladığı için yaygınlaşan hibrit tohum, yerel tohumun yerini aldı. 
Dünyanın hızına yetişen, güzel kokulu ve görünümlü ürünlerin vücut 
bulmasına neden olan bu tohum türü revaçta.

Peki, hibrit tohum nedir? Önce Avantajları(!)
Hibrit tohumluk, aynı türe ait bitkinin genetik bakımdan kendisiyle 
yakın akraba olmayan bir başka bitki ile tozlanmasıyla yani melez-
lenmesiyle elde ediliyor. Yani aynı bitki türünün farklı ailelerden 
gelen ana ve baba bitkiler birleştirilerek F1 denilen melez tohum 
elde ediliyor. Elde edilen tohum, hastalık ve zararlılara, sıcağa ya da 
soğuğa karşı dayanıklılığı, raf ömrünün uzunluğu ve yüksek verim 
sağlaması gibi nedenlerle üretimde tercih ediliyor. Önemli bir ayrın-
tı; “Tek kullanımlık oldukları için her yıl üreticisi olduğu ülkeye çok 
kazandırıyor.” Hibrit tohum deyip geçmemek gerek. Çünkü o bilginin 
ve teknolojinin ürünüdür! 

Hibrit Tohumun dezavantajlarına gelecek olursak(!) ; Tek-
noloji kullanılarak genleri değiştirilen tohumdur. Tek kullanımlıktır, 
yani ürünü kurutup çekirdeklerini tohum olarak kullanamazsınız. 
Hibrit tohum süreci, tohum ıslahı gerektiriyor ve toprak ilaçla olduk-
ça zarar görüyor. Ayrıca yaygın olarak kullanıldığı için yerel çeşitle-
rin piyasadan çekilmesine neden olur. Yerel tohumlar, gen bankala-
rında muhafaza edilmez ise yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalır. 
Türkiye’de “İsrail Tohumu” şeklinde anıldığı olmuştur. Ancak, Fran-
sa, Almanya gibi ülkelerinde hibrit tohum alanında başarılıdır.

Neden kendi tohumumuz olmalı? Kendimize yetmek ve 
dışarıdan tohum almaya ihtiyaç duymamak için. Ancak yerli tohum 
yetiştirmek pahalı bir süreç gerektiriyor. Tohum ıslahı için açılmış 
enstitüler ve araştırmalar ülkemizde mevcut. Bu enstitülerde uzun 
soluklu araştırmalar yapmak ve teknik altyapıyı güçlü tutmak gerek-
li. Ulusal bir tarım politikası,  sağlam bir planlama, kararlı adımlar 
olmadan sonuca ulaşmak neredeyse olanaksız. Bu süreci yaşamak-
tansa yurtdışından tohum temin etmek daha kolay geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Dünya genelin-
de 420 yabancı tohum şirketi var. Türkiye’ye öncelikli olarak satış 
yapan ülkeler, İsrail, ABD ve Almanya.

Ayrıca, Türkiye’nin Hibrit Mısır temin ettiği 5 şirket pazar payının 
%65’ini; Sebze Tohumunda 1 şirket %35’ini; Ay çekirdeği tohu-

munda 3 şirket %90’ını; Şeker pancarı tohumunda 3 şirket %51’ini; 
Pamuk tohumunda ise 2 şirket %45’ini elinde tutuyor. 
 
Türkiye’de yerli tohum kullanımı yasaklandı mı? 
T.C. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker farklı yerler-
de özetle şu açıklamada bulunuyor; “2004 yılından bu yana yerel 
tohum teminat altına alındı. Türk tohumu kullanımı yasak(!) söylen-
tiden ve şehir efsanesinden başka bir şey değil. Hükümet eliyle 2004 
yılında “Tohum Patent Kanunu” çıkarıldı. Amaç, bilinçli bir şekilde, 
tohum geliştirme sürecini ve kayıtlı tohum kullanımını yaygınlaş-
tırmak. Kendi tohumumuzu geliştirmek için özel sermaye yatırım 
yapabilir.

Ayrıca, Dünya’nın 3. Büyük Gen Bankası’nı kurduk. Ankara Gen Ban-
kası’nda 3513 tür bitkinin 97.000 çeşit tohumu muhafaza altında. 
2008 yılında biyoçeşitlilik kaybını önlemek için çalışmalarına baş-
landı ve 2010 yılında da açıldı. Yerel tohum kullanımını yasaklayan 
bir hükümet kendi tohumunu koruma altına almaz.”

Peki, tohumu muhafaza etmek yeterli mi?
İklim zaman içerisinde değişiyor. Toprak, iklimden, ilaçtan, gübre-
den, teknolojiden etkileniyor değişiyor. Muhafaza edilen tohumlar, 
geleceğin değişim göstermiş; iklimine, güneş ışığına, suyuna ve 
toprağına nasıl adapte olacak(!) Toprağa uyum sağlaması için onu 
muhafaza etmektense kullanmak gerekmiyor mu?

Hibrit tohum kullanımına bir de sosyolojik açıdan bak-
mak gerekiyor: Dünya üzerindeki dengeler ve arz- talep durumu 
da tercihlere şekil veriyor. Artık çiftçi küçük köyünün halkına ya da 
yakın köylerdeki pazarlara giderek ürettiği mahsulü satmıyor. Tarım 
da küreselleşti. Kısa sürede yüksek verim alacağı tohumu ekmeyi 
tercih ediyor. Sebze ve meyvede de dünya ölçütleri yerleşti. Büyük-
lük, renk, koku standartlara bağlandı. Dünyanın başka ülkelerine 
ürünü ihraç edilen çiftçi bu taleplere ticaretin doğasına uyumlu 
olarak cevap vermek zorunda. Hal böyle olunca; uzak pazarlarda 
kazanacağı ve verimliliği yüksek olan tohumu ekmeyi tercih ediyor. 
İhracatçılar tarafından da yönlendirilen çiftçinin tercihi de hibrit 
tohumdan yana oluyor. 

AL- EK-AT Modeli Ülkemizde çok revaç görüyor!
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KAPAK

Bakliyat Sektörü, Kapalı Eleme&Temizleme Makinelerinde devrim niteliğinde bir teknoloji kullanıyor: Excell Seri yarattı-
ğı etki ile fark yaratıyor. Değişik özelliklerde Excell’ler mevcut. Bugün 10’larla ifade edilen bu sayının gelecekte 100’lerle 
ifade edileceği AKY Technology tarafından öngörülüyor. 

21. yy teknolojik evrim ile göz dolduruyor. Hemen hemen her alanda 
devrim niteliğinde makineler, yazılımlar, sistemler, uygulamalar 
geliştirilmiş durumda. Tarım sektörü de bu çağın getirdiklerinden 
payına düşeni alıyor. Akıllı makineler üretimde insan unsurunu dev-
re dışı bırakıyor. Kendini yeniden ve yeniden üreten Makine Serileri 
evrim geçiriyor. Artık teknolojiler tanıtılırken önünde şu sıfat var: 
“Daha”!

Kuru Gıda Sektöründe Kapalı Eleme Makinesi “Excell Serisi” işleri 
çok kolaylaştırdı ve gün geçmiyor ki bir yenilik özelliklerine eklen-
mesin. “Sarsıntısız, eleme kapasitesi yüksek; daha az enerjiyle uzun 
süre çalışan, mükemmel temizlik, tasarımda gösteriş ve esneklik, 
kolay kullanım, uzun ömürlü gibi niteliklere sahip Excellerden sonra 
şimdi de “Bir makinede iki makine” prensibiyle çalışanlar sektöre 
hükmediyor. Bu tasarımsal özellik gelecekte gelişerek çeşitlenecek. 
Türk mühendislerinden oluşan AR- GE Ekibi, araştırma ve test aşa-
malarını yöneterek geleceğe şekil veriyor. Sürekli kendini aşmak ve 
benzersiz olma mücadelesi aralıksız sürüyor. Teknoloji geliştirme işi 

zamana karşı verilen savaş. Teknolojinin karşı konulamaz yükseli-
şinde ilklere imza atmak gerekli. 

AKY Technology’de Teknoyeniliklerin Sonu Yok!
AKY Technology için 2016 yılı önemli. Mevcut Araştırma Geliştirme 
Projeleri ve yapılanmalar tamamlanmış olacak. Ayrıca Bakliyat sek-
törüne hizmet veren kuruluşların çehresini değiştirecek makineler 
üretilerek AKY’nin gelecek tasarısındaki yerini alacak. Akıllı maki-
neler daha sessiz ve sarsıntısız, yüksek kalitede eleme& temizleme, 
boylama işlemini gerçekleştirecek. Şimdi AKY bünyesinde 300 farklı 
makine var. Bunun 30’u aşkınını Excell Serisi makineler oluşturuyor. 
Üretiminin yapıldığı günden bu güne Dünyanın farklı noktalarına 
300’ü aşkın Excell kurulumu gerçekleştirildi.  Excell Serisinin sonun-
cu üyeleri: iç hacmi ile Dünyanın en büyük kapalı eleme makinesi 
iddiasını taşıyan EXCELL 308; “Bir makinede iki makine” prensibi ile 
çalışan ve bakliyatı iki kere temizleyen Excell Turbo 208 ile hassas 
temizleme ve boylama işlemi yapan Excell Combo 406.

GELECEĞİN ELEME TEKNOLOJİSİ

EXCELL
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Kuru Gıda Sektöründeki son teknolojilerden Excell 308, yüksek kapa-
sitede hassas ürün temizleme ve ürünü 2 boyda alma imkanı sunar.
Makineye giren ürünü yaymak için sarsaklı havuz sistemi bulun-
maktadır. Ürün tekneye inmeden önce çift hava temizliğinden 
geçerek ürünün içindeki tozdan yüksek oranda ayrılır. Excell 308’de 
ürün öncelikle üst teknede 4 adet eleğe ayrılarak kaba atıktan veya 
toz temizliğinden geçer. Alt teknenin üst katında tekrar 3 eleğe 
ayrılarak toz veya kaba atığı alınır. Ardından ürün 4 adet eleğe ayrı-
larak hassas bir şekilde boylanır. Son olarak da boylanan ürün ister 
elek altı ister elek üstü makine çıkışında bulunan hafiftane temizli-
ğinden geçerek %98 ve üstü temizlikle makineden ayrılır.
Makine yüksek kapasitede hassas temizlik için tasarlanmıştır. 
Makinede, 2 adet toz temizlik, 1 adet kaba temizlik, 1 adet elek altı 
temizlik, 1 adet hafiftane temizlik, 1 adet yüksek analizli boy ve 1 
adet hafiftane işleminden geçirilir. %98 ve üstü temizlikle ayrılmış 
yüksek analizli boy alma imkanı sunar. Makine toplamda maksi-
mum 18kw’lık bir güçle çalışır.

Makine Eleme Alanı: 33 m2

KAPAK

Excell Turbo 208, hassas 
eleme makinesidir ve ürünün 
ilk girişinde iki kere toz emişi 
sağlamaktadır. Turbo, ürün 
tekneye yayılmadan önce çift 
hava temizliği yapar; böylece 
eleme verimi de artar. Ayrıca, 
makinenin çalışma prensibi çift 
hava temizliğine dayandığı için 
ister elek altı ister elek üstünde 
ürün temizlikten geçirilebilir. 
Hava basınçları tamamen akıllı 
motorlarla ve plc pano üzerin-
den kontrol edilen Excel Turbo 

208, kuruyemiş eleme işinde mükemmel temizlik için imal edilmiştir.
Excell Turbo 208’i diğer eleme makinelerinden ayıran en önemli özellik; 
susam, keten tohumu gibi hafif tanesi ayrılması zor ürünleri dahi mükemmel 
şekilde temizleyebilmesidir. Excell Serisinin diğer üyeleri 1 toz 1 hafiftane 
temizliği yaparken Excell Turbo 208 “bir makinede iki makine” prensibi ile 
çalıştığı için 2 toz temizliği ve iki hafif tane temizliğini bünyesinde barın-
dırmaktadır. İki Hassas Eleme Makinesinin Yaptığı İşi Tek Başına Yapan 
Turbo’nun iki modeli var:
Excell Turbo 208’in Beta Modeli ürünü sadece elek üstünde çift havadan 
geçirir. Alfa Modeli ise ya sadece elek üstünde çift havadan geçirir; ya da elek 
altı ve elek üstünde aynı anda, ayrı ayrı hafif tane temizliği yapabilir. Böylece 
elek altını tekrar elemek zorunda kalmayarak zaman ve yerden tasarruf 
sağlar.

Makine Elek Sayısı: 8
Makine Eleme Alanı: 23 m2

COMBO 406 TURBO 208

Özellikle hububat ve bakliyat 
için tasarlanmış yüksek kalite-
de hassas temizlik ve boylama 
makinesidir. Combo çalışma 
prensibi ile Dünya’da bir ilktir: 
Makineye giren ürün ilk olarak 
dağıtıcıdan geçerek klape 
üzerine yayılır ve daha sonra 
ürünün içindeki istenmeyen 
toz ve hafif ürünler iki adet 
emiş̧ noktasından geçerek ana 
üründen ayrılır. Hava emişte 
bulunan ayrıştırıcı klapeler ve 
hava basınç oranları burada 

akıllı motorlarla kontrol edilir. PLC sistem ile kontrol edilen motorlar sayesinde mi-
nimum enerji ile maksimum sonuç elde edilir. Daha sonra ürün ilk elekten geçerek 
içerisindeki istenmeyen kaba ürünler dışarıya alınır. Makine içerisinde devam eden 
üründen kırık ve toz ayrı oluklardan dışarıya atılır.  
Daha sonra ürünün hafif tanelerini (yarı boş) ayırmak için ürün alttan ve üstten 
havaya maruz bırakılarak içerisindeki hafif taneler ayrılmış̧ olur. Bu süreçte hava-
nın akış̧ debisi ve dengesi akıllı motorlarla yönlendirilir ve maksimum verimlilikle 
çalışabilir. Böylece ürün bir kez kırık ve 3  kez toz temizliğinden geçmiş olur. Bir 
sonraki işlem ise boylama işlemidir. Combo’dan 5 farklı boyda ürün almak müm-
kündür. 
Makine dizaynı ürünün, elek altı veya elek üstü yoğunluğuna göre, çift veya tek sıra 
elekten geçirme imkanını sağlayarak maksimum sonuç elde etmek için tasarlan-
mıştır. Makine çalışma prensibi olarak; ön temizleme, hassas temizleme ve boylama 
makinelerinin tamamının yapacağı işi tek başına yapmaktadır.

Eleme ve boylama toplam alanı: 32 m2
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246

247

Kuru Gıda Sektöründeki son teknolojilerden Excell 245, ürünü boylamak 
için üretilmiştir. Çalışma prensibi şöyledir: makineye giren ürün yarım 
elekten geçirilerek ilk olarak tozundan arındırılır. 
Ardından Z formunda dizilmiş üç sıra elekten geçirilerek 4 farklı boyda 
ürün alma imkanı sunar. 
Excell 245’de ürünün yayılarak girmesini sağlayan havuz ve klape sis-
temi mevcuttur. Makinede standart olarak alt kaide de bulunmaktadır. 
Tamamen kapalı olarak dizayn edilen Excell 245’in eksantrik sistemi hız 
kontrollü olarak çalışır.
 
Makine Tekne Sayısı: 2
Elek Boyu: 1000- 2000mm
Makine Eleme Alanı: 3m2

Kuru Gıda Sektöründeki son teknolojilerden Excell 246,ürünü boylamak 
için üretilmiştir. Çalışma prensibi şöyledir: Makineye giren ürün yarım 
elekten geçirilerek ilk olarak toz ve kaba atıklarından arındırılır. Ardından 
Z formunda dizilmiş üç sıra elekten geçirilerek 4 farklı boyda ürün alma 
imkanı sunar. Toplamda 1 toz veya kaba atık çıkışı ve 4 boy çıkışı verir.
Excell 246’da ürünün yayılarak girmesini sağlayan havuz mevcuttur. 
Tamamen kapalı olarak dizayn edilen Excell 246'ın eksantrik sistemi hız 
kontrollü olarak çalışır. Makine tamamen kısa mesafeler için tasarlanmış-
tır. Düşük yükseklikteki tesisler için ideal ölçülerdedir.

Makine tekne sayısı: 1
Elek Boyu: 1250-2000 mm 
Makine Eleme Alanı: 3,25 m2

Kuru Gıda Sektöründeki son teknolojilerden Excell 247, ürünü boylamak 
için üretilmiştir. Çalışma prensibi şöyledir: Makineye giren ürün yarım 
elekten geçirilerek ilk olarak toz ve kaba atıklarından 
arındırılır. Ardından Z formunda dizilmiş üç sıra elekten geçirilerek 4 farklı 
boyda ürün alma imkanı sunar. Toplamda 1 toz veya kaba atık çıkışı ve 4 
boy çıkışı verir.Excell 247,’de ürünün yayılarak girmesini sağlayan havuz ve 
klape sistemi mevcuttur. Tamamen kapalı 
olarak dizayn edilen Excell 247,’nin eksantrik sistemi hız kontrollü olarak 
çalışır. 

Makine Tekne Sayısı: 2
Elek Boyu: 1250-2400 mm
Makine Eleme Alanı: 3,35 m2

YENİ EXCELLERİ TANIYALIM
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Kuru Gıda Sektöründeki son teknolojilerden Excell 248, ürünü boylamak 
için üretilmiştir. Çalışma prensibi şöyledir: Makinede 4 sıra elek mevcuttur 
ve her sıra elekte, ister elek altı ister elek üstünde işlenen ürün dışarı alına-
bilir. Toplamda ürünü 5 farklı boyda alma imkanı sunar. 
Excell 248’de ürünün yayılarak girmesini sağlayan havuz ve klape sistemi 
mevcuttur. Tamamen kapalı olarak dizayn edilen Excell 248’in eksantrik 
sistemi hız kontrollü olarak çalışır. Makinede standart olarak alt kaide 
bulunmaktadır.  

Makine Tekne Sayısı: 2
Elek Boyu: 1000- 2000mm
Makine Eleme Alanı: 4m2

Kuru Gıda Sektöründeki son teknolojilerden Excell 229, yüksek oranda 
tozlu ürünü boylamak için üretilmiştir. Çalışma prensibi şöyledir: Makineye 
giren ürünü yaymak için sarsaklı havuz sistemi bulunmaktadır.  Ürün tek-
neye inmeden önce çift hava temizliğinden geçerek ürünün içindeki tozdan 
yüksek oranda ayrılır. 
Öncelikle ürün ikiye bölünür ve tozundan arındırılır. Daha sonra üç sıra 
elekten, 2 sıra elekten ve son olarak 3 sıra elekten geçirilerek yüksek ana-
lizli 5 farklı boy ürün alma imkanı sunar. Tamamen kapalı olarak dizayn 
edilen Excell 229’da standart olarak alt kaide bulunmaktadır. Makine 
toplam 5,2 kw’lık bir güçle çalışır. 

Makine Eleme Alanı: 30m2

Kuru Gıda Sektöründeki son teknolojilerden Excell 238, yüksek oranda tozlu 
ürünü boylamak için üretilmiştir. Makineye giren ürünü yaymak için sar-
saklı havuz sistemi bulunmaktadır.  Ürün tekneye inmeden önce çift hava 
temizliğinden geçerek ürünün içindeki tozdan yüksek oranda ayrılır.
Daha sonra üç sıra elekten, 2 sıra elekten ve son olarak 3 sıra elekten 
geçirilerek yüksek analizli 4 farklı boy ürün alma imkanı sunar. Tamamen 
kapalı olarak dizayn edilen Excell 238’de standart olarak alt kaide bulun-
maktadır. Makine toplam 4 kw’lık bir güçle çalışır. 

Makine Eleme Alanı: 24 m2

YENİ EXCELLERİ TANIYALIM
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TRUVA

DELTA

Kuru Gıda Sektöründeki son teknolojilerden Excell 288, yüksek kapasitede hassas 
ürün temizleme ve ürünü 3 boyda alma imkanı sunar. 
Makineye giren ürünü yaymak için sarsaklı havuz sistemi bulunmaktadır. Ürün 
tekneye inmeden önce çift hava temizliğinden geçerek ürünün içindeki tozdan yüksek 
oranda ayrılır. 
Daha sonra ürün önce tek sıra elekten geçerek kabası alınır. Ardından tekrar tek sıra 
elekten geçerek tozundan kurtulur. Son olarak ürün 3 sıra elekten geçer ve kırıkların-
dan ayrılır. Bu işlemlerden geçirilen ürün, 2 sıra ve 3 sıra elekten geçirilerek; ya 2 boy 
ya da yüksek analizli boylanmış olarak alınır.
Makine boylanmış son ürün çıkışından ve hafiftane temizleme işleminden geçtikten 
sonra %98 ve üstü temizlikle ayrılır: Makine; 2 toz temizliği, 1 adet hafiftane temiz-
liği, 1 adet kaba temizlik, 1 adet toprak temizliği, 1 adet kırık temizliği ve 3 adet boy 
alma imkanı sunar. Excell 288, maksimum 18 kw’lık bir güçle çalışır. 

Makine Eleme Alanı: 30m2

Excell Truva Air Sorter, tamamen temizlenmesi zor ürünler için tasarlanmıştır. 
Olağanüstü tasarımı sayesinde ürün temizliği % 99 oranında sağlanır.  Kusursuz bir 
hafiftane ayırıcı olarak tasarlanan makine, üründeki kaba toz ve kırıkları da etkili 
bir şekilde ayırır.
Adından da anlaşılacağı üzere ürünün içindeki istenmeyen ürünü de ezber bozan 
hava tasarımı sayesinde çift Turbo Hafiftane Temizleme Sistemi gibi temizler ve en 
iyi sonuca ulaşır: Susam, keten tohumu, kimyon, kabuklu ürünlerin kabuğundan 
ayrılması vb. zor ürünler için özel olarak geliştirilmiştir.

Excell Delta, AR- GE Çalışmaları sonucu bakliyat& hububat temizleme konusunda 
gelinen son noktayı simgeler.  Makina geliştirilmiş havalı temizleme sistemi ile temiz-
lenmesi imkânsız olarak görünen hububat, malt arpa, keten tohumu vb. kütlesi hafif 
ürünleri dışarıya atmadan kendi içerisinde temizleyip boylarına ayıran son teknoloji 
ürünü bir sisteme sahiptir. Sistem, dışarıya hava vermeden kendi içerisinde devam 
eden ekstra aspiratör vb. gereçlere gereksinim duymadan temizleyen ve her eleğin 
800x1250 kısmında çıkış yapan ultra boy ve temizlik makinası olarak geliştirilmiştir.

?

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

www.akytechnology.com

TOHUM
KAPLAMA 
MAKİNASI
TP-50 CC

TEKNOLOJİ
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SEKTÖREL

Un ve Unlu Mamuller İhracatçılar Birliği yeni pazar arayışına girdi. Güney 
Amerika’nın Brezilya Kenti’ne 2014 yılı içerisinde 11 milyon dolarlık 
ihracat yapıldı. Un ve Unlu Mamuller İhracatçılar Birliği, 2015 yılı içinde 
kar hedefini 25 milyon dolar olarak belirledi. 
Komşu ülkelerdeki Pazar daralması nedeniyle uzak ülkeler cazibe 
kazandı. Türkiye’nin çevre pazarındaki siyasi sıkıntılar ve döviz kurun-
daki dalgalanmalar nedeniyle enflasyon sorunu yaşayan, gıda tüketimi 
düşen ülkelere kıyasla Güney Amerika iyi bir alternatif. Irak ve Orta Doğu 
ülkeleri de bu ekonomik koşulları yaşamakta. Bu da Türkiye’nin birincil 
pazarını olumsuz yönde etkiliyor. Ticari bağlamda güçlü ticari ilişkilerin 
kurulduğu yeni Dünya düzeninde sınırlar varlığını yitiriyor ve ülkeler 
birbirine yeşil ışık yakıyor. 

Fuarlar Dönüş Sağlıyor
Brezilya’nın San Paulo Kenti’nde 2014 yılı itibariyle düzenlenen Gıda Fu-
arı’na, Birlik desteği ile katılan 13 Türk firmasından olumlu dönüş oldu. 
Ticari bağlantılar kurarak satış yapan firmalar Cumhuriyet tarihinde bir 
ilki gerçekleştirerek uzak Pazar Güney Amerika’nın Brezilya Kentine un 
ihraç etmeyi başardı. 

Türkiye’nin MERCOSUR Ortak Pazarı ile İlişkileri 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu süreci destekleyen girişimlerde bulun-
muştur. TC. Dış İşleri Bakanlığı eliyle stratejiler geliştirilmiş ve planla-
malar yapılmıştır. Latin Amerika Eylem Planı 2006 oluşturulmuştur. AB 
üyelerinin ihracat oranı %6 iken Türkiye’nin %1’dir. Uzaklık faktörünün 
aşılarak ortak çıkarların güçlendirilmesi için devletler düzeyinde ilişkiler 
kurulması için çalışılmaktadır. 
Devlet kaynaklarından alınan bilgiye göre; Güney Amerika Ortak Pazarına 
verilen ortak isim olan Mercosur çerçevesinde 4 Latin Amerika ülkesi ile 
2010 yılında ihracat yapılmış ve ticari ilişkiler %83 artarak 1,2 milyar 
ABD dolarına ulaşmıştır. İthalat ise 2010 yılında %28,7 artarak 2,9 milyar 
ABD dolarına ulaşmıştır. 

Türkiye- Mercosur Siyasi İstişare ve İşbirliği mekanizması 2010 yılından 
beri işlemektedir. Devletlerarasında ilişkileri güçlendirecek ve pazarı 
hareketlendirecek devletlerarası istişare toplantıları gerçekleştirilmekte; 
karşılıklı ticari fırsatlar değerlendirilmektedir.
Latin Amerika ve Karayipler Ticaret Derneği kuruldu.
Türk firmaları bölgeyi yakından takip etmeye başlamıştır.  Hızlı ticari 
bağlantılar kurmak için sivil toplum kuruluşlarında firmalar örgütlenmiş-
tir. Ticari ilişkilerin artması ve tatmin edici düzeye ulaşması için devlet ve 
sivil toplum kuruluşları harekete geçmiştir. 
Ancak sürecin verimliliğini etkileyen olumsuzluklar söz konusudur: Latin 
Amerika devletlerinin korumacılık duvarlarına (tercihli ticaret ve bölgesel 
kuruluş ağı) bağlı olarak yüksek gümrük verileri ticari işbirliği anlaşmala-
rının ve serbest ticaret anlaşmalarının hayata geçirilmesi sürecin verimli 
ilerlemesi için gereklidir. Ayrıca, bölgenin ticaret politikalarından kaynak-
lanan yapısal sorunların yanı sıra, özellikle Türk firmalarının aradığı bilgi 
ve lojistik desteği sağlayacak örgütlenmenin Latin Amerika’da kurulma-
mış olması da ticari ilişkilerin önünde önemli engellerden birisidir. Bu du-
rum doğal olarak taşımacılık maliyetlerine yansımaktadır. Pazara girmek-
te hava ve deniz taşımacılığın teşvik edilmesi önem kazanmaktadır.

Un ve Unlu Mamuller İhracatçılar Birliği, yakın pazardaki sıkıntılar ve döviz kuru nedeniyle gelecek planlarına Latin Ame-
rika ülkelerini dâhil etti. Birliğin hedefi 2017 itibariyle 9 Latin Amerika ülkesine 100 Milyon Dolarlık ihracat gerçekleştir-
mek. Bu plan hayata geçtiğinde Cumhuriyet Tarihinde bir ilk gerçekleşecek.

UN İHRACATININ HEDEFİ 
LATİN AMERİKA
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FINDIK KABUĞUNDAN
PELET YAPMA ZAMANI

SÖKE TARIM / AYDIN

ASİL TİCARET / TRABZON

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

Asil Ticaret, Isınma amaçlı kömürün dünyadaki 
öncü üreticisi Krutrade AG'nin Türkiye'deki en 
büyük temsilcisi konumdaki ve SAFİ KÖMÜR 
markasının Trabzon Bölge Bayisidir.
Fındık yemişinin kabuğundan ayrıldıktan 
sonraki posası olan kabuk malzemesi yakacak 
olarak kullanılmaktadır. Bu yakacak türünün 
çok yaygın olmamakla birlikte bazı ileri görüşlü 
işletmeler tarafından satışı gerçekleştirilmek-
tedir. Trabzon’da hizmet veren Asil Ticaret’te 
yakıt ve fındık kabuğu işindedir. Asil Ticaret 
elevatör, besleme silosu ve çift kefeli elektronik 
çuvallama makinesi temin etti. Asil Ticaret Sa-
hibi Burak Akdeniz’e AKY Technology’yi tercih 
ettiği için teşekkür ederiz.

Aydın’ın Söke ilçesinde hizmet veren Söke Toprak Tarım, üretim 
tesisini yeni makine ve ekipmanlar ile güçlendiriyor. Buğday 
ve ay çekirdeği ticareti üzerine uzmanlaşmış Kuruluş, 1989 
yılından beri Kuru Gıda Sektörüne hizmet götürüyor. Üretim 
kalitesini son teknoloji makine ve ekipmanlar ile güçlendirmeyi 
hedefleyen Söke Toprak Tarım; sarsaklı besleme haznesi, yatay 
Z elevatör, ilaçlama bunkeri, yarı otomatik ilaçlama makinesi, 
sıvı ilaçlama karıştırma tankı, mekanik kantar bunkeri, me-
kanik kantar ve elektrik panosu temin etti. Söke Toprak Tarım 
yetkililerine AKY Technology’yi tercih ettiği için teşekkür ederiz.

SÖKE TARIM



Eleme Temizleme Makineleri Teknolojisinde

40 yıllık deneyim

KABAK ÇEKİRDEĞİ TEMİZLEME 
Tesisi Makine Parkuru



Adres: 2. Organize Sanayi Bölgesi 
Rasim Dokur Bulv. No:19 Mersin / 
TURKEY
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Fax: +90 324 502 00 62
email: info@akytechnology.comTarladan Sofraya Teknolojik Çözüm Ortağınız
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Hollanda, bir hayali gerçek yaptı! Deniz alanını insan gücüyle önce taş 
sonra da toprakla kapladı. 1930 yılında 1. Dünya Savaşı’ndan yeni çık-
mış ve denizin istilasına uğramış Hollanda, suyla kaplı alanı toprakla 
doldurarak tarım alanına dönüştürdü. Bugün Ülkenin milli geliri 800 
milyar dolar. 50.000 çiftçisi var. 17 milyon nüfusun 200.000’i tarım 
sektöründe çalışıyor. Bu oran toplam nüfusun %4’ü demek. Bu kadar 
kişi, tarımsal üretimde dünya lideri konumunda olan ABD’ye kafa 
tutuyor. Tahminlerini çeşitli kaynaklardan paylaşan referans kişilere 
göre; birkaç yıla ABD’yi geçeceği öngörülüyor. 

Islak Ayaklarla İmece
İleri teknoloji, doğaya saygılı tarım politikaları ile Hollanda kendini 
yoktan var etti. 50.000 yatırımcısı, ürettiği ve ihraç ettiği ürünler ile 
global tarım piyasasında önemli bir fark yaratıyor. 
Ancak 1930’ların Hollanda’sına geri dönecek olunursa; Tarım yapıla-
cak toprak çok az. İnsanların besine ve geçinmeye ihtiyacı var. Herkes 

41.000 m² yüzölçümüne sahip bir ülke.  Topraklarının %25’i deniz seviyesinin 7m altında. 8.000 m2 alanı sularla kaplı. Yel 
değirmenleri ve limanları var. Limanlarından dünyaya teknoloji ve tarım ürünlerini ihraç ediyor. ABD ve Fransa ile birlikte 
tarımsal üretimde dünyada söz sahibi 3 ülkeden biri. Ülke gelirinin %80’ini tarım ve hayvancılıktan sağlıyor. Konya büyük-
lüğünde olan ve sürekli toprakları su tarafından istilaya uğrayan bir ülke nasıl olur da tarımsal üretimde ilk 3’e girer?

YEL DEĞİRMENLERİNİN
ÜLKESİNDE TARIM

ÜLKE ETÜDÜ
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çaresiz ve yoksul. Bu şartlarda yaşarken denizden yavaş yavaş kurtarı-
lan bir ülke var. Bu süreçte Hollanda’nın simgesi olan yel değirmenleri 
tarımın sürdürülmesi için görev üstlendi: Tarım alanlarındaki suyu 
alıp yine denize boşaltan, deniz seviyesinin 5.5m altındaki toprak-
larda tarım yapmaya çalışan çiftçi için hayati öneme sahip olan bu 
masum görünümlü silahlar, insanın doğa ile savaşında görevlendirildi. 
Tarım yapılacak 1cm kalınlığındaki toprak için 1000 yılın geçmesi 
gerekiyor. Bu kadar değerli olduğunu bildikleri hayat kaynağını Hol-
landalılar özenle koruyor ve işliyor. Babadan oğula geçen bir üretim 
kültürü, vefa var. Kimse toprağını terk edip gitmek istemiyor. Tam 
aksine zaman içerisinde teknoloji ile daha da güçlendirilmiş daha dü-
zenli çiftlikler kuruluyor. Tarım Hollandalı için karlı bir ticaret kapısı. 
Orada çiftçi- köylü yalnız değil -Onlar kazançlı yatırım yapmış birer “iş 
adamı”- güçlü bir birlik duygusu ve kooperatifleşme var. Üretici ürü-
nünü, üyeleri 10 binlerle ifade edilen kooperatifler aracılığı ile piyasa-
ya sunuyor. Ne kadar üretebileceğini teknoloji yardımıyla öğrenirken 
mahsulün hangi ürüne dönüştürüleceğini ve hangi oranda satılacağını 
da kooperatifler sayesinde biliyor. Kooperatif fiyat dalgalanmalarına 
karşı çiftçiyi koruyor. Çiftçiler kooperatife güven duyuyor ve kazancını 
önceden net olarak biliyor.
Kendi demokrasi anlayışlarını “Islak Ayaklı Demokrasi” olarak tanım-
layan Hollanda toplumu ortak emek ve akıl ile coğrafyalarını yeniden 
şekillendirdi.  Dengeli bir siyasal düzen, planlı bir ekonomi ve güçlü 
bir eğitim sistemiyle topraksız ülke güçlü bir tarım ülkesine dönüştü. 
Aklın ve bilimin başarısı Hollanda’yı önce güçlü bir tarım toplumu 
sonra da sanayi ülkesi yaptı.

Geçmişe saygı, doğal olana yakınlık
Tarım alanlarını imara açan, 17.000 köyü bir gecede mahalle statü-
süne taşıyan, Kentsel dönüşüm projeleriyle inşaat sektörünün önünü 
açan ve yeşilin yerini beton binaların almasına izin veren çoğunluk 
kararının aksine Hollanda toplumu medenileşme yolundaki ortak ka-
rarını yeşilden yana kullanıyor. Ömrü yüzyıllarla ölçülen taş binalarda 
yaşamanın gururunu taşıyor. Geçmişine saygılı ve sahipken yaşam 
alanlarını ve dolayısıyla ülkelerini inşa ediyorlar. 
Avrupa’nın bu en küçük ülkesi, denizden bin bir emekle kazanılan 
toprak parçasına “polder” diyor ve ona, atalarının emeğine, gözü gibi 
bakıyor. 
Modern köylerinde eski bir evde yaşamanın gururunu taşıyan zengin 
çiftçilerin ülkesi Hollanda “son teknolojiyle geliştirilmiş tohum ve 
tarım makineleri, yazılımlarıyla dünyanın saygısını topluyor. Global 
ekonomi çarkının içinde teknoloji ve tarımı buluşturarak yerini alıyor.

Devlet- Kooperatif- Bilim el ele
Hollanda’da ileri teknoloji uygulamaları sağlayan özel sektör devlet 
tarafından teşvik ediliyor. Dünyanın iki en büyük tarım üniversitesi 
Hollanda’da. 15.000 bilim adamı tarım alanında çalışıyor. İnovatif 
ve yenilikçi fikirlerin peşinden koşuluyor. Hollanda’da planlı üretim 
dahilinde “yıl içerisinde hangi ürün ne oranda ekilecek?” çiftçi devlete 
bildirmekle mükellef. Eğer haber vermez ise teşvik alamıyor. Ortak 
karar alarak hareket etmek ihracatın ve ithalatın rotasını belirliyor. 
 
Bir karşılaştırma:

Hollanda
• Nüfusu  16 milyon
• Yüzölçümü 41.000km2 
• Çiftçi  200.000 
• Tarım ürünü ihracatı 100 milyar dolar.

Türkiye
• Nüfus   77 milyon
• Yüzölçümü  78.000 km2
• Çiftçi  5.470.000
• Tarım ürünü ihracatı 11.4 milyar dolar.
 

Yukarıdaki farkı eğitim yatırımı yaratıyor. İnsana yatırım yapan 
toplumlar kazanç sağlıyor. Toprağın değeri ve ondan elde edilecek ka-
zançlar konusunda bilinçli bir toplum Hollanda. Şehir hayatına özen-
dirilen toplumların aksine eğitim sayesinde farkındalık sahibi. Onlar 
biliyor: “Tarım toplumu olmadan sanayi toplumu olmuş ülke yoktur. 
Bu dışa bağımlı olmamanın anahtarıdır. Tarımsal kalkınmışlık güçtür: 
Köy gelişmişliktir. Köy teknolojidir. Köy güzel evlerde yaşamaktır. Köy 
ticarettir, kazançtır. Köy zenginliktir.” 
11.000- 15.000 üyeli kooperatiflerde dayanışma içerisinde çalışmak, 
devletle uyum içerisinde tarım alanında demokratik kararlar almak, 
üretim sürecini planlamaktır. Dayanışmak köylü olmaktır. Eğitimli 
olmak, akılcı kararlar almaktır.  Kendine yetmek, dünyada söz sahibi 
olmaktır. 
2020 yılında dünyayı büyük bir kuraklığın beklediği bilimsel saptama-
larla ortaya kondu. O gün geldiğinde mutlu çiftçilerin ülkesi Hollan-
da, refah içinde yaşamayı sürdürecek gibi görülüyor. Bugünkü akılcı 
politikaları sayesinde gelecekte daha güçlü bir Hollanda’ya şimdiden 
merhaba!

ÜLKE ETÜDÜ
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AKY Technology kurulduğu günden bugüne ortaya koyduğu üretim ka-
pasitesi ve büyüme oranıyla dikkat çekiyor. Mersin’in kalkınma sürecine; 
ürettiği makineler, ithalat- ihracat oranı ve istihdam kapasitesi ile katkı 
sağlayan Kuruluş, Mersin GİAD Üyeleri tarafından ziyaret edildi. 
25 Bin m2 alanda “eleme-temizleme- seçme- paketleme” işi yapan en son 
teknoloji makineler üretiliyor. 11 ay içerisinde bakliyat sektörüne 18 yeni 
makine kazandırarak 20’yi aşkın ülkeye makine gönderen AKY Techno-
logy’nin üretiminin %50’sini ihracat oluşturuyor. 300 farklı çeşit makine 
üretebilen Kuruluş’un 2015 yılı hedefi 45.000 TL’lik ciro. Ayrıca AKY 
Technology, 2016 yılında Dünya piyasasından %5’lik bir paya sahip olmak 
hedefinde. 

Üretime aralıksız devam eden AKY Technology’ye Mersin GİAD tara-
fından plaket verildi.

Mersin GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet İzol ve Dernek 
Üyeleri Öztürk Gümrükleme Firması’nın Sahibi Sn. Mustafa Öztürk 
ile GİTA Tur Firması’nın Sahibi Sn. Hakan Bayındır AKY Techno-
logy’yi ziyaret etti.  Mersin’e katkılarının sürmesi dileği ile AKY 
Technology İcra Kurulu Başkanı Sn. Gökmen Akyürek’e plaket 
takdim edildi. Görüşme boyunca sıcak iletişim kuruldu ve gelecek-
te Mersin’e katma değer sağlayacağı muhtemel fikir alışverişinde 
bulunuldu.

AKY Technology, Mersin Girişimci İş Adamları Derneği’nden (GİAD) değerli isimleri ağırladı. Mersin GİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Sn. Mehmet İzol ve Dernek Üyeleri AKY Technology’yi ziyaret etti. Fabrikanın kuruluş süreci ve Mersin’e katkıları 
üzerine görüşler paylaşıldı. Gelecekteki yatırım planları üzerine konuşuldu. 

MERSİN GİAD’DAN AKY TECHNOLOGY’YE
ANLAMLI ZİYARET
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GÖSENAY, AY ÇEKİRDEĞİNİ İYİ 
TEMİZLEYECEK

Denizli’nin Çivril İlçesinde üretim yapan Gösenay firması üretim hacmini genişletiyor. Ay Çekirdeği Temizleme Tesisi kuran Gösenay yeni makine-
ler edindi. Dünyanın en büyük iç hacmine sahip, yüksek kapasiteli bakliyat eleme& temizleme makinesi olma iddiası taşıyan Excell 308, Gösenay 
firmasına gönderildi. 2 Adet Excell 308 ve mekan içi depolama siloları edinen Kuruluş, Türkiye’nin en büyük kapalı tesisi olmaya aday. Denizli 
Gösenay Firması yetkililerine AKY Technology’yi tercih ettiği için teşekkür ederiz.

DENİZLİ BÖLGESİNE EXCELL ÇIKARTMASI DEVAM EDİYOR.

GÖSENAY TARIM / ÇİVRİL,DENİZLİ

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR



|80

SORU CEVAP

Türkiye, tarımsal kooperatifleşme konusunda istikrarı yakalamış 
bir ülke değil. Sistemli ve yaygın bir kooperatifleşme yakalamak için 
gerekli bilinç seviyesine sahip bir köylü kitlesi de yok. Kooperatif 
geleneğinden yoksunuz. Oysa gelişmiş ve tarım ülkesi olarak anılan 
ülkelerin hemen hemen hepsinde bu alanda güçlü bir alt yapı var. 

Kooperatif Nedir? 
Kooperatif; ortak ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaç ve istekleri müş-
terek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme 
yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların 
oluşturduğu özerk teşkilattırlar. (Uluslararası Kooperatifler Birliği)
Kooperatifler tüm ülkelerde mevcuttur ve Dünya genelinde 1 milyar-
dan fazla insana hizmet ettikleri tahmin edilmektedir. Birçok farklı 
biçimde ve tüm sektörlerde faaliyet göstermektedirler.

Kooperatifler; ihtiyaç duyuldukları her yerde kurulabilmeleri avan-
tajına sahip olmaları nedeniyle yoksulluğun azaltılmasında etkin bir 
araçtırlar. Ayrıca birçoğu, sosyal ve ekonomik destek sistemlerine, 
eğitim, sağlık, sigorta, kredi ve diğer gerekli hizmetlere erişim sağla-
mada önemli katkılarda bulunmaktadır. (http://koop.gtb.gov.tr/)

Türkiye’de Tarımsal Alanda Sistem Nedir? 
Türkiye’de işleyen tarım sistemi üzerinden geçinen yaklaşık 5 Mil-
yon kişi var. Bu sistemin yerini kooperatifleşmenin alması halinde 
pek çok meslek yok olabilir. Sistemin ana aktörleri şöyledir: “üretici, 
simsar, aracı, esnaf, tüketici” Tüketiciye gelene kadar 3 farklı elden 
geçen ürünün maaliyeti artıyor. Türkiye’de şimdilerde mazot 4.5 lira, 
tohum, ilaç ve gübre yurtdışından temin ediliyor. 
Sonuç; Dünya Tarım Örgütü’nün (FAO) istatistiklerine göre Dünya 
genelinde gıda fiyatları son 5 yılda düzenli olarak düşerken Türki-
ye’de gıda fiyatlarında enflasyon yaşanıyor. 
Türkiye’de yaygın bir kooperatifleşme geleneği yok. Çiftçi bireysel 
kararlar alıyor ve simsarlarla satış fiyatını belirliyor. Doğrudan pa-
zara satmak gibi bir düşüncesi de yok. Demokratik kararlarla ve sis-
temli olarak işleyen bir sistemin parçası olmak da istemiyor. Çünkü 
simsarın önerdiği sıcak paraya ihtiyacı var. Kooperatifin kararlarını 
ve bir süre sonra elde edilecek kazançlı geliri hesaplamıyor. 

Tarımsal ürünlerde Devlet eliyle bir planlama yok!  
Dolayısıyla ekilecek ürün ve fiyatları spekülatif olarak belirleniyor. 
Köylü çok gelir getireceğini tahmin ettiği ürünü ekiyor. Devlet eliyle 
bir yönlendirme ve planlama yapılmadığı için bir yıl içerisinde hangi 

TÜRKİYE’DE NEDEN
KOOPERATİFLER HEMEN

DAĞILIYOR?
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ürünün ne oranda üretileceği de önceden saptanamıyor. 
Dolayısıyla üretim ve ihtiyaçlar dengesi düzgün kurulamadığı ve 
hesaplanamadığı için yıl içerisinde bazı ürünlerde enflasyon yaşa-
nırken bazıları da piyasaya az oranda ve pahalı olarak sürülüyor.

Peki ülkemizde hiç mi kooperatif yok? 
Var ancak küçük ölçekli ve sayıca az. 

Bir Örnek: TİRE SÜT KOOPERATİFİ HAKKINDA
Başlıca faaliyeti süt toplama ve pazarlama olan Tire Süt Kooperatifi, 

1967 yılında birkaç süt üreticisinin 
bir araya gelmesi ile kurulmuştur. 
Günümüzde Bölgenin ve Türkiye'nin 
en büyük süt toplama kooperatifin-
den birisi olan Tire Süt Kooperatifi, 
son yıllarda yaptığı atılım ile ortakla-
rına ve Türkiye hayvancılığına birçok 
önemli katkılar sağlamıştır.
Tire Süt Kooperatifinin Üç Ana Mis-
yonu Bulunmaktadır.
1. Kooperatif ortaklarına üretim 
yapmalarını sağlayıcı tüm girdileri 

kaliteli ve en ekonomik koşullarda temin etmek,
2. Ortaklarının kaliteli üretim yapmalarını sağlamak,
3. Üreticilerin ürünlerini en iyi şekilde işleyip ve pazarlayarak daha 
fazla kazanç elde etmelerini sağlamaktır.
2002 yılında yeni yönetim ve idari kadrosuyla yeniden yapılanma 
içerisine giren Tire Süt Kooperatifi, süt kalitesinde önemli iyileşme 
sağlamış ve üretim maliyetlerini de en aza indirgemiştir. Koopera-
tif tarafından yürütülen yapısal politikalar sayesinde kooperatifin 
özvarlığı artmış ve kooperatif ortakları daha iyi hizmet alır hale 
gelmiştir. (http://www.tiresutkoop.com/)

Neden Kooperatifler hemen dağılıyor? 
Kooperatifin belirlediği fiyatın üzerinde fiyat teklif eden simsarlar 
var. Ve Çiftçi hemen para kazanmak istiyor. Çünkü varlığını sürdür-
mek için gerekli birikime çoğunlukla sahip değil. 
“Kimseye söyleme ve yüksek fiyatta bana sat!” yönlendirmesi ile 
küfe küfe ürün simsarlar tarafından satın alınıyor. 1 kişi 5 kişi, 100 
kişi derken bir bakıyorsunuz sisteme direnemeyen kooperatif üyesi 
mevcut sistemin içerisine çekiliyor. 
Sonuç, yok olan kooperatifler!
Kooperatif ve komünizm sorunsalına gelince; İşçi, çiftçi örgütlen-
melerini eski bir düşünsel alışkanlıkla komünist düzenin parçası 
olarak algılayanlar var. Oysa tarımsal alanda ve diğer pek çok alanda 
kooperatifleşme gelişmiş kapitalist toplumlarda görülüyor. 
Birkaç örnek vermek gerekirse; Danimarka, Avrupa Kıtasının en ka-
pitalist ülkesi… %98 oranında kooperatifleşme var. Şirket mantığı ile 
yönetiliyor. O kadar geniş ölçekli ve yüksek karlılık oranına sahip ki; 
yönetim kurulu, onu denetleyen sayıştay ve danıştay mekanizmaları 
var. Bu mekanizmanın altında bir hukuk sistemi, hukuk sistemindeki 
kararları eleştiren bir halk meclisi var. 
Çiftçiye kooperatif tarafından bir yıl önceden ürününden elde edile-
cek gelirin tavan& taban fiyatı veriliyor. Çiftçi ne kadar kazanacağını 
ürünün ne kadarının iç ne kadarının dış piyasaya gireceğini biliyor. 
Amerika, Almanya, Hollanda gibi ülkelerde %90 oranında koopera-
tifleşmiş. Türkiye’nin bu kültürü edinmesi bu bereketli topraklardan 
daha yüksek oranda gelir elde etmek ve köylünün zenginleşmesi 
demek. 

Türkiye’nin efendisi köylülerin sistemde en 
çok kazanan olması için kooperatifleşme 

gerekli!



TOHUM SAYMA ve PAKETLEME MAKİNESİ

HİBRİT TOHUMCULARA MÜJDE!!!
DATA Count S-260

İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN
ÇALIŞIYORUZ...

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

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

Tanıtımın tamamını Youtube kanalımızdan
izleyebilirsiniz.

www.youtube.com/akytechnology
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BAŞPINAR FISTIKÇILIK / OSMANİYE

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

Osmaniye’nin köklü kuruyemiş firması Başpınar Fıstıkçılık, tesisine yeni makineler eklemeye devam ediyor. Kuruyemiş sektö-
ründeki teknolojik gelişmeleri ara vermeden takip ederek üretim kalitesini ve kapasitesini düzenli olarak arttıran Başpınar 
Fıstıkçılık Excell 229 temin etti. Excell Serisinin en büyük boylama eleği olan Excell 229, Başpınar Fıstıkçılık’ın son teknoloji ile 
donatılmış tesisinde yerini aldı. 5 farklı elek takılarak yüksek analizli boylama işlemi gerçekleştirilmektedir ve 8 ton/ saat fıstık 
alınmaktadır. Makine ürünü, 6 farklı boya göre ayrılabilmektedir. 

BAŞPINAR FISTIKÇILIK YİNE TEKNOLOJİNİN
BİR FAZLASINA İMZA ATTI

EXCELL 229
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COŞARLAR / YOZGAT

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

BAHARAT SEKTÖRÜNDE
İKİ YENİ BÜYÜK YATIRIM

“Kalite tesadüf değildir.” Sloganı ile İzmir’de 20 yıldır hizmet veren Alternatif Tarım, 1995 yılından beri çeşitli ot ve baharatlar alanında 
çeşitlerini arttırarak Gıda Sektöründe hizmet vermektedir. Bir liman kenti olan İzmir’de olmanın avantajını kullanan Kuruluş, Dünyanın 
diğer ülkelerine ihracat yapmaktadır.

Alternatif Tarım, kekik otundan rezene tohumuna vb. çalışmaktadır. Günde 20 ton/saat tohum ve 2 ton/ saatte ot üretimi gerçekleşti-
rebilmektedir. Üretim kapasitesi yeni temin ettiği kapalı eleme makinesi ile artacaktır. Alternatif Tarım yetkililerine AKY Technology’yi 
tercih ettiği için teşekkür ederiz.

ALTERNATİF TARIM / İZMİR
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KOCAELİ’DE MİLHANS FARKI

Milhans Gıda ve Tarım Ürünleri, 2009 yılından beri Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kuruyemiş ve atıştırmalık ürünlerin kaliteli, güvenli ve sağlıklı 
bir biçimde imal edilerek tüketicilere ulaştırılması için çalışmaktadır. 25.000m2 açık ve 10.000m2 kapalı alanda kurulu olan firma, Milhans 
ve List markaları ile Türkiye’ye hizmet etmektedir. Üretim kapasitesini ve kalitesini daha da arttırmak için yeni makineler edinen Kuruluş, 
baharat ve bakliyat eleme işi yapan makineler edinmiştir: Vibro besleyici sarsak, besleme elevatörü, vibro çöp sasörü ve tarar platformu, 
besleme elavatörü, radyal tarar, kimyon& ayçekirdeği& baharat eleme makinesi, taş makinesi besleme, taş makinesi sarsağı, taş ayırma 
makinesi, temiz ürün bekletme silosu ve makineleri tamamlayan teknoloji ile çeşitlendirilmiş ekipmanlara sahip olmuştur. AKY Technology’yi 
tercih eden Milhans yetkililerine teşekkür ederiz.

MİLHANS / GEBZE, KOCAELİ

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR
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Yozgat’tan Türkiye’ye hizmet götüren üç önemli marka, üretim kapasitesini yeni makineler ile arttırdı. Halıcılar Firması, Coşarlar Firması 
ve Büyük Özaslanlar Firması Yozgat’ın üretim gücüne güç kattı. 

Yozgat ilinde bakliyat ve tohumculuk alanında üretim yapan üç firma yeni makineler edinerek tesislerini yeniledi ya da güçlendirdi. Bu 
firmalardan biri olan HALICILAR, Buğday Temizleme Tesisi kurdurdu. Son teknoloji makineler ile 10 ton/ saat ürün temizleme kapasitesine 
ulaşan bu yeni yatırım ile HALICILAR Yozgat ve çevre yörelerde fark yaratmaya hazırlanıyor. 

Yozgat’ta hizmet veren bir diğer kurum ise COŞARLAR Tarım. Tam teşekküllü Buğday& Arpa Tohumu Temizleme ve İyileştirme Fabrikası 
hayata geçiren Kuruluş, üretim kalitesini bu yatırımla daha da arttırdı. Türkiye’nin pek çok farklı noktasına hizmet götüren COŞARLAR 
Tarım; elevatör, vibro çöp sasörü, radyal tarar, kılçık kıran, Excell 208, siklon, ürün bekletme silosu, plc mega boy hafiftane, triyör, ilaçlama, 
çift kefe kantar, otomatik sütunlu dikiş makinesi, yükleme bandı ve 80 tonluk yer kantarı tesis yatırımı ile büyükler arasında yerini almaya 
hazırlanıyor. 

Büyük Özaslanlar Firması’da Buğday& Arpa& Kabak Tohumu eleme ve temizleme tesisi ile bakliyat alanında Yozgat’ın ticari dengelerini 
değiştirecek.  Öyle görünüyor ki; Yozgat bakliyat piyasası bu önemli teknolojik yatırımlar ile hareketlenecek!

YOZGAT, 3 TOHUM TESİSİ
İLE DAHA GÜÇLÜ
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BÜYÜK ÖZASLANLAR ÜRETİMİ 
ARTTIRIYOR

Her zaman en iyi hizmet ve en kaliteli ürün politikasıyla yoluna devam eden Büyük Özaslanlar Tarım ve Un firması, tohum temizleme işi için 
yatırım yaptı. 10 ton/ saat kapasite ile çalışacak Buğday& Arpa Tohumu Temizleme Tesisi kurdurdu.
1989 yılından beri gıda sektöründe olan Büyük Özaslanlar Un Firması Karova ve Karbaşak markalı paketlerde pidelik ve ekmeklik cinste un 
üretiyor. Pidelik, yufkalık, lavaşlık, baklavalık, böreklik, tandırlık ve francalık, taşfırın ve özel amaçlı kullanıma uygun markalar Türkiye’nin farklı 
noktalarına gönderiliyor. Üretim kalitesini daha da artıran bu yeni tesis yatırımında AKY Technology’yi seçen Büyük Özaslanlar yetkililerine 
teşekkür ederiz.

BÜYÜK ÖZASLANLAR TARIM / YOZGAT

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR



|88

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

YOZGAT’IN EN TEKNOLOJİK TESİSİ 
KURULDU.

Yozgat'da faaliyet gösteren Coşarlar Firması'nın yüklemesi gerçekleştirildi. Tesis hayata geçirildiğinde 8 ton/saat Buğday Tohu-
mu işleme kapasitesine ulaşılacak.
AKY Technology, Türkiye’nin dört bir yanına hizmet götürüyor. Yozgat’ta akaryakıt ve mobilya alanlarında da hizmet veren fir-
ma, Buğday Tohumu İşleme Tesisi kuruyor. Hizmet alanını genişleten Kuruluşun makine temininde tercihi AKY Technology oldu: 
Excell 208, elevatör, vibro çöp sasörü, radyal tarar, kılçık kıran, siklon, ürün bekletme silosu, plc mega boy hafiftane, triyör, ilaçla-
ma, çift kefe kantar, otomatik sütunlu dikiş makinesi, yükleme bandı, 80 tonluk yer kantarı göndermiştir. Yozgat’ın en teknolojik 
Buğday Tohumu İşleme Tesisi’ni kuran Çoşarlar Tarım Yetkililerine AKY Technology’yi tercih ettiği için teşekkür ederiz.

COŞARLAR / YOZGAT
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Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde hizmet veren Halıcılar firması Buğday& Arpa Tohumu Temizleme Tesisi kurdurdu. Tesis 10 ton/saat 
kapasite ile üretim yapacak.
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinden Türkiye’ye hizmet götüren Halıcılar Firması, artık tohumu daha iyi temizleyecek. Üretim kalitesini ve 
kapasitesini edindiği yeni makineler ile yükselten Kuruluş, tohumdaki iddiasını arttırıyor. Son teknoloji makineler ile üretim gücüne 
güç katan Halıcılar firması, Excell 206 edindi. Bu yeni kapalı sistem teknoloji; boylama, eleme ve temizleme işlemi görürken sessiz ve 
sarsıntısız çalışıyor. Halıcılar firmasına AKY Technology’yi tercih ettiği için teşekkür ederiz.
 

HALICILAR GIDA / YOZGAT

YOZGAT’TA TOHUM ARTIK DAHA TEMİZ



Eleme Temizleme Makineleri Teknolojisinde

40 yıllık deneyim

Silolu Sistem
Ayçekirdek Eleme Tesisi

Makine Parkuru
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SEKTÖREL

Gaziantep’te Mahmut Arpacıoğlu tarafında yönetilen Tahio Color-
sorter Yedek Parça ve Satış Servisi, Uzak Doğudan imal edilen ileri 
teknoloji renk ayırma makinelerini satıyor. 
Tahio bünyesindeki renk ayırma makineleri çok geniş bir yelpaze-
de ürünleri ayırma özelliğine sahip. Bakliyat ürünlerinden plastik 
atıklara kadar ayırabilen makineler, nohut büyüklüğünden susam 
büyüklüğüne kadar ürünleri algılayabiliyor. 
Plastik Pet geri dönüşümü için kullanılabilen seri, çevreye dost bir 
teknoloji olduğunu da kanıtlıyor.
Gıda sektörüne pirinç, kırmızı mercimek, çay, peonut, susam, fasul-
ye ve nohut sınıflandırarak hizmet eden makineler bakliyat firmala-
rının işini kolaylaştırmak için üretilmiş durumda. Makineler sürekli 

olarak yenileniyor ve ileri teknolojiyi yakalıyor.
Otomatik torba dolum ve paketleme özelliği olan makineleri de 
bünyesinde bulunduran Tahio, tüm Türkiye’ye makineleri ulaştı-
rılıyor. Yedek parça ve servis hizmeti oldukça gelişmiş Gaziantep 
Şubesi 2000 yılından beri hizmet veriyor.
Servis Yetkilisi Mahmut Arpacıoğlu, “ Uzak Doğu teknolojisini ülke-
mize getirdik. Etkili bir yedek parça ve servis ağımız var. Müşteri 
memnuniyetini öncelikli tutuyor ve bu konuda istikrarı yakalamak 
için çalışıyoruz. Biz sadece Türkiye’de bayilik yapıyoruz. Ancak, 
Irak ve Suriye’de de makinelerimiz var. Hizmet alanımızı geniş tut-
maya gayret ediyoruz. Kaliteli hizmetten ödün vermeden büyümek 
hedefimiz.” dedi.

End Elektronik “Taiho Colorsorter Yedek Parça ve Satış Servisi” Gaziantep’te hizmet veriyor. Uzak Doğuda özel olarak üre-
tilen Tahio marka renk ayırıcı makineler Türkiye iç piyasasında satışa sürülüyor. Mahmut Arpacıoğlu tarafından yönetilen 
firma 2000 yılından beri var.

RENK AYIRMA MAKİNESİNDE UZAK DOĞU TEKNOLOJİSİ 
GAZİANTEP’TE

END ELEKTRONİK DIŞ TİCARET
İncilipınar Mah. Nail Bilen Cad. Halı Sarayı Kat: 1 No: 118 Şehitkamil  / G.ANTEP
Tel: +90 342 324 44 13  Fax: +90 342 324 00 05
Gsm: +90 534 276 69 18  Email: info@colorsortertr.com www.colorsortertr.com

TAIHO
END ELEKTRONİK İŞBİRLİĞİ



Tarladan Sofraya Teknolojik 
Çözüm Ortağınız

İki ayda bir yeni bir teknoloji sözümüzü,
yerine getirmek için aralıksız çalışıyoruz.

TEKNOYENİLİKLER SÜRECEK!
www.akytechnology.com

288
Kuru Gıda Sektöründeki son teknolojilerden Excell 288, yüksek 
kapasitede hassas ürün temizleme ve ürünü 3 boyda alma imkanı 
sunar. 
Makineye giren ürünü yaymak için sarsaklı havuz sistemi bulun-
maktadır. Ürün tekneye inmeden önce çift hava temizliğinden 
geçerek ürünün içindeki tozdan yüksek oranda ayrılır. 
Daha sonra ürün önce tek sıra elekten geçerek kabası alınır. 
Ardından tekrar tek sıra elekten geçerek tozundan kurtulur. Son 
olarak ürün 3 sıra elekten geçer ve kırıklarından ayrılır. Bu işlem-
lerden geçirilen ürün, 2 sıra ve 3 sıra elekten geçirilerek; ya 2 boy 
ya da yüksek analizli boylanmış olarak alınır.
Makine boylanmış son ürün çıkışından ve hafiftane temizleme iş-
leminden geçtikten sonra %98 ve üstü temizlikle ayrılır: Makine; 2 
toz temizliği, 1 adet hafiftane temizliği, 1 adet kaba temizlik, 1 adet 
toprak temizliği, 1 adet kırık temizliği ve 3 adet boy alma imkanı 
sunar. Excell 288, maksimum 18kw’lık bir güçle çalışır. 

Makine Eleme Alanı: 30 m�

YÜKSEK KAPASİTEDE
HASSAS ÜRÜN TEMİZLEME VE
BOYLAMA MAKİNESİ
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BU KURUYEMİŞ “CAN BESLER” 

Can Besler firması yatırımları ile Gaziantep’in en teknolojik ve lüks tesisi olma 
özelliğini taşıyor. Özellikle tesis sistem dizaynı ve iç mekan özellikleri göz dolduru-
yor.
AKY Technology’nin Profesyonel Montaj Ekibi, Can Besler Kuruyemiş’e kabak çe-
kirdeği eleme& temizleme tesisi kurdu. Gaziantep’den Dünya’nın farklı ülkelerine 
ürün ihraç eden Kuruluş, bu yeni tesis ile 2 ton/saat kapasite ile üretim yapacak.
Tesis kapsamında; 2 Adet Excell Cleaners 308, Megaboy Hafiftane Makinesi, Vibro-
Taş Makinesi, 5 kanallı Fotosorter Renk Ayırma Makinesi ve Otomatik Kantar 
bulunuyor. 
“Kalitesi adında lezzeti çıtırında” sloganı ile 22 yıldır Kuruyemiş sektöründe hiz-
met veren Can Besler Firması bundan böyle, Irak’tan Ukrayna'ya; Çin’den  Avus-
turya’ya kadar geniş bir alana gönderdiği ürünlerini, AKY markalı makinelerle 
eleyecek. Bu köklü kuruluşa AKY Technology’yi tercih ettiği için teşekkür ederiz.

CAN BESLER / G.ANTEP
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MEMPA MERCİMEKTE İDDİALI
Mempa’da mercimek üstün kalitede temizleniyor.
“Kalite gelecektir” sloganı ile hizmet yolculuğunu 
sürdüren Mersin firması Mem-pa; bakliyat, hububat, 
yağlı tohumlar ve mamulleri alanında sektörün öncü 
firmalarından biridir. Kaliteli, hijyenik koşullarda 
üretim yapan Mem-pa teknolojiyi yakından takip 
etmekte ve kapasitesini yeni makineler ile arttır-
maktadır. Lagos Bakliyat markası altında sofralara 
ulaşan Mempa Tarım Ürünleri, fasulyeden nohuta; 
yeşil mercimekten barbunyaya kadar üretim gerçek-
leştirmektedir.
Mempa, mercimek temizleme& eleme işinde kullanıl-
mak üzere yeni makineler ve ekipmanlar temin etti: 
Havuzlu vibro sarsak, taş makinesi besleme elevatörü, 
taş makinesi besleme bunkeri, taş makinesi sarsağı, 
taş ayırma makinesi, taş makinesi aspiratörü, hafifta-
ne besleme elevatörü, hafiftane besleme bunkeri, ha-
fiftane sarsağı, hafiftane ayırma makinesi, hafiftane 
platform, hafiftane davlumbaz ve aspiratörü, geri dö-
nüş bantı, siklon 175 hava kilitli, elektronik kumanda 
panosu. Mempa Yetkililerine bu yatırımlarında AKY 
Technology’yi tercih ettikleri için teşekkür ederiz.

MEMPA TARIM  / MERSİN

DJİLİ-SOY TOHUM İLAÇLAMA 
TESİSİ ENTEGRE ETTİ

Bulgaristan’ın en büyük firmalarından olan DJİ-
Lİ-SOY, Silistra Bölgesi’nde bulunan tesisinde üretim 
yapıyor. Bulgaristan’dan Dünyaya hizmet götüren 
DJİLİ-SOY Firması, buğday üzerine de çalışıyor. Kuru-
luş yakın dönemde üretim alanına Buğday Tohumu 
İlaçlama Tesisi entegre etti. AKY Technology’nin 
Bulgaristan’daki diğer yatırımları ile birlikte bu 
sonuncu yatırımı oldu.  Böylece Türk makineleri Bul-
garistan’daki tohumun büyük çoğunluğunu ilaçlıyor. 
Djili- Soy yetkililerine AKY Technology’yi tercih ettiği 
için teşekkür ederiz. 

DJİLİSOY / BULGARİSTAN



Eleme Temizleme Makineleri Teknolojisinde
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Makine Parkuru
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MERSİN ECEKA TARIM KURULDU

Mersin Serbest Bölge’de kurulan ECEKA Tarım, tesis kurulumu tamamlandı. Kuruluş 2015 yılı içerisinde kurulan en teknolojik tesisler-
den biri olma özelliğini taşıyor.
Bakliyat sektörünün kalbi Mersin yeni bir marka daha kazandı. ECEKA Tarım tam teşekküllü bakliyat fabrikası ile piyasadaki kaliteyi 
artırarak rekabeti ateşleyecek. İddialı bir yatırım olarak göze çarpan ECEKA Tarım, Hayati Özdemir yönetiminde başarılı işlere imza 
atmaya hazırlanıyor.
ECEKA Tarım, 6 tekneli eleme makinesinden, kantara; hafiftane makinesinden 6 kanallı son teknoloji ürünü fotosorter’a, elevatör ve 
siklonlara kadar bir bakliyat tesisinde olması gereken bütün makine ve ekipmanları edindi. Son teknoloji ile zenginleştirilmiş bir tesis 
kurdu.
Öncelikli olarak Mersin ECEKA Tarım, Orta Asya Bölgesi’nden fasulye vb. alarak bu ürünleri Mersin Serbest Bölge’de bulunan tesisin-
de temizleyip tekrar uzak ülkelere satmaya hazırlanıyor. Merkezi Adana’da bulunan ECEKA Tarım’ın önümüzdeki günlerde bakliyat 
sektöründeki varlığını hissettirmesi bekleniyor.
La Recolte Du Monde olarak gelişmeleri takipte olacağız. ECEKA Tarım Yetkilisi Hayati Özdemir’e AKY Technology’nin makinelerini 
tercih ettiği için teşekkür ederiz.

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

COŞARLAR / YOZGATECEKA TARIM  / MERSİN
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MERSİN’DE MEDSTARLİNE

Global ölçekli gıda işi yapan Medstarline firması Mer-
sin’de hizmet veriyor. Yabancı ortaklı Kuruluş, üretim 
tesisinde antepfıstığı üzerine çalışıyor. Antepfıstığını 
kabuklu ve iç olarak ayrı ayrı işleyen Kuruluş, temiz-
leme ve boylama işlemini artık daha üstün kapasiteli 
makineler ile yapacak.

Aky Technology, Med Starline firmasına antepfıstığı 
içi için üretilen sıralı seçme bandını gönderdi. Kolile-
me Hattı, Seçme Bandı, Silo, Kantar da Medstarline 
firmasına ulaştırıldı. Firma yetkilisi Richard Oneill’a 
AKY Technology’yi tercih ettiği için teşekkür ederiz.

MED STARLİNE / MERSİN

BREVİS / BULGARİSTAN

BREVİS İLAÇLAMADA BİR ADIM ÖNDE
Bulgaristan’da bakliyat ve kuruyemiş Türk makineleri ile ilaçlanıyor. 
Brevis LTD. Plc Kontrollü Sıvı İlaçlama Makinesi temin etti. Temiz ürü-
nün stoktaki dayanıklılığını artıran İlaçlama Makinesi ürünün ilaç ile 
kaplanmasını sağlayarak rutubetin ve haşerelerin zararından koruyor.
Brevis LTD. 1998 yılında Nikola Poppov yönetiminde kuruldu. Kuru 
gıda sektöründe, kuruyemiş alanında başarısını kanıtlamış olan 
Kuruluş, özellikle kabak çekirdeği ve ay çekirdeği imalatında iddialı. 
Bulgaristan’ın önemli markaları ile iş ilişkileri bulunan Brevis LTD. 
Bulgaristan’ın sayılı üreticileri arasında gösterilmektedir: Hakan Agro 
Bulgaria, Djilisoy STC, Star Foods Bulgaria LTD. iş yaptığı firmalardan-
dır. Son teknoloji üretim tesisine sahip Kuruluş,  üretim kalitesi ile fark 
yaratmakta ve hem Bulgaristan’da hem de uluslararası arenada talep 
görmektedir. Brevis LTD. AKY Technology’yi tercih ettiği için teşekkür 
ederiz.
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MAKEDONYA’DA TÜRK RÜZGÂRI 

Makedonya’nın Kuru gıda sektöründeki 3 önemli markası; Erdji, Lettofoods ve Sanflover International tarım makinelerini Türkiye’den 
temin etti. İlk iki marka paketleme makineleri ve ekipmanları temin ederken Sanflover International firması bakliyat eleme tesisi 
kurdurdu. Bölgelerarası yakınlık ve tarım makineleri ve gıda teknolojileri alanındaki iyileşme ve ilerleme sonucunda Balkan ülkeleri 
Türkiye’yi tercih eder oldu. 
Satış sonrası kurulum ve teknik servis hizmeti de veren firmalar anahtar teslim tesis projeleri ile Makedonya’da dikkat çekiyor.
Japon ve İspanyol teknolojisini aratmayan AKY Technology, ürünün tarladan markete kadar ki sürecini yöneten akıllı makineler ve ekip-
manlarla Kuru Gıda sektörüne iş yapan firmaların birinci tercihi. Kurulum ve teknik servis hizmeti de sunan AKY Technology Bulgaris-
tan’dan sonra Makedonya’da da makineleri ile yerini aldı. Makedonya’nın bakliyatını AKY Technology eleyecek. 

Tarım teknolojileri konusunda Çin, Japonya ya da İspanya’ya gitmeye gerek yok. Türkiye bu alandaki yeni fabrika yatırımları ve ürün 
çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.
Türk markaları Balkan Ülkelerindeki yatırımcılar tarafından tercih ediliyor. Teknolojisindeki ilerleme ve yenilikler, makine temin etmek 
isteyen firmaların gözünü Türkiye’ye çevirmesini sağladı. 11 Ay önce üretim sürecine başlayan AKY Technology bakliyat eleme& temiz-
leme teknolojilerinde Balkan firmaları tarafından tercih ediliyor.

MAKEDONYA
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AKY TECHNOLOGY VE
ÜNAL TİCARET İŞBİRLİĞİ

KAYSERİ’DEN TÜRKİYE’YE
NEZİH HİZMET

Ünal Ticaret, makine alım- satım işi yapmaktadır. 
Kuruluş, satış sonrası teknik servis hizmeti de 
vermektedir.
Adana’nın Kozan İlçesi’nde hizmet veren Ünal Ticaret,  
Muzaffer Kağıtçıoğlu Tar.Mak.San. ve Dış Ticaret Ltd.
Şti. nin bayisidir. Aynı zamanda Firmanın ürettiği 
selektörlerin ilk kurulum yedek parça ve tüm servis 
bakımlarını Türkiye genelinde deneyimli personeli 
ile aksatmadan sürdürmektedir. AKY Technology’nin 
makine satışını da gerçekleştiren Ünal Ticaret 
yurtiçi ve yurtdışına hizmet götürmektedir. Kuruluş, 
AKY Technology’den en son otomatik kantar temin 
etmiştir. Firma yetkilisi Bülent Ünal’a teşekkür ederiz.

Kayseri'de faaliyet gösteren Nezih Kuruyemiş Firmasına Ayçekirdeği 
Eleme makineleri temin etti.
Üç tekneli hassas temizleme makinesi Kayseri’de hizmet veren Nezih 
Kuruyemiş firmasına gönderildi. Bakliyat, hububat ve özellikle 
çekirdek gibi kuru taneli ürünlerin temizlenmesi, organik veya 
organik olmayan yabancı maddelerden ayrıştırılması için geliştiril-
miş bir makinedir. Makine ürün içerisindeki yabancı maddelerden 
ayırdıktan sonra boylama işlemi de yapabilir; maksimum dört boy 
veya temizlik sonrası hassas ideali iki boy alabiliyor. Kayseri’den 
Türkiye’ye hizmet götüren Nezih Kuruyemiş’e AKY Technology’yi 
tercih ettiği için teşekkür ederiz. 

ÜNAL TİCARET / ADANA

NEZİH TİCARET / KAYSERİ
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KAYSERİ’DE 308 RÜZGARI

Kayseri'de faaliyet gösteren Bünyamin Sarıca Firması Ay Çekirdeği tesisi kurdu. Üretime geçtiğinde 2,5 ton/saat ay çekirdeği işleme 
kapasitesine ulaşacak Tesis ile Bünyamin Sarıca yatırım hacmini arttırdı: Excell Cleaners 308’e diğer makine ve ekipmanlar eşlik ediyor: 
Elek besleme elevatörü, silo, helezon, Excell Cleaners 308 yedek eleği, pistonlu çatal klape vb. AKY Technology’den temin edilen Tesis 
2015 yılı içerisinde uzman ekipler tarafından belirli aralıklarla Kayseri’ye ulaştırılarak monte edildi.

Fahrettin Aydın Firması, kuruyemiş sektöründe ay çekirdeği alanında yatırım yapan bir diğer Kuruluş. Excell Cleaners 308’edinerek üre-
tim kalitesini arttırdı. 34,3m2 eleme kapasitesine sahip makine ürün geçişinde tek seferde mükemmel temizlik sağlıyor. Taneli ürünlerin-
de mükemmele yakın sonuç alan 308 ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. 

Excell Serisi Kapalı Eleme Makinelerinin en çok ilgi gören modellerinden olan Excell 308 Cleaners, bakliyat sektörünü kasıp kavurmaya 
devam ediyor. Sektörün önemli firmaları tarafından tercih edilen makineye Kayseri’den iki yeni firma daha sahip oldu. Bünyamin Sarıca 
Firması ve Fahrettin Aydın Firması bundan böyle ayçekirdeğini Excell Cleaners 308 ile temizleyecek.

BÜNYAMİN SARICA / KAYSERİ
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DAMLA KURUYEMİŞ TESİSİNİ 
BÜYÜTÜYOR

POMZA TAŞINDA
AGROSAN İMZASI

Damla Kuruyemiş Ankara’da bulunuyor. 1975’de 
kurulan firma bugün 2. Kuşak tarafından yönetilmek-
te. Türkiye’de ambalajlı kuruyemiş alanında öncü 
firmalardandır. 2013 yılından beri Ankara, Kazanlı’da 
bulunan 3000m2’lik alanda kurulmuş fabrikasında 
üretim yapmaktadır.
Damla Kuruyemiş 2. QUADRO Makinesini üretim 
sistemine ekledi. Böylece kapasitesini iki kat arttırdı. 
Ayrıca yeni model B2 Fotosorter Renk Ayırma Maki-
nesini de tesisine ekleyen Damla Kuruyemiş, artık ay 
çekirdeğini daha beyaz ve lezzeti üretecek.  

Agrosan pomza taşı üretimi için yatırıma devam ediyor. 
Kuruluş, sektöründe teleskopik bant kullanan ender 
kullanıcılardan biri oldu.
Agrosan’ın kuruluş tarihi 1986’yı gösteriyor. Perlit, pomza 
taşı ve paslanmaz çelik işi yapan Kuruluş, üretim sürecini 
yönetmek için son teknoloji makinelerden istifade ediyor. 
İndirme& yükleme işi için Teleskopik Taşıma Bandı CB- 14 ile 
çalışan Agrosan yakın dönemde paketleme makinesi sayısını 
da arttırdı. 3’e çıkan makine sayısı ile üretim sürecinde hız 
artacak. İthalat ve ihracat hacmi üretim oranıyla orantılı 
olarak artacak olan Agrosan’a teknolojide AKY Technology’yi 
tercih ettiği için teşekkür ederiz. 

DAMLA KURUYEMİŞ / ANKARA

AGROSAN / MERSİN



Excell Cleaners 229, EXCELL serisinin 5 farklı boy yapmaya yarayan makinesidir.
Enerji tasarrufu, her yere aynı oranda yük dağılımı ve yüksek kapasite, daha iyi ürün analizi, hava emiş sistemi,
minimum çalışma alanı vb. özellikleri ile diğer boylama makinelerinden öne çıkar. 

Tarladan Sofraya Teknolojik 
Çözüm Ortağınız

İki ayda bir yeni bir teknoloji 
sözümüzü yerine getirmek için 

aralıksız çalışıyoruz.

TEKNOYENİLİKLER SÜRECEK!

SÖZÜMÜZDE 
DURUYORUZ

BiR FAZLASI

Daha İyi
Daha Temiz analiz için

EXCELL 229
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NATUREL TARIM
Naturel Tarım Excell Serisinin yeni üyesi 
Excell 247 ile mercimek boylama işlemini bir 
üst seviyeye taşıdı. Tesis Üretime geçtiğinde 
10 ton/saat kapasiteye ulaşacak.

1983 yılında kurulan Natural Gıda, bakliyat- hububat 
sektöründe faaliyet göstermekte ve özellikle merci-
mek alanında çalışmaktadır. Kuruluşun; üretiminin 
büyük bölümü ihraç edilmektedir ve Avrupa Ülkeleri, 
Ortadoğu Ülkeleri, Afrika Ülkeleri öncelikli ihracat 
alanlarını oluşturmaktadır. Natural Tarım’ın bünye-
sinde; Natural, Mate Food, Net Food, NTRL markaları 
bulunmaktadır. Yaptığı yatırım ile mercimek soyma 
kapasitesini de 2 katına çıkaran Natural Gıda’ya AKY 
Technology’yi tercih ettiği için teşekkür ederiz.

NATUREL TARIM / MERSİN

ONUR GIDA / NiKSAR, TOKAT

Onur Gıda, Tokat’ın Niksar ilçesinden Türkiye’de hizmet veren 
bir kuruluştur. Mahlep Çekirdeği işi yapan kuruluş, ürünü öğü-
terek sofralarda tüketime uygun hale getirmektedir. Teknolo-
jiyi sonuna kadar kullanan kuruluş hizmet kalitesini artıracak 
yeni makine ve ekipmanları bünyesine eklemiştir.
Kuruluş’a; bunker, mevcut taş makinesi için aspiratör, elevatör, 
hafiftane ayırma makinesi ve ekipmanları gönderilmiştir.  Onur 
Gıda yetkililerine AKY Technology’yi tercih ettiği için teşekkür 
ederiz.

MAHLEP ÇEKİRDEĞİNDE
İDDİALI



Super Dry, Nem Önleme Ortağınızdır

1 KONTEYNER ÜRÜNÜ
KORUYORUZ.

Tek yönlü hava alma malzemesi 
Tek yönlü nefes alma ile, nem artık havaya doğru buharlaşmayacak.

Çift katmanlı sızdırmaz tasarım
İç katman: Tyvek
Dış katman: Dokuma olmayan yüksek kaliteli malzemeler. 
Çift katman, nem gidericilerin sızdırmaz olmasını sağlar.

Özel ihtiyaçlara göre karma kullanım

Yüksek kaliteli kalsiyum klorür
%300 üzeri emme oranı 60 gün boyunca nem emebilir

Katılaşma
Suyu jele çevirin, sızıntı olmadığından emin olun.

Süper nem alıcı ürünler artık size daha yakın.

Sevkiyatlarında gıda ürünlerini nemden korumak isteyenler 
için pratik ve etkili bir buluş.

30$'a 



Yerleştirmenin çeşitli yolları:
Güvenli noktadan dikey olarak asın, yatay şekilde askıya alın veya 
yükün üstüne yerleştirin.

Hakkında:
2000 yılında Singapur’da kuruldu

Dünyada 4 fabrika
Dünya genelinde 40’tan fazla ofis/dağıtımcı

Yükünüze en uygun 
modeli seçin.

Stoklarda çok sayıda Super Dry bulunmaktadır.

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

İletişim için: ugur@akytechnology.com

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



Eleme Temizleme Makineleri Teknolojisinde

40 yıllık deneyim

Tohumluk Buğday Eleme Tesisi
Makine Parkuru



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

Tarladan Sofraya Teknolojik Çözüm Ortağınız

www.akytechnology.com  www.akytechnology.com.tr    www.akytech.com
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 Üretim Yılı: 
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Bakıma Gerek  Var
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2008

2008

Bulgaristan

Bulgaristan

Siyah Çekirdek

Siyah Çekirdek

9000 saat

9000 saat

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

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

Gökmen AKYUREK EOOD - BULGARİSTAN

Gökmen AKYUREK EOOD - BULGARİSTAN

EYLÜL 2015

EYLÜL 2015

info@akytechnology.com

info@akytechnology.com
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2. EL MAKİNE SAYFALARIMIZ

Hafif Tane Ayırma Makinası

GRV 010 / PLC 

Referans Kodu: SH 2015 - 007

 Üretim Yılı: Bakıma Gerek  Var

Bakıma Gerek  Yok

-
TÜRKİYE
-

-

-

AKY Technology Ltd. Şti.

----

info@akytechnology.com

Makine Adı

Kullanıldığı Yer
Çalıştığı Ürün

Teknik Detaylar

Ürün Sahibi

Teslim Tarihi

İletişim Bilgileri

Tahmini Çalışma Süresi



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

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

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

Orta Boy Bakliyat Eleme Makinası

TEM 001

Referans Kodu: SH 2015 - 009

Referans Kodu: SH 2015 -  011

Taş Ayırma Makinası
DS 009
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AKY TECHNOLOGY

AKY Technology Ltd. Şti.
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----

info@akytechnology.com
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Makine Adı
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Çiftli Ön ve Hassas Eleme Makinesi

TEM 004

Referans Kodu: SH 2015 - 008

 Üretim Yılı: Bakıma Gerek  Var

Bakıma Gerek  Yok

-
TÜRKİYE
-

-

-

AKY Technology Ltd. Şti.

----

info@akytechnology.com

Makine Adı

Kullanıldığı Yer
Çalıştığı Ürün
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Tahmini Çalışma Süresi

Stoklarımızda 3 adet mevcuttur.

Stoklarımızda 3 adet mevcuttur.

Stoklarımızda 2 adet mevcuttur.
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䄀欀栀愀瘀愀 爀攀欀氀愀洀挀氀ἁ渀 甀稀甀渀 瘀愀搀攀搀攀 䄀渀愀搀漀氀甀ᤠ搀愀 
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嘀椀稀礀漀渀甀洀甀稀
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漀氀洀愀氀愀爀 椀椀渀 愀氀弁洀愀欀⸀

䬀攀洀愀氀 䈀伀娀䬀唀刀吀
䄀搀愀 伀甀琀搀漀漀爀 夀渀攀琀椀洀 䬀甀爀甀氀甀 䈀愀弁欀愀渀

欀戀漀稀欀甀爀琀䀀愀搀愀漀甀琀搀漀漀爀⸀挀漀洀⸀琀爀

㸀㸀 䬀甀瘀愀礀椀 䴀椀氀氀椀礀攀 䌀愀搀⸀ 䜀欀搀攀氀攀渀 、弁 䴀攀爀欀攀稀椀 
䬀愀琀㨀㐀 一漀㨀㈀㤀㔀 䄀欀搀攀渀椀稀⼀䴀䔀刀匀、一

吀攀氀㨀 　⠀㌀㈀㐀⤀ ㌀㌀㘀 㔀㈀ ㌀㈀
䘀愀砀㨀 　⠀㌀㈀㐀⤀ ㌀㌀㘀 ㈀㠀 ㈀㈀
䔀洀愀椀氀㨀 戀椀氀最椀䀀愀搀愀漀甀琀搀漀漀爀⸀挀漀洀⸀琀爀
圀攀戀㨀 眀眀眀⸀愀搀愀漀甀琀搀漀漀爀⸀挀漀洀⸀琀爀

夀攀爀攀氀 戀愀稀氀 甀礀最甀氀愀洀愀氀愀爀 愀猀渀搀愀渀Ⰰ 䄀欀栀愀瘀愀 栀攀爀 稀愀洀愀渀 
搀椀ἁ攀爀 洀攀挀爀愀氀愀爀搀愀渀 搀愀栀愀 愀瘀愀渀琀愀樀氀 漀氀洀甀弁琀甀爀⸀ 唀氀甀猀愀氀 
愀氀弁洀愀氀愀爀渀 礀愀渀 猀爀愀 礀攀爀攀氀 欀愀洀瀀愀渀礀愀氀愀爀搀愀 栀攀搀攀昀 欀椀琀氀攀 
稀漀爀甀渀氀甀 戀椀氀最椀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀礀攀 搀愀栀愀 漀欀 椀栀琀椀礀愀 搀甀礀愀爀⸀ 夀攀爀攀氀 
最愀稀攀琀攀 搀攀爀最椀 椀氀愀渀氀愀爀渀搀愀渀 琀甀琀甀渀 搀愀 礀攀爀攀氀 爀愀搀礀漀 瘀攀 吀嘀 氀ᤠ攀ⴀ
爀搀攀 搀渀攀渀 爀攀欀氀愀洀氀愀爀渀 栀攀搀攀昀 欀椀琀氀攀礀攀 甀氀愀弁洀愀 弁愀渀猀 漀氀搀ⴀ
甀欀愀 愀稀搀爀⸀ 䈀甀 渀漀欀琀愀搀愀 攀瘀椀渀搀攀渀 栀攀爀 最جئ渀 搀弁愀爀 欀愀渀 
戀椀渀氀攀爀挀攀 椀渀猀愀渀愀 椀猀琀攀爀 椀猀琀攀洀攀稀 甀氀愀弁愀渀 䄀欀栀愀瘀愀 洀攀挀爀愀猀 
琀愀爀琀弁洀愀猀稀 戀椀爀椀渀挀椀 猀爀愀搀愀 栀攀搀攀昀 欀椀琀氀攀礀攀 甀氀愀弁礀漀爀⸀ 夀攀爀攀氀 
戀愀稀氀 甀礀最甀氀愀洀愀氀愀爀搀愀 䄀欀栀愀瘀愀 椀氀攀 稀漀爀甀渀氀甀 戀椀氀最椀 礀جئ欀氀攀渀ⴀ
洀攀猀椀 猀愀ἁ氀愀渀搀ἁ渀搀愀渀 瘀攀 琀攀欀爀愀爀 昀愀稀氀愀氀ἁ渀搀愀渀 搀漀氀愀礀 
洀愀爀欀愀 戀椀氀椀渀椀爀氀椀ἁ椀 愀爀琀洀愀欀琀愀搀爀⸀ 吀جئ欀攀琀椀挀椀渀椀渀 洀愀爀欀愀礀愀 
甀氀愀弁洀愀 椀渀猀椀搀愀渀猀 礀جئ欀猀攀氀洀攀欀琀攀 戀礀氀攀氀椀欀氀攀 䄀欀栀愀瘀愀 
搀椀ἁ攀爀 洀攀挀爀愀氀愀爀愀 最爀攀 愀欀 愀爀愀 渀搀攀 最椀琀洀攀欀琀攀搀椀爀

䄀搀愀 伀甀琀搀漀漀爀Ⰰ 搀攀ἁ椀弁攀渀 椀弁 搀جئ渀礀愀猀 搀椀渀愀洀椀欀氀攀爀椀渀椀 椀稀氀攀爀Ⰰ 
愀氀弁愀渀氀愀爀渀 椀栀琀椀礀愀 瘀攀 椀猀琀攀欀氀攀爀椀渀椀 最稀 渀جئ渀搀攀 琀甀琀愀爀⸀ 䄀搀愀 
伀甀琀搀漀漀爀ᤠ搀愀 猀愀搀攀挀攀 洀攀搀礀愀 猀攀欀琀爀جئ 椀氀攀 搀攀ἁ椀氀Ⰰ 琀جئ洀 猀攀欀ⴀ
琀爀氀攀爀氀攀 瀀愀爀愀氀攀氀 瀀爀漀昀攀猀礀漀渀攀氀氀椀欀 搀جئ稀攀礀椀渀攀 琀愀弁洀愀 愀洀愀挀礀ⴀ
氀愀 瀀攀爀昀漀爀洀愀渀猀 搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀 猀椀猀琀攀洀椀礀氀攀 愀氀弁氀洀愀欀琀愀搀爀

礀攀爀攀氀 最攀爀攀欀猀攀 甀氀甀猀愀氀 戀椀爀漀欀 洀愀爀欀愀礀愀 栀椀稀洀攀琀 瘀攀爀攀渀 䄀搀愀 
伀甀琀搀漀漀爀㬀 猀愀琀弁 瀀氀愀渀氀愀洀愀氀愀爀渀搀愀 栀攀爀 洀愀爀欀愀渀渀 䄀欀栀愀瘀愀 
洀攀挀爀愀氀愀爀渀 洀甀琀氀愀欀愀 欀甀氀氀愀渀洀愀猀 最攀爀攀欀琀椀ἁ椀 瀀爀攀渀猀椀戀椀 椀氀攀 
栀愀爀攀欀攀琀 攀琀洀攀欀琀攀搀椀爀⸀ 䄀礀爀挀愀 ǻ爀洀愀洀稀Ⰰ 栀攀爀 瀀爀漀樀攀猀椀渀搀攀 
洀جئ弁琀攀爀椀 漀搀愀欀氀 瘀攀 栀稀氀ⴀ欀漀氀愀礀 稀جئ洀氀攀爀氀攀 礀攀爀攀氀 瘀攀 甀氀甀猀愀氀 
戀愀稀搀愀 洀攀洀渀甀渀椀礀攀琀 攀猀愀猀氀 猀漀渀甀 栀攀搀攀˻攀洀攀欀琀攀搀椀爀⸀

搀愀 伀甀琀搀漀漀爀 戀甀最جئ渀攀 欀愀搀愀爀 戀椀爀漀欀 礀攀渀椀 瀀爀漀樀攀 椀氀攀 
䄀渀愀搀漀氀甀 弁攀栀椀爀氀攀爀椀渀搀攀 爀渀攀欀 琀攀弁欀椀氀 攀搀攀挀攀欀 
愀氀弁洀愀氀愀爀 栀愀礀愀琀愀 最攀椀爀洀椀弁琀椀爀⸀ 䠀攀爀 戀椀爀椀 欀攀渀搀椀
愀氀愀渀渀搀愀 礀攀琀欀椀渀 瀀爀漀昀攀猀礀漀渀攀氀 欀愀搀爀漀猀甀 椀氀攀 最攀爀攀欀 䄀



䄀윀䤀䬀 䠀䄀嘀䄀
刀䔀䬀䰀䄀䴀䌀䤀䰀䤀ḁ䤀
䄀欀栀愀瘀愀 爀攀欀氀愀洀挀氀ἁ 愀氀愀渀渀搀愀 椀氀欀 漀氀愀爀愀欀 䄀渀愀搀漀氀甀ᤠ渀甀渀 攀弁椀琀氀椀 椀氀氀攀爀椀渀搀攀 䰀䔀䐀 攀欀爀愀渀 椀弁氀攀琀攀爀攀欀 愀搀渀 搀甀礀甀爀愀渀 
䄀搀愀 伀甀琀搀漀漀爀㬀 搀愀栀愀 猀漀渀爀愀 愀欀 栀愀瘀愀渀渀 琀جئ洀 洀攀挀爀愀氀愀爀渀愀 栀愀欀椀洀 漀氀洀愀欀 愀搀渀愀 䴀攀爀猀椀渀 䈀جئ礀جئ欀弁攀栀椀爀 䈀攀氀攀搀椀礀攀猀椀 
欀攀渀琀 洀漀戀椀氀礀愀氀愀爀渀渀 椀弁氀攀琀洀攀 栀愀欀欀渀 琀攀欀 礀攀琀欀椀氀椀 漀氀愀爀愀欀 㜀 礀氀氀ἁ渀愀 愀氀洀弁琀爀⸀ 䈀礀氀攀猀椀渀攀 挀椀搀搀椀 戀椀爀 愀琀氀洀 椀氀攀
猀攀欀琀爀搀攀欀椀 昀愀爀欀渀 漀爀琀愀礀愀 欀漀礀愀渀 䄀搀愀 伀甀琀搀漀漀爀Ⰰ 欀攀渀搀椀渀搀攀渀 攀洀椀渀 瘀攀 栀稀氀 愀搀洀氀愀爀氀愀 礀攀渀椀氀椀欀椀 瀀爀漀樀攀氀攀爀攀 椀洀稀愀 
愀琀洀愀欀琀愀搀爀⸀ 

䄀欀栀愀瘀愀 爀攀欀氀愀洀挀氀ἁ渀 甀稀甀渀 瘀愀搀攀搀攀 䄀渀愀搀漀氀甀ᤠ搀愀 
戀愀弁愀爀礀氀愀 最攀爀攀欀氀攀弁琀椀爀洀攀欀 猀愀渀氀搀ἁ渀搀愀渀 漀欀 搀愀栀愀 
稀漀爀搀甀爀⸀ 䠀攀洀 爀攀欀氀愀洀 瘀攀爀攀渀 栀攀洀 搀攀 戀甀 洀攀挀爀愀礀 椀弁氀攀琀攀渀 
椀椀渀 稀漀爀氀甀 猀جئ爀攀氀攀爀 礀愀弁愀渀洀愀欀琀愀搀爀⸀ 윀جئ渀欀جئ 䄀渀愀搀漀氀甀ᤠ搀愀 
爀攀欀氀愀洀 瘀攀爀攀渀 椀氀攀 戀椀爀攀戀椀爀 琀攀洀愀猀 椀椀渀搀攀 漀氀甀爀猀甀渀甀稀Ⰰ
栀攀爀栀愀渀最椀 戀椀爀 愀爀愀挀 欀甀爀甀洀 ⠀洀攀搀礀愀 瀀氀愀渀氀愀洀愀 愀樀愀渀猀 ⸀⸀瘀戀⤀ 
椀氀攀 愀氀弁洀愀稀猀渀稀⸀ 䄀礀爀挀愀㬀 戀甀 猀攀欀琀爀搀攀 甀稀甀渀 礀氀氀愀爀搀爀
攀搀椀渀搀椀ἁ椀洀椀稀 攀搀椀渀搀椀ἁ椀洀椀稀 琀攀挀爀جئ戀攀Ⰰ 戀椀氀最椀 瘀攀 攀渀攀爀樀椀洀椀稀椀 洀攀搀礀愀
瀀氀愀渀氀愀洀愀 愀樀愀渀猀氀愀爀 瘀攀 洀愀爀欀愀氀愀爀搀愀渀 最攀氀攀渀 琀愀氀攀瀀氀攀爀 
搀漀ἁ爀甀氀琀甀猀甀渀搀愀 甀氀甀猀愀氀搀愀 欀甀氀氀愀渀洀愀欀琀爀⸀ 匀攀欀琀爀搀攀 
欀愀爀弁氀愀弁氀愀渀 猀欀渀琀氀愀爀 瀀爀漀昀攀猀礀漀渀攀氀 弁攀欀椀氀搀攀 渀愀猀氀 
稀جئ洀氀攀礀攀挀攀ἁ椀洀椀稀椀 椀礀椀 戀椀氀搀椀ἁ椀洀椀稀 椀椀渀 戀甀 愀氀弁洀愀
瀀瀀爀攀渀猀椀戀椀 椀氀攀 洀攀爀欀攀稀椀洀椀稀椀 、猀琀愀渀戀甀氀ᤠ 愀 琀愀弁洀愀 欀愀爀愀爀 愀氀洀弁 
戀甀氀甀渀甀礀漀爀甀稀⸀ 윀جئ渀欀جئ 䄀欀栀愀瘀愀 猀攀欀琀爀جئ渀搀攀 䄀渀愀搀漀氀甀ᤠ礀愀 
栀愀欀椀洀 戀椀爀 ǻ爀洀愀 漀氀愀爀愀欀 、猀琀愀渀戀甀氀ᤠ搀愀 漀欀 搀愀栀愀 欀愀瀀猀愀洀氀 
椀弁氀攀爀攀 椀洀稀愀 愀琀洀愀礀 栀攀搀攀˻攀洀攀欀琀攀礀椀稀⸀

㈀　㌀ 礀氀 戀愀弁氀愀爀渀搀愀欀椀 、猀琀愀渀戀甀氀 稀椀礀愀爀攀琀椀洀椀稀搀攀 洀攀搀礀愀 
瀀氀愀渀氀愀洀愀 愀樀愀渀猀氀愀爀 瘀攀 洀愀爀欀愀氀愀爀㬀 䄀渀愀搀漀氀甀 弁攀栀椀爀氀攀爀椀渀攀 
最渀搀攀爀搀椀欀氀攀爀椀 爀攀欀氀愀洀氀愀爀渀 氀جئ洀جئ 瘀攀 爀愀瀀漀爀氀愀洀愀 椀氀攀 椀氀最椀氀椀 
礀愀弁愀搀欀氀愀爀 猀欀渀琀氀愀爀 搀椀氀攀 最攀琀椀爀洀椀弁氀攀爀搀椀⸀ 䈀椀稀 䄀搀愀 伀甀琀ⴀ
搀漀漀爀 漀氀愀爀愀欀 䴀攀爀猀椀渀ᤠ搀攀 礀愀瀀琀ἁ洀稀 氀جئ洀 瘀攀 爀愀瀀漀爀氀愀洀愀礀 
愀渀氀愀琀琀ἁ洀稀搀愀 漀ἁ甀渀氀甀欀氀愀 搀甀礀搀甀ἁ甀洀甀稀 挀جئ洀氀攀 弁甀礀搀甀㨀 
ᰠ䬀攀弁欀攀 搀椀ἁ攀爀 䄀渀愀搀漀氀甀 椀氀氀攀爀椀渀搀攀 搀攀 愀礀渀 爀愀瀀漀爀氀愀洀愀礀 愀氀ⴀ
愀戀椀氀猀攀礀搀椀欀℀ᴠ 䈀甀 搀甀爀甀洀 攀氀戀攀琀琀攀 戀甀最جئ渀攀 欀愀搀愀爀 、猀琀愀渀ⴀ
戀甀氀ᤠ 甀渀 䄀渀愀搀漀氀甀ᤠ礀愀 戀愀欀弁 愀猀渀 漀氀甀洀猀甀稀 礀渀搀攀 攀琀ⴀ
欀椀氀攀洀椀弁琀椀爀⸀ 刀愀瀀漀爀氀愀洀愀 欀漀渀甀猀甀渀搀愀欀椀 最猀琀攀爀搀椀ἁ椀洀椀稀 琀椀琀椀稀ⴀ
氀椀欀氀攀 攀洀椀渀椀稀 欀椀 戀甀渀搀愀渀 猀漀渀爀愀 搀愀 甀氀甀猀愀氀 漀氀愀爀愀欀 稀جئ洀 
漀爀琀愀ἁ 漀氀搀甀ἁ甀洀甀稀 瘀攀 漀氀愀挀愀ἁ洀稀 琀جئ洀 䄀渀愀搀漀氀甀 椀氀氀攀爀椀渀搀攀 
礀椀渀攀 愀礀渀 琀椀琀椀稀氀椀欀氀攀 栀椀稀洀攀琀 瘀攀爀洀攀礀攀 搀攀瘀愀洀 攀搀攀挀攀ἁ椀稀⸀ 
一漀爀洀愀氀 欀漀弁甀氀氀愀爀 愀氀琀渀搀愀 甀氀甀猀愀氀搀愀渀 礀攀爀攀氀攀 最渀搀攀爀椀氀攀渀 
栀攀爀 爀攀欀氀愀洀搀愀 ─　 欀愀礀瀀 猀稀 欀漀渀甀猀甀 椀欀攀渀 戀椀稀氀攀爀 戀甀 
欀愀礀戀 漀爀琀愀搀愀渀 琀愀洀愀洀攀渀 欀愀氀搀爀愀爀愀欀 攀渀 椀礀椀 氀جئ洀氀攀洀攀礀椀 
礀愀瀀愀挀愀ἁ洀稀愀 椀渀愀渀礀漀爀甀稀⸀ 䈀椀爀 戀愀欀洀愀 䄀搀愀 伀甀琀搀漀漀爀 
漀氀愀爀愀欀 洀攀爀欀攀稀椀洀椀稀椀 、猀琀愀渀戀甀氀ᤠ 愀 琀愀弁洀愀礀愀 欀愀爀愀爀 瘀攀爀椀爀欀攀渀 
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀 欀漀渀甀猀甀渀搀愀欀椀 琀椀琀椀稀氀椀ἁ椀洀椀稀 戀椀稀椀 礀جئ爀攀欀氀攀渀搀椀爀洀椀弁Ⰰ 
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嘀椀稀礀漀渀甀洀甀稀

吀جئ爀欀椀礀攀ᤠ搀攀 瘀攀爀椀氀攀渀 椀稀椀渀氀攀爀 搀漀ἁ爀甀氀琀甀猀甀渀搀愀 
愀欀栀愀瘀愀 爀攀欀氀愀洀挀氀ἁ渀搀愀 戀جئ礀جئ欀 礀愀爀愀琀挀 
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吀攀氀㨀 　⠀㌀㈀㐀⤀ ㌀㌀㘀 㔀㈀ ㌀㈀
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琀爀氀攀爀氀攀 瀀愀爀愀氀攀氀 瀀爀漀昀攀猀礀漀渀攀氀氀椀欀 搀جئ稀攀礀椀渀攀 琀愀弁洀愀 愀洀愀挀礀ⴀ
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礀攀爀攀氀 最攀爀攀欀猀攀 甀氀甀猀愀氀 戀椀爀漀欀 洀愀爀欀愀礀愀 栀椀稀洀攀琀 瘀攀爀攀渀 䄀搀愀 
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洀جئ弁琀攀爀椀 漀搀愀欀氀 瘀攀 栀稀氀ⴀ欀漀氀愀礀 稀جئ洀氀攀爀氀攀 礀攀爀攀氀 瘀攀 甀氀甀猀愀氀 
戀愀稀搀愀 洀攀洀渀甀渀椀礀攀琀 攀猀愀猀氀 猀漀渀甀 栀攀搀攀˻攀洀攀欀琀攀搀椀爀⸀
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愀氀弁洀愀氀愀爀 栀愀礀愀琀愀 最攀椀爀洀椀弁琀椀爀⸀ 䠀攀爀 戀椀爀椀 欀攀渀搀椀
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