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Verimli üretim sistemleri geliştiriyorsunuz. 
Talebiniz gıda güvenliği.

Kendinden ayarlı PPS son konum yastıklamalı Kir Tutmayan Tasarımlı silindirler.
Montaj sırasında zamandan kazanın ve üretim sürecinizi daha esnek hale getirin. 
Boylamasına delikler havanın çıkmasını sağlayarak, değişen yükler altında bile 
uç konumuna doğru dinamik ve yumuşak harekete izin verir. İlave olarak, 
enfeksiyon kaynaklarından kaçınmak için PPS kir tutmaz ayar vidası ister.

 BİZ ÜRETKENLİK MÜHENDİSLERİYİZ.
 WE ARE THE ENGINEERS OF PRODUCTIVITY. 



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

www.sew-eurodrive.com.tr

SEW-EURODRIVE—Driving the world  

Dizayn edilen herşeyin birlikte 
çalışmasının ne anlama geldiğini 
keşfet. 
 

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

SEW-EURODRIVE – Driving the world 



ADANA TİCARET BORSASI
55000 TON KAPASİTELİ
BİRİNCİ GRUP ÇELİK SİLO TESİSİ 

Adres: Cemalpaşa Mah. 63012 Sok. Seher ÖZKAL Apt.
No:8 Asma Kat D8/C Seyhan / ADANA / TURKEY KIZILER

iNŞ. TiC. LTD. ŞTi.
ADANA / TÜRKİYE

Tel: +90 322 458 48 56
Fax: +90 322 458 71 36
e-Posta: kiziler@kiziler.com.tr

PROJELERiNiZi SORUNSUZ

BiZiM iŞiMiZ
GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEK

KIZILER ÇELİK SİLO ve TAŞIMA SİSTEMLERİÇÖZÜM ORTAĞI
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Kuruyemiş Mak. San. Tic. Ltd. Şti.

2891 EC

NIS

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

www.crzmakina.com info@crzmakina.com  

+90 258  371 71 92  

Teknolojiden Gelen 
Lezzet Tanecikleri



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

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

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

www.ozdemirhavalandirma.com
info@ozdemirhavalandirma.com

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

ÖZDEMİR HAVALANDIRMA
HELEZON VE DEĞİRMEN MAKİNALARI

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

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



KALİTELİ
HAVAKALİTELİ

ÜRÜN















Adres: 
Telefon: 
E-Posta: 

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

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

 ▶AG - OG Tesisleri
 ▶ Enerji Nakil Hatları

 ▶ Trafo Tesisleri
 ▶ Endüstri Tesisleri

 ▶ Sanayi Tesisleri
 ▶ Otomasyon Sistemleri

 ▶ Kompanzasyon Panoları







iÇiNDEKiLER

Yayın türü: Yaygın süreli

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

Genel Yayın Yönetmeni: Gökmen AKYÜREK

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Tayfun ÇOKYAŞAR

Reklam ve Halkla İlişkiler: Burçin DEMİREL

Görsel Tasarım: Tayfun ÇOKYAŞAR

Web Developer - Sosyal Medya Sorumlusu: Emir KOÇ

Editoryal: Özlem KAPLAN

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

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

E-mail: info@rekoltedunyasi.com

www.rekoltedunyasi.com 

Basım Yeri: Kü
ny

e
"TEKNOLOJİK YENİLİKLER
KURUYEMİŞ SEKTÖRÜNDEKİ
KALİTEYİ ARTTIRIYOR."

Sn. Muammer ÇAPUTÇU
TÜKSİAD Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 

Sn. Semih HACIM
HACIM& GÖSENAY FİRMASI 

“KOBİLER BÜYÜRSE
TÜRKİYE BÜYÜR”

DENİZLİ’NİN AYÇEKİRDEĞİ
HACIM & GÖSENAY’DA
İŞLENİYOR

Sn. Danyal PEKER 
KOSGEB Mersin Hizmet Merkezi Müdürü

24 • KISA KISA

28 • SN. MUAMMER ÇAPUTÇU İLE RÖPORTAJ

32 • SN. DANYAL PEKER İLE RÖPORTAJ

34 • SN. HARUN ÖZTÜRK İLE RÖPORTAJ

36 • SN. SEMİH HACIM İLE RÖPORTAJ

38 • SN. BÜNYAMİ SARICA İLE RÖPORTAJ

40 • SN. MUAMMER ÇELİK İLE RÖPORTAJ

44 • SN. YAŞAR KÖSE İLE RÖPORTAJ

46 • SEKTÖREL "KOBİLERİN OSCARI AKY TECHNOLOGY'E"

48 • KURU GIDANIN YAŞAYAN EFSANELERİ "AMİR ZEKERİYA"

52 • KAPAK KONUSU "TRUVA TEKNOLOJİSİ"

56 • 2016 BAKLİYAT YILI

62 • SEKTÖREL "GROWTECH EURASIA 2015 DÜZENLENDİ"

66 • TEKNOLOJİK YENİLİK

72 • SEKTÖREL "CEVİZ MUCİZESİ"

76 • ÇÖZÜM ORTAĞI "ATOMİKA"

78 • SEKTÖREL "2016 CICILS GENEL TOPLANTISI TÜRKİYE'DE"

81 • TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

86 • SEKTÖREL "SEW EURODRIVE, DRIVING THE WORLD"

90 • SEKTÖREL "2015'DE SEKTÖRDE NELER OLDU?"

95 • MAKALE " PATENT NEDİR?"

96 • SORU CEVAP " AİLE ÇİFTÇİLİĞİ NEDİR?"

98 • SEKTÖREL "IGC KASIM AYI REKOLTE TAHMİNİ"

106 • TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

116 • YURTDIŞI FUAR AJANDASI

118 • 2. EL MAKİNE SAYFALARI



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

E-mail: info@rekoltedunyasi.com

www.rekoltedunyasi.com 

Basım Yeri: 

Ocak Ayı Sayımızla yine bir aradayız. La 
Recolte Du Monde 5. Sayısı’nda kuru gıda 
sektöründen önemli haberlerle sizinle. 
2020 yılında dünyayı küresel çapta bir kıt-
lığın beklediğini öngören bilim adamları-
nın sesine kulak veren Dünya Devletleri 
“iklimi değişikliklerini ve bunun tarımsal 
üretime etkilerini” konuşmak üzere top-
lantılar düzenliyor. Süreci doğru yönet-
mek ve bu küresel problemi aşmak için 
önlemler alıyor. 
Bakliyat, özellikle de bulgur ve pirinç 
üretiminin istikrarlı bir şekilde sürmesi 
açlıkla mücadelede hayati önem taşıyor. 
Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC)’nin 2015 
yılı Kasım Ayı Raporuna göre, Dünya Hu-
bubat Üretimi, 10 aylık süreçte 3 milyon 
ton civarında öngörülürken Kasım Ayı 
Rekoltesi ise geçen sezonun %2 altında, 
1.996 milyon ton olarak tahmin ediliyor.
Dünya üzerinde yaşayan 7 milyon insa-
nın doyması için tarımsal üretim aralıksız 
sürmeli. Çiftçilere çok iş düşüyor. Toprak 
sahibi ailelerin topraklarındaki üretimi 
sürdürmesi; gelir dengesi ve demokra-
sinin korunması için önemli. Bu neden-
le, “Aile Çiftçiliğinin Korunması Neden 
Önemli?” sorusunu sizler için yanıtlıyoruz.
Kuru Gıda sektörü için yoğun bir fuar dö-
nemine girdik. Üreticisinden sanayicisine 
sektöre farklı alanlarda hizmet edenleri 
buluşturan ihtisas fuarlarını La Recolte 
Du Monde Ekibi olarak takip ediyoruz: 
Antalya Growtech 2015 düzenlendi ve Uk-
rayna’da tarım teknolojileri alanında dü-
zenlenecek Grain Tech Expo 2016 yolda.

Bizden bir haberimiz var: “Bakliyat Sek-
törünün merkezi Mersin, KOSGEB 4. KOBİ 
ve Girişimcilik Ödülleri’nde İnovatif Giri-
şimcilik Dalı’nda iki yıl üst üste ödüle layık 
görüldü. AKY Technology olarak 2015 yı-
lını “İnovatif Girişimci Ödülü” ile kapatan 
firma olduk. Türkiye genelinde ortalama 
4000 firma arasından seçilerek bu ödülü 
kazandık, gururluyuz.”
La Récolte Du Monde Sayfalarında yine 
değerli isimler ağırladık:  TÜKSİAD Der-
neği Yönetim Kurulu Başkanı “Muammer 
Çaputçu” röportajı ile TÜKSİAD’ı birinci 
ağızdan öğrenirken, topraklarımızda ye-
tişen besin değeri yüksek bir ürün olan 
nohut hakkında önemli bilgileri sizler için 
edindik. Anadolu’nun topraklarında yetiş-
miş ve henüz kuruyemiş temizleme işine 
girmiş olan Kayseri’den Bünyami Sarıca 
ile yeni kurduğu tesisi ve yöresindeki üre-
tim hakkında konuştuk. İstanbullu köklü 
bir firmayı ağırladık: Kuraş Kuruyemiş’in 
sahibi Sayın Yaşar Köse ile 80’lerden gü-
nümüze kuruyemiş sektörünü konuştuk. 
Röportaj bakımından zengin bu sayımız-
da birbirinden değerli başka isimleri de 
tanıma fırsatı bulacaksınız. 
Dünyadan ve Türkiye’den haberler; De-
nizli, Kayseri, İstanbul, Mersin… Türki-
ye’nin dört bir köşesinden sektör erbabı 
ile röportajlar; duyurular, araştırma ko-
nuları, raporlar derken yine dopdolu bir 
sayı sizleri bekliyor. Kayıtsız kalmayın ve 
Rekolte Dünyası’nın sayfalarını şimdi çe-
virmeye başlayın. 

Merhaba 
Sevgili

Okurlar, 

Gökmen Akyürek
Genel Yayın Yönetmeni

İyi okumalar diliyorum.



Eleme Temizleme Makineleri Teknolojisinde

40 yıllık deneyim



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

Universal Tip Eleme Temizleme Tesisi Makine Parkuru

Tarladan Sofraya Teknolojik Çözüm Ortağınız

General Processing Plant Machine Line

www.akytechnology.com  www.akytechnology.com.tr    www.akytech.com
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Muğla Büyükşehir Belediyesi çevre eğitimi 
projesi kapsamında anlamlı bir projeye imza 
attı. Muğla ili genelinde, 143 okulda 8 bin 500 
öğrenciye içerisinde tohum bulunan yeşeren 
kalemlerden ulaştırmak, ekolojik dengenin 
korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine 
yönelik öğrencileri bilgilendirmek hedefleni-
yor.  
Muğla, %70 oranında orman ile kaplı ve 1 
milyon 200 bin hektar orman alanına sahip. 

Doğal çevresiyle Muğla’nın korunması için 
özel bir proje Muğla’da yerel yönetim ve ku-
ruluşlar tarafından hayata geçirildi. Çevreye 
duyarlı bireyler yetiştirmek ve bilinç seviye-
sini artırmak için okullarda bilinçlendirme 
çalışmaları devam edecek. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitimi 
Projesi kapsamında her çocuğa yeşeren ka-
lem verdi. Kalemler bittiğinde bir saksıya di-
kerek fesleğen ve kadife çiçeği elde edilecek. 

BU KALEMDE
TOHUM VAR!

Tohum yetiştiricilerine verilmesi istenen özel 
maddi destek talebi üzerine görüşlerin payla-
şıldığı Çalıştay, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği 
(TYAB) Başkanı ve TÜRKTOB Yönetim Kurulu 
üyesi Mehmet Köse’nin açılış konuşmaları ile 
başladı.
TÜRKTOB Başkanı Yıldıray Gencer’in basına 
yaptığı açıklama göre; “Türk tohumculuk sek-
törünün ticaret hacmi bakımından dünyada 
10. Sırada. 702den fazla ülkeye 150 milyon 
dolar ihracat yapılıyor. 
Türkiye'nin 2 milyon tonluk ihtiyacına karşı-
lık 800 bin ton sertifikalı tohumluk ürettiği 
ve ülkenin tüm ihtiyacını karşılaması için 
profesyonel geliştiricilere gerek olduğununu 

belirten Gencer, Tohum Yetiştiricileri Alt Bir-
liği’nin bu amaca ulaşmak için 2008 yılından 
beri çalıştığını ifade etti.
Devlet farklı enstrüman ve yöntemlerle To-
hum üreticilerini desteklemeyi hedefliyor
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Tohumculuk Dairesi Başkanı Mehmet Sığırcı, 
“Tohum yetiştiricisini ürün yetiştiricilerinden 
ayırmak lazım, kaliteli üretimin temel şartla-
rından biri budur.” dedi. 
Tohumculuk sektörü ile birlikte baklagil, yem, 
yağ ve lif bitkileri üzerinde özel çalışmalar 
yapılması için gayret gösterdiklerini sözlerine 
ekledi ve “Tohum Türkiye’nin geleceğidir.” 
dedi.

TÜRKTOB,
TOHUM YETİŞTİRİCİLERİ
ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ.

İlk kez uzak doğuda uygulanmaya başlayan “yeşeren kalemler” Türkiye’de de Muğla 
Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile okullarda hayata geçirildi. 

2015 yılı içinde hayata geçen projenin diğer yerel yönetimlerin de dikkatini çekerek 
hayata geçmesi bekleniyor.

TÜRKTOB (Türkiye Tohumcular Birliği) 
himayesinde organize edilen 1. Tohum 

Yetiştiricileri Çalıştayı Antalya’da 
düzenlendi. 8- 11 Aralık tarihlerinde 

düzenlenen Çalıştay’a tohum 
yetiştiricileri ile 200 tohum kontrolörü 

katıldı.

TÜRKTOB’un hedefi Türk tohumculuk 
sektörünü yurtdışında tanıtacak 

çalışmalarla daha iyi noktalara taşımak.
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Türkiye’de 2016 Bakliyat Yılı çerçevesinde çeşitli etkinlikler hayata 
geçiyor. Üniversiteler farkındalık yaratacak projelere imza atmaya 
başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu, basına yaptığı açıklamada 
“yeşil mercimekli hamburger nohutlu cips ve dahası üretilecek.” dedi.  
Projenin başlatıldığını belirtti. 

Bakliyat ile Sağlıklı Hayat Platformu Projesi kapsamında; mercimek, 
nohut, bezelye, fasulye, bakla, börülce gibi bakliyatların sofralarda 
alışılagelmiş tüketimlerinin dışında  da tüketilmesini sağlayacak proje 
ile bakliyatın daha sık sofralarda yerinin alması hedefleniyor. 
Proje, İstanbul Kalkınma Ajansı 2015 Destek Programı kapsamında, 
PAKDER  (Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme 
Sanayicileri Derneği) tarafından yürütülen bir proje. İstanbul Teknik 
Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’de ortak olarak projede yer 
alıyor.

Bakliyat modern yemeklere dönüşüyor.
Bakliyat ürünleri modern lezzetlere dönüşecek. Proje kapsamında ge-
leneksel yemeklerin yanında “yeşil mercimekli hamburger” gibi daha 
önce denenmemiş lezzetler ortaya konacak. Fastfood yeme kültürü-
nün gençler arasında yaygın olması ve çalışan kadınların hızlı hazırla-
nan yemeklere rağbet etmesinden dolayı böyle bir dönüşüme gidildiği 
2016 Bakliyat Yılı çerçevesinde projeler geliştiren devlet kuruluşları 

tarafından belirtiliyor. 
Sağlıklı ürünlerle fastfood kültürünü yeniden oluşturmak ve yiyecek 
sektörüne olumlu anlamda yön vermek için çalışılıyor. Obezite ile 
mücadelede de önemli bir araç olarak görülen bakliyatın tüketiminin 
yaygınlaştırılması hedefleniyor. 

Bakliyat üretiminde düşüş var
PAKDER Genel Başkanı Hakkı İsmet Aral basına yaptığı açıklamada 
“Bitkisel protein ve karbonhidrat açısından oldukça zengin olan bakli-
yatın gerek geleneksel yöntemlerle gerek yenilikçi açılımlarla tüketil-
mesi son derece önemlidir. Projenin amacının da bu yenilikçi akımları 
ortaya koyabilmek bakliyatın direkt tüketimini veya endirekt olarak 
endüstride kullanımını sağlamak önemli." dedi.
Dünya bakliyat üretiminde son on yıldaki istatistikleri Hakkı İsmail 
Aral tarafından basın mensuplarıyla paylaşıldı: "Dünya ticari üreti-
minde %17 artış, İthalat -ihracat üzerinden bakıldığında da, bakliyat 
ihracat hacminde %20'lik artış var. Ülkemizin ihracat hacminde ise 
bunu maalesef göremiyoruz. %42 oranında bir azalma bulunuyor. 
Türkiye bakliyat ihracatının yıllar içerisinde azalmasının en büyük 
nedeni 90'lı yıllarda 20,3 milyon dekar olarak ekim yapılan bakliyat 
ürünleri, 2014 yılına gelindiğinde 7,4 milyon dekar alana düşmüştür. 
90'lı yıllarda yaklaşık 1,6 milyon - 1,8 milyon ton aralığında bakliyat 
üretilirken bugün maalesef 1 milyon tonlara kadar düşmüştür." dedi.

Ağzımızdaki Baklayı
Çıkarıyoruz

2016’da Türkiye Yeni Tatlar Deneyecek. İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu’nun basına yaptığı 
açıklamaya göre; “Bakliyat tüketim alışkanlığını değiştirecek yeni lezzetler halka 

tanıtılacak.” Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu
İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

KISA KISA
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İmalat sanayinde yapılacak makine teçhizat 
yatırımının finansmanında BSMV alınmaya-
cak. Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda Gelir 
Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi. 
Tasarıya önergeyle eklenen yeni bir madde 
ile imalat sanayii firmalarının kredi kullana-
rak yaptıkları makine ve teçhizat yatırımları 
üzerinden finansman maliyetinin kaldırıla-

rak, yeni yatırım yapmalarını teşvik etmek 
amacıyla Banka ve Sigorta Muamelesi Vergisi 
(BSMV) istisnası getirildi.
 
Sanayi Sicil Belgesi olan Kuruluşlar, makine 
satın almak için kullandıkları kredilerde %5 
oranındaki banka sigorta muameleleri vergi-
sini ödemeyecekler.

Makinelerde,
Banka ve Sigorta Muamelesi 
Vergisi Konusunda
Son Durum

Afro Packaging, Kahire Uluslararası Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde 26- 29 Mayıs 2016 yılına 
düzenlenecek. Her yıl düzenlenen Fuar, geçen 
yıl 14- 17 Mayıs tarihleri arasında firmalar 
ile ziyaretçileri buluşturmuştu. 160 katılımcı 
firma sektöre sesini duyurmak üzere yerini 
almış ve 1000 marka tanıtılmıştı.
 
12.000 m2de ortalama 10.000 ziyaretçi 
tarafından gezilen Afro Packaging, çeşitli 

ülkelerinden katılımcı ağırladı. Hindistan’dan 
Türkiye’ye; Suudi Arabistan’dan Çin’e; Mo-
rocco’dan Almanya’ya kadar farklı kıtalardan 
ülkeler fuarda hazır bulundu.
 
Hububat ve tohum sektöründeki en son 
teknolojileri yakından görmek ve etkili ticari 
bağlantılar kurmak isteyen markalar geçen yıl 
olduğu gibi bu yılda Fuardaki yerini alacak.

Afro Packaging& Food 
Exhibition Mayıs Ayında 
Düzenleniyor.

Makine yatırımı konusunda, Banka ve Sigorta Muamelesi Vergisi (BSMV) Muafiyeti, 
Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Mısır’ın Kahire şehrinde düzenlenecek olan Afro Packaging& Food 
Manufacturing Fuarı kapsamında paketleme teknolojileri, un üzerine 
teknolojiler ve tohum teknolojileri görücüye çıkacak. Kuzey Afrika ve Mısır’ın en 
önemli fuarı olma özelliği taşıyan etkinliğin bu yılda uluslararası düzeyde ilgi 
görmesi bekleniyor.

KISA KISA
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"TEKNOLOJİK YENİLİKLER KURUYEMİŞ 
SEKTÖRÜNDEKİ KALİTEYİ ARTTIRIYOR."

Sayın Muammer Çaputçu, Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İşadam-
ları (TÜKSİAD) Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanısınız.  Sizi 
tanıyalım ve Derneğinizin hizmet alanı, amaçları nelerdir, anlatır 
mısınız?
1959 yılında Denizli’de doğdum. 1978 yılında Bornova Anadolu Lisesi 
ve 1983 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden me-
zun oldum. İş hayatıma aile şirketimizde çalışmaya başlayarak atıldım, 
32 yıldır kuruyemiş sektörünün içindeyim. 2010 yılında aile şirketimiz-
den ayrıldıktan sonra Berkiz Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni kurdum.
2008 yılında kurulan Tüm Kuruyemiş ve Sanayicileri Derneği’nin ku-
rucu üyelerinden biriyim, ilk 4 yıl, Yönetim Kurulu’nda Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım, TÜKSİAD 2012 Yılı Genel Kuru-
lu’ndan bu yana da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteyim. 
Derneğimiz 2008 yılında uzun yıllar bir çatı altında toplanamamış 

kuruyemiş sanayicilerinin ortak sesi olmak, sektörümüzün rekabet 
gücünü artırmak amacıyla kurulmuştur. 
Üyelerimiz Türkiye’nin dört bir yanında yer almakta ve belli bir üretim 
kapasitesinin üstünde işletmeler olup, belirli bir kuruyemiş ve kuru 
meyve ürününe özelleşmiş üyelerimiz olduğu gibi, tüm kuruyemiş ve 
kuru meyvelerle iştigal eden üyelerimiz de bulunmaktadır. 
TÜKSİAD kuruluşundan bu yana faaliyetlerinin çeşit ve içeriğini sürekli 
olarak geliştirmiş, sektörümüzün önemli problemlerini çözmek ama-
cıyla projeler yapmış, yine bu problemlerin çözümü için Bakanlıklar 
nezdinde en üst düzeyde görüşmeler gerçekleştirmiştir. 
Derneğimizin kurumsal yapısının gelişimine paralel olarak, yıllar içinde 
üye sayımızı da sürekli olarak artırdık, TÜKSİAD üyeliğini nitelikli hâle 
getirdik ve hâlihazırda 191 üye sayısına ulaştık. 

TÜKSİAD’ın faaliyetlerinden ve yaklaşımından biraz bahsedecek 
olursam, öncelikle Derneğimizin çalışma biçimini belirleyen en önemli 
unsurun ‘stratejik yaklaşım’ olduğunu söyleyebilirim. Sektörümüzün 
sorunlarını ortaya koyup çözüm önerileri ararken, küresel ve ulusal 
veriler karşılaştırmalı olarak analiz edilir ve katılımcı bir yaklaşımla 
üyelerimizin görüşleri alınır. 
Ortaya konan sorunlar Derneğimizin kendi imkânları ya da mevcut 
devlet destekleriyle yine Derneğimiz bünyesinde uygulanabilecek bir 
proje ile çözülebilecek düzeyde ise öncelikle bu şekilde çözülmeye 
çalışılır. Bu doğrultuda, hâlihazırda yürütmekte olduğumuz 2 projemiz 
bulunmaktadır. 

Sn. Muammer ÇAPUTÇU
TÜKSİAD Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
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Bu projelerden ilki, ülkemizin en önemli araştırma kuruluşlarından biri 
olan TÜBİTAK-MAM Gıda Enstitüsü ile işbirliği hâlinde yürüttüğümüz 
raf ömrünün artırılması ve kalitenin iyileştirilmesine yönelik projedir. 
Yer fıstığı ile başlattığımız ve ay çekirdeği ile devam ettirdiğimiz proje-
miz kapsamında, bu ürünlerin farklı kurutma, depolama, kavurma ve 
paketleme koşullarında geçirdikleri bozulmalar tespit edilmiş ve bozul-
maların önüne geçerek hem raf ömrünün hem de kalitenin artırılmasını 
sağlayacak, firmalarımız düzeyinde uygulanabilecek tavsiyeler ortaya 
konmuştur.  
İkinci projemiz ise Ekonomi Bakanlığı desteğiyle yürüttüğümüz ‘Ku-
ruyemiş Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Gelişti-
rilmesi Projesi’dir. Kısa adıyla UR-GE Projemiz kapsamında kuruyemiş 
sektörü ihracatının geliştirilmesine yönelik çeşitli eğitim ve danışman-
lık programları düzenliyor, mevcut ve hedef pazarlarımızda fuarlara 
katılıyor, sektörümüzün tanıtımını yapıyor ve ikili iş görüşmeleri düzen-
liyoruz. 
‘Kuruyemiş Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliş-
tirilmesi’ projemiz ile ilgili bizi çok sevindiren bir gelişmeyi de sizlerle 
paylaşmak isterim. Projemiz hâlihazırda yürütülen 163 proje arasından 
seçilen 15 başarılı proje arasında yer almıştır. Bu kapsamda projemiz 
UR-GE Başarı Hikayeleri Kitabı’nda yer alacak, ayrıca Ocak 2016’da 
gerçekleştirilecek toplantıda projemizi anlatma fırsatı bulacağız. 
Maalesef, sektörümüzdeki sorunlar her zaman bizim geliştirdiğimiz 
projelerle çözülebilecek ölçekte olmuyor. Tabiri caizse kendi gücümü-
zün yetmediği problemlerimizin çözümü için de sürekli olarak ilgili 
bakanlıklar nezdinde görüşmeler gerçekleştiriyor, sektörümüzün talep-
lerini dile getiriyoruz.
ve ekipmanlar ediniyoruz. Bu günlerde AKY Technology’den Full 

otomatik karpuz temizleme tesisi temin ettik. Şube sayımızı artırarak 
Suudi Arabistan gıda sektörüne hizmeti sürdüreceğiz. 

TÜKSİAD’ın 2016 hedefleri hakkında bizi bilgilendirir misiniz?
Üyelerimizin kurumsal kapasitelerinin gelişmesi bizim en önem 
verdiğimiz konulardan biridir. Dolayısıyla 2016 yılında da eğitim ve 
seminerlere önem vereceğiz. Bu doğrultuda, UR-GE projemiz kapsamın-
da ‘Ticari İstihbarat’ ve ‘Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma’ konulu iki 
eğitim gerçekleştireceğiz. 
Öte yandan, yine UR-GE projemiz kapsamında İngiltere’nin başkenti 
Londra’ya yönelik bir yurtdışı pazarlama faaliyeti gerçekleştireceğiz. 
TÜBİTAK-MAM ile işbirliği hâlinde gerçekleştirdiğimiz ve Aralık 2015’te 
araştırmaları tamamlanacak olan ay çekirdeği projemizin Sonuç Rapo-
ru Şubat 2016’da TÜBİTAK tarafından Derneğimize teslim edilecektir. 
Bundan sonra, Sonuç Raporu’nu yer fıstığı çalışmamızda yaptığımız 
gibi bir kitap hâline getirerek üyelerimiz, ilgili kurum ve kuruluşlar 
ile üniversitelerin gıda ve ziraat mühendisliği bölümlerine dağıtımını 
sağlayacağız. Ayrıca, bir toplantı düzenleyerek projemizin sonuçlarını 
üyelerimizle paylaşacağız. 
2016 yılında, 2015 yılında temelini attığımız bir konunun daha takipçisi 
olacağız. 2015 yılında geçmiş dönem Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat 
ZEYBEKÇİ’yi ziyaret etmiş, sektörümüz ve Derneğimiz ile ilgili bilgiler 
vermiş ve sektörümüzün problemlerinin çözümü için bütünleşik bir 
yaklaşıma ihtiyaç duyduğumuzu belirtmiştik. 
Bu görüşme sonucunda Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve TÜK-
SİAD ile sektörümüz ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların katılımıyla 
bir ‘Kuruyemiş Çalışma Grubu’ oluşturulmasına karar verilmişti. 2016 
yılında bu çalışma grubunun faaliyete geçmesi en büyük önceliklerimiz-
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den biri olacaktır. 
Bizim TÜKSİAD olarak yıllardır her fırsatta dile getirdiğimiz, ancak 
maalesef henüz çözüm bulamadığımız bir sorunumuz bulunmaktadır: 
Badem, ceviz ve kaju ithalatında uygulanan yüksek gümrük vergisi 
oranları. Kısaca anlatmam gerekirse, ülkemizde üretilen badem ve 
cevizin üretim miktarlarına ilişkin yayınlanan resmî istatistikler gerçek 
durumu yansıtmamakta, bu ürünlerdeki yerli üretimin talebi karşılaya-
cak düzeyde olduğunu göstermektedir. 
Bu istatistiklere bağlı olarak yerli üreticiyi koruma motivasyonuyla itha-
latta bu ürünlerde %43,2 gibi çok yüksek bir gümrük vergisi uygulan-
maktadır. Bu durum bir yandan bu ürünlerin fiyatlarının çok yükselme-
sine neden olurken, diğer yandan kaçak yollardan ülkemize badem ve 
ceviz girişi olmasına neden olmaktadır. 
Bizim bu konunun çözümü için önerimiz birbiriyle bağlantılı 3 başlık-
tan oluşmaktadır. 
1. Bitkisel üretim istatistiklerinin gerçek durumu yansıtır, yani sağlıklı 
hâle getirilmesi,
2. Badem ve Ceviz Eylem Planları çerçevesinde desteklenen yeni 
yatırımların verimliliğinin denetlenmesi, yatırımların teknik açıdan 
güçlendirilmesinin sağlanması,
3. Badem ve ceviz ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranlarının 
yerli üretim iç tüketimi karşılayacak hâle gelene kadar düşürülmesi. 
2016 yılında bu konunun da her zaman olduğu gibi takipçisi olacağız.

Bu yıl Mayıs Ayı’nda Antalya’nın Belek ilçesinde TÜKSİAD 2015 
Genel Kurulunuzu düzenlediniz. Yüksek katılım oldu ve faydalı 
bilgiler paylaşıldı. Bir sonraki Genel Kurulunuz ne zaman?

TÜKSİAD kurulduğu 2008 yılından bu yana her sene Mayıs ayında 
Genel Kurul organizasyonları gerçekleştirmektedir. 
Genel Kurul organizasyonlarımızın 8.’si 29-31 Mayıs 2015 tarihlerinde 
Antalya’da düzenlenmiştir.  
AKY Technology ve Rekolte Dünyası’nın da sponsorları arasında yer 
aldığı 2015 Yılı TÜKSİAD Genel Kurulu; üyelerimiz, aileleri, sponsor 
firma temsilcilerimiz ve davetli konuşmacılarımızdan oluşan yaklaşık 
300 kişilik rekor katılımla gerçekleşmiştir. 
Genel Kurullarımıza her sene artan sayıda üyemiz ve ilgili sektörlerden 
sponsor firmalar ilgi göstermekte ve bu durum bizi çok mutlu etmekte-
dir. 
TÜKSİAD 2016 Yılı Genel Kurulu 12-15 Mayıs 2016 tarihlerinde Af-
yon’da gerçekleştirilecektir. Hâlihazırda hazırlıkları devam eden organi-
zasyonumuzu üyelerimiz ve sponsorlarımızdan aldığımız geri dönüşler 
doğrultusunda 3 günlük bir organizasyona dönüştürmeye karar verdik. 
Bu şekilde hem programımızın içeriğini daha güçlü hâle getirmeyi hem 
de üyelerimizin hem kendi aralarındaki hem de sponsorlarımızla olan 
ticari ve sosyal ilişkilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. 

TÜKSİAD 2016 Yılı Genel Kurulu’nda ayrıca Dernek organları seçimi-
ni de gerçekleştireceğiz. Ben 4 senedir yürüttüğüm Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevimi başka bir arkadaşımıza devredeceğim. Derneğimizi 
kurarken yönetimde hareketlilik ve heyecanı sağlamak amacıyla bir 
Yönetim Kurulu Başkanı’nın en fazla 2 dönem, yani 4 sene bu görevi 
yürütmesi kuralı bulunuyor. Ben bu kuralın çok önemli olduğunu düşü-
nüyorum. 
Kurucu Yönetim Kurulu Başkanımız Hasan Hüseyin KARAPINAR’dan 
aldığım görevi TÜKSİAD’ı bir adım daha ileriye taşımak amacıyla yürüt-
tüm, benden sonra göreve gelecek arkadaşımın da Derneğimizi çok ileri 
noktalara taşıyacağından şüphem yok. 

Bakliyat, hububat, kuruyemiş eleme, seçme, paketleme makineleri 
evrim geçiriyor ve bu üretim kapasitesine yansıyor. Teknolojiye 
sektörel bazda yaklaşımınızı öğrenebilir miyim?
Meslek hayatına adım attığımdan beri kuruyemiş sektörünü ilgilendi-
ren teknolojik gelişmeler, yeni ve üretim verimliliğini, kaliteyi artıran 
makineler her zaman ilgimi çekmiştir. Teknolojik gelişmelerin her sek-
törü olduğu gibi kuruyemiş sektörünü de çok farklı noktalara getirdiği-
ni, çok geliştirdiğini düşünüyorum. 
Eleme, seçme, kavurma ve paketleme makinelerinin geçirdiği evrime 
paralel olarak ürünlerimizin kaliteleri de giderek gelişmektedir. 
Ben hem kişisel olarak yaptığım seyahatlerde hem de TÜKSİAD Yöne-
tim Kurulu olarak ürünlerimizin yoğun olarak yetiştirildiği bölgelere 
yönelik gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde üyelerimizin işletmelerini de 
ziyaret etmeye büyük önem veriyorum.  Bu ziyaretlerde görüyoruz ki, 
kuruyemiş sanayicisi, teknolojik gelişmelere, makine sektöründeki 
gelişmelere bağlı olarak artık çok farklı bir noktada. İşletmelerimizin 
son derece, modern, uluslararası standartlarda üretim yapar duruma 
gelmesi bizleri çok mutlu ediyor.

Ülkemizde nohut ne zaman ekilir? Hangi bölgelerimiz ve şehirleri-
mizde nohut üretiminde ilk sıralarda?
Nohut bölgelere göre değişmekle birlikte, Mart Nisan gibi ilkbahar ayla-
rında ekilir ve 90 – 120 gün sonra yani yaz aylarında hasadı yapılır. 
Ülkemizde nohut en fazla Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri ile, Orta ve 
Batı Anadolu Bölgeleri’nde yetişmektedir. TÜİK verilerine göre ülke-

RÖPORTAJ



| 31

mizde 2014 yılı itibariyle yaklaşık 3,9 milyon dekar alanda 450 bin 
ton nohut üretilmiştir. Nohut üretiminde ilk 3 sırada yer alan illerimiz 
sırasıyla Mersin, Antalya ve Konya’dır. 

Nohut üretimi konusunda Dünya baz alındığında Türkiye ne du-
rumda?
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun verilerine göre 
Dünya’da nohut en fazla Asya kıtasında üretilmektedir. Nohut üreti-
minde açık ara liderlik Hindistan’ın elindeyken, ülkemiz üretim miktarı 
açısından Hindistan’ın ardından gelmektedir.  Bu arada Meksika ve 
Arjantin’de yoğun nohut üretimi yapan ülkeler arasındadır.
Ancak, burada yalnızca leblebilik nohut üretiminden bahsetmediğimizi 
not düşmekte fayda var. 

Dünyada kaç farklı tür nohut bitkisi vardır? Türkiye’de kaç tür var-
dır? Leblebilik özel bir nohut türü var mı? Yoksa işlemek yeterli mi? 
Araştırmalarımıza göre Dünya’da 90 farklı nohut türü bulunuyor. Bu 
kadar çeşit içinde leblebi üretimine uygun nohut cinsleri ise kısıtlı. Öte 
yandan sarı ve beyaz leblebi üretimine uygun nohut türleri bile kendi 
içinde farklılık gösteriyor. Aslında leblebi üretimine uygun nohut cinsi, 
yıllar itibariyle azalmakta. Dolayısıyla özellikle beyaz leblebi üretimi 
için yeni bir nohut tohum ıslahı çalışmasına acil ihtiyaç bulunmakta-
dır. Bu konuda derneğimizin bazı çalışmaları olacaktır. Ancak takdir 
edersiniz ki, tohum çalışması hem maliyetli, hem de uzun yıllar alacak 
çalışmalar. 
Ülkemizde her ne kadar Çorum ilimiz leblebi üretimi ile tanınsa da, 
leblebi üretimi büyük ölçüde Denizli’nin Tavas ve Serinhisar ilçelerinde 
ve Kütahya Tavşanlı’da gerçekleştiriliyor. 

Nohut ne gibi işlemlerden geçirilerek, leblebi olarak paketlerdeki 
yerini alıyor? 
Nohut tarladan hasat edildiğinde, diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi, 
içinde her türlü yabancı maddeyi barındırabiliyor. Öncelikle toprak, 
kabuk ve çöp gibi yabancı maddeler, eleme makinelerinde ön eleme-
den geçiriliyor ve bu arada çaplarına göre kalibre ediliyor. Daha sonra 
taş ayırıcı makinesinde geçiriliyor ve taştan arındırılıyor. Taş, ihracata 
giden ürünlerde çok ciddi bir problemdir, bu yüzden bu aşamada azami 
dikkat gösterilmelidir. Daha sonra hafif tane eleme makinesine verilir 
ve nohut özelliğini nispeten yitirmiş hafif taneler ve son kalan kırık-
lar bu makinede temizlenir. Son 5 yıla kadar, nohuttaki farklı renkleri 
ayırmak ciddi bir problemdi ve gerektiğinde elle seçme yapılıyordu. 
Ancak şimdi ülkemizde de imalatı yapılan renk ayırıcılar vasıtasıyla 
farklı renkteki nohutlar da rahatlıkla ayrılabiliyor. Teknolojik yeniliğin 
kaliteyi artırmaya olan katkısı burada açıkça görülüyor. Artık elimizde 
sarı veya beyaz leblebi yapmaya uygun, mm’lerine göre kalibre edilmiş, 

yabancı maddelerden arındırılmış nohut var.
Beyaz leblebi üretmek için nohutlar, içinde halk tabiriyle yemek sodası-
nın ve tuzun bulunduğu kaplarda haşlanır ve haşlamadan sonra dinlen-
dirilir. Daha sonra içinde tuz bulunan ve 200 derece sıcaklıktaki döner 
fırınlarda kavrulur. Beyaz leblebide yumuşaklık büyük bir sorundur, 
sert olmayan üretimi yapmak için uygun cins nohut kullanılmalıdır.
Sarı leblebi üretimi ise beyaz leblebi gibi kısa bir zamanda olmuyor, sarı 
leblebi üretimi için 45-60 gün arası bir süre gerekmektedir. Temiz-
lenmiş ve sınıflandırılmış nohutlar önce ısıtılır ve 15 ile 25 gün arası 
dinlendirilir, bu işlem 2 defa yapılır. Dinlendirme süresi ne kadar uzun 
olursa, elde edilecek kalite de o oranda artar. En az 45 gün dinlenen no-
hutlar, önce çok az su püskürtülerek nemlendirilir ve yine 1 gün dinlen-
dirilir. Ertesi gün, sarı leblebi üretimi için özel olarak yapılan tavalarda 
sürtülmek suretiyle kabukları çıkarılır ve leblebi üretimi gerçekleşmiş 
olur. Daha sonra sarı leblebilerde kendi içlerinde kalibre edilerek satı-
ma hazır hale getirilir. Gerektiğinde de leblebiye çeşitli katkı maddeleri 
ile kaplama yapılarak farklı lezzetlerde ürünler elde edilmektedir.
yandan sarı ve beyaz leblebi üretimine uygun nohut türleri bile kendi 
içinde farklılık gösteriyor. Aslında leblebi üretimine uygun nohut cinsi, 
yıllar itibariyle azalmakta. Dolayısıyla özellikle beyaz leblebi üretimi 
için yeni bir nohut tohum ıslahı çalışmasına acil ihtiyaç bulunmakta-
dır. Bu konuda derneğimizin bazı çalışmaları olacaktır. Ancak takdir 
edersiniz ki, tohum çalışması hem maliyetli, hem de uzun yıllar alacak 
çalışmalar. 

Ülkemizde her ne kadar Çorum ilimiz leblebi üretimi ile tanınsa da, 
leblebi üretimi büyük ölçüde Denizli’nin Tavas ve Serinhisar ilçelerinde 
ve Kütahya Tavşanlı’da gerçekleştiriliyor. 

2015 yılında devlet bakliyat ürünlerini çiftçiye verdiği hibeler ile 
destekledi. Böyle bakınca sizce 2015 yılında rekolte diğer yıllara 
oranla artacak mı? Tahmini toplam üretim tonajı sizce ne olur?
Ülkemizde 2009 yılından bu yana yürürlükte olan ‘Tarım Havzaları 
Destekleme Modeli’ne göre iklim, topografya ve toprak yapısı verileri 
dikkate alınarak benzer ürün desenine ve ekolojik yapıya sahip, ülke-
mizin idari yapılanmasına uygun ve yönetilebilir büyüklükte 30 temel 
havza ile bu havzalarda desteklenecek olan ürünler belirlenmiştir. Bu 
model kapsamında desteklenen bakliyat türleri nohut, kuru fasulye ve 
mercimektir. 
Maalesef, sektörümüze konu olan ürünler arasında yalnızca nohut bu 
model kapsamında desteklenmektedir. Gelecek yıllar için temennim, 
diğer ürünlerimizin de yetiştirilmeye uygun oldukları havzalarda ekim-
lerinin desteklenmesidir. 
Ben bu desteklerin her şeyden önce tarımsal üretimin kayıt altına alın-
ması açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. 

RÖPORTAJ
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Danyal Peker,

“KOBİLER BÜYÜRSE TÜRKİYE BÜYÜR”

KOSGEB Mersin Hizmet 
Merkezi Müdürü Danyal 
Peker, KOBİ ve Girişimcile-
rin ülke ekonomisine katkı-
sını artırmak için KOSGEB 
bünyesinde gerçekleştirilen 
destek programlarından 

bahsetti. Mersin’in girişimci ruhu yüksek karaktere 
sahip bir şehir olduğunu belirten Peker, “Artık eko-
nomik gelişimi sanayi yatırımlarından öte beşeri 
sermaye sağlıyor. Dünyada piyasa koşullarını doğru 
analiz ederek yenilikçi fikirlerle yola çıkanlar kaza-
nıyor.” dedi.

Tarsus doğumlu olan Danyal Peker ilk, orta ve lise eğitimini Tarsus’ta 
tamamladı. Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden 
mezun oldu. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı’nda  (KOSGEB) 18 yıl boyunca çeşitli kademelerde 
görev yaptı. Adana ve Osmaniye illerinde çalıştıktan sonra 6 aydır da 

Sn. Danyal PEKER 
KOSGEB Mersin Hizmet Merkezi Müdürü
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KOSGEB Mersin Hizmet Merkezi Müdürü pozisyonunda bulunmakta. 
Esnaf bir babanın oğlu olan Peker, “Girişimci kültürünü hem babamdan 
hem de 18 yıl boyunca içinde bulunduğum KOSGEB’den öğrendim. 
İşletmelerin ne gibi ihtiyaçları olduğuna hâkimim.” dedi.
12 Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı kanun ile kurulan KOSGEB; Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşudur. Amacı; mikro, 
küçük, orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü artırmaktır. Bugün 
itibariyle KOSGEB bünyesinde verilen hizmetler 5 başlık altında toplan-
mıştır: Genel Destek Programı, KOBİ Proje Destek Programı, Tematik 
Proje Destek Programı, İşbirliği Güç Birliği Destek Programı, AR- GE, 
İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı’dır.
KOBİ, 250’den az çalışan istihdam eden, yıllık bilançosu 40 Milyon TL’yi 
geçmeyen işletmelerdir. Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler KOBİ ta-
nımının içine girmektedir. Mikro ölçekli işletme, çalışan sayısı en çok 10 
ve yıllık bilançosu 1 Milyon TL olan; Küçük ölçekli işletme, çalışan sayısı 
en çok 50 ve yıllık bilançosu 8 Milyon TL olan; Orta ölçekli işletme ise 
çalışan sayısı en çok 250, yıllık bilançosu 40 Milyon TL olan firmalardır.
TÜİK 2008 İş Kayıtlarına göre; Türkiye’de mikro ölçekli KOBİ oranı 
%95,6 iken küçük ölçekli KOBİ oranı % 3,9, orta ölçeli KOBİ Oranı ise 
%0,3 olarak ölçülmüştür. 

Türkiye’nin her ilinde merkezi bunun KOSGEB’in Mersin’deki hizmet-
lerinden bahseden Peker, Mersin Hizmet Merkezi’nde her çarşamba 
günü, Girişimciyi Bilgilendirme Toplantıları, düzenlediklerini belirtti. 
“Her çarşamba girişimcilik konusunda soruları olanlarla buluşuyor 
ve uzmanlar eşliğinde cevap veriyoruz. Şu an KOSGEB’in girişimcilere 
destekleri çok revaçta. 

Ayrıca, dolandırıcılık vakalarının da artması bu toplantıları gerçekleş-
tirmemizin diğer bir sebebi. Telefonla arayarak para karşılığı KOSGEB 
Destek Başvurusu aldıklarını söyleyenler var. Dolandırıcılık olaylarını 
engellemek için RTÜK’ten onaylı bir kamu spotu bile hazırladık. KOS-
GEB Destekleri hiçbir şekilde aracı ve ücret ile verilmiyor.” dedi.

KOSGEB Başvuru Şartları destek türüne göre değişmekle birlikte 
başvurular 
www.kosgeb.gov.tr adresi üzerinden elektronik olarak gerçekleştiril-
mektedir. Peker, “Başvuru dokümanı ve esasları şeffaf bir şekilde web 
sitemizde var. Girişimci hangi desteğe başvurmak istiyorsa, onun bütün 
mevzuatına web sitesi üzerinden ulaşabilir. Bu süreçte de herhangi 
bir ücret talep edilmemektedir. Bunun dışında girişimciler 444 1 567 
numaralı Danışma Hattını kullanarak da KOSGEB Destekleri ve Başvuru 
süreci hakkındaki sorularının yanıtını alabilir. ” dedi. 
KOBİ Destekleri hakkında bilgi veren Peker, “KOBİ’lerin ‘GENEL 
DESTEK PROGRAMI’ bünyesinde girişimcilik kültürünü güçlendiren; 
personel, yurtiçi- yurtdışı fuar, yurtdışı gezisi, tanıtım, eğitim, danış-

manlık, test ve analiz gibi konularda destek alıyor. Genel destekler 15 
başlık altında toplanmış durumda. Destek üst limitleri ve destek oran-
ları değişiklik gösteriyor. Web sitesi üzerinden bütün bilgilere ulaşmak 
mümkün.” dedi

Peker’in belirttiğine göre, “KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI”  için 2015 
yılı içerisinde iki kere çağrıya çıkılmış ve dönüşler tatmin edici düzeyde 
olmuş. ‘Markalaşma ve Kurumsallaşma’ üzerine desteklenen girişimci-
ler için destek üst limiti 150 Bin TL olarak belirlendi. 
“ARGE, İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI, 
yeni teknolojik fikirlerin arkasında. Tekno- girişimcilerin desteklenme-
sini kapsayan bu uygulama kapsamında 150 Bin TL geri ödemesiz, 300 
Bin TL geri ödemeli %75 oranında destek veriliyor. Program kapsa-
mında; makine, donanım, ofis, yazılım, hammadde ve salf malzemesi 
giderlerini devlet tarafından ödeniyor. Bunu dışında “proje geliştirme 
desteği” için ekstra 100 Bin TL daha veriliyor. Toplam 700 BinTL’lik bir 
meblayı devletten almak mümkün. Eğer malzemeler yerli ise destek 
oranı %90’a çıkıyor. 

Bir diğer destek programı da “İŞ BİRLİĞİ, GÜÇ BİRLİĞİ” Aynı sektörden 
5 işletme ortak sorunları için bir araya gelir ise 300 Bin TL geri ödeme-
siz, 700 Bin TL geri ödemeli olmak üzere 1 Milyon TL’lik bir destekten 
faydalanabiliyor. Eğer bu ortaklık yüksek teknoloji alanında yapılan bir 
imalatı kapsıyorsa destek 1500 TL’ye kadar çıkıyor.
Son dönemde çok revaçta olan bir destek programı daha var: “GİRİŞİM-
CİLİK DESTEĞİ” İlk defa iş kuracaklara yönelik uygulanan bu program 
kapsamında önce “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” veriliyor: Pazar 
araştırması, pazarlama planı, üretim planı, insan kaynakları planı, 
finansal plan gibi alanlarda eğitim alan katılımcılar, genel işletmecilik 
konusunda bilgi sahibi oluyor. 150 Bin TL’lik bu desteğin 50 Bin TL’si 
karşı ödemesiz 100 Bin TL’si karşı ödemeli olarak veriliyor. 
Mersin’deki son durum ile ilgili Ana giderler için Mersin Bölgesindeki 
destek oranı %70. Bayan, Engelli ya da Şehit yakını ve ya Gazi ise %20 
daha fazla destek vererek oran %90’a tamamlanıyor. 
1600 girişimci adayına eğitim ve destek verdiklerini belirten Peker, 
“Girişimcilik kültürünü artırmak için çalışıyoruz. 2015 yılı içerisinde 
Mersin’de özellikle KOBİ Proje Desteği kapsamında AR- GE sürecini 
desteklediğimiz kuruluşlardan olumlu sonuçlar aldık. Son iki yıldır 
KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri’nde “İnovatif Girişimci Dalı’nda” 
ödülü Mersinli firmalar aldı. 2015 yılında Türkiye genelinde 4000’e 
yakın başvuru alındı. 9 dalda 41 firma seçildi ve İnovatif Girişimcilik 
Dalı’nda ödülü Mersin’den AKY Technology firması aldı. Firma yetkilile-
rini tebrik etmek istiyorum.” dedi.
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KOSGEB ‘KOBİ KAMPÜS UYGULAMASI’ HAKKINDA:
KOSGEB’e kayıtlı olan işletme sahibi girişimci-
lerin eğitilmesi için hayata geçirilmiş “online 
eğitim” uygulamasıdır. İnovasyon, pazarlama 
vb. konularda eğitimler sunan uygulama, inte-
raktif bir alandır. Yani kullanıcı  eğitim aldığı 
konu hakkında uzmanlara soru yönelterek 
cevap alabilir. www.kobikampus.gov.tr
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Dünyanın en önemli ceviz üreticilerinden olan Roman-
ya’da ticaret yapan ve Romanya pazarında söz sahibi 
olan bir isim var: Harun Öztürk. 
2000’li yılların başlarında toptan ceviz alım- satım 
işine başlayan Öztürk, Walnut Emba ve Interfloranuc 
isimli iki firmaya sahip. Türkiye’ye yılda ortalama 
1500- 2000 ton iç ceviz, 1000 ton civarı da kabuklu ce-
viz gönderen Harun Öztürk Romanya'da önemli ticaret 
adamlarından biri olarak kabul görüyor.

Harun Öztürk sizi tanıyabilir miyiz? Tarımsal ürün ticareti-
ne nasıl başladınız?
Samsun doğumluyum. 1997 yılında tarımsal ürün ticaretine 
girmeye karar verdim. Romanya’da mısır ve buğday dikkatimi 
çekti. Öncelikle bu ürünlerden numune getirdim. İlk toptan ürün 
ticaretini ise 2,5 ay içerisinde yaptım. Romanya’dan Türkiye’ye 
getirdiğim ürün “buğday” idi. Bir gemi dolusu 2000 Ton buğdayı 
Samsun Limanı’na gönderdim. O gün bu gündür tarımsal ürünle-
rin toptan alım- satım işini yapıyorum.  

Sahibi olduğunuz firmalardan bahseder misiniz?
2000 yılında Romanya’nın Köstence'de kendi şirketimi kurdum. 
O firmamın adı “Samtrading”  idi. Bu firma ile bir süre daha buğ-
day ve mısır ürünlerine çalışmaya devam ettim. Ancak zaman 
içerisinde şartlar değişti. Bu ürünlerin alış fiyatları yükseldi, 
kar azaldı. Ticari bir kararla bu ürünlerin yerine “ceviz” ürünü-
ne yöneldim. 
O zaman ceviz ile ilgili çok fazla bir bilgim yoktu. Ürünü öğren-
dik. Ceviz Romanya’da yaygın bir bitki. Ekim- Ağustos ayları 
arası toplanır. Romanya’nın her yerinde yetişir. Yeni şirket ismi 
Romanya’dan Dünyaya ceviz ithal eden 3 firmadan biriyiz. Tür-
kiye’ye ortalama yılda 1500- 2000 ton iç ceviz, 1000 ton civarı 
da kabuklu ceviz gönderiyoruz. 
İki firma ile ticari serüvenimi sürdürüyorum: Walnut Empa 
ve Interflorasnuç. Bir marka altında paket ürün satışımız yok. 
Toptan olarak 10 kg’lık kutularda çalışıyoruz. İki firmamda da 

Sn. Harun ÖZTÜRK
WALNUT EMBA Firması

ROMANYA’DA BİR TÜRK “HARUN ÖZTÜRK”
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toplam olarak 100 kişi görev alıyor. Köylerde de 1000 kişi ürünü 
topluyor ve kırıp bana gönderiyor. 
Samtrading 14 yıllık firmamdı. Sonra Interflorasnuc’u Foto-
şan’da kurdum. Walnut Emba ise Bükreş’te. Bu iki bölge de 
cevizde önemli.

Romanya’da ceviz en çok hangi bölgelerde yaygın? Piyasa 
hakkında bilgi verir misiniz? 
Nikolay Çavuşesku Romanya Başkanı iken, her yere ceviz ağaç-
ları dikmiş. Özellikle şehirler arası yollarda 10.000’lerce ceviz 
ağaçları var. Ağaçlar yolu sağlamlaştırıyor. Hasat dönemlerin-
de ağaçlardaki cevizleri köylüler topluyor ve ithal ediyor. Bu 
ağaçları mobilya gibi sektörlerde kullanmak için kesmemişler. 
Korumuşlar ve Dünyanın ceviz ithal eden 3. En önemli ülkesi 
şimdi Romanya. 
Özellikle, Botaşani ve Bükreş Valmuden Bölgesi’nde cevizden 
geçinen çiftçi sayısı oldukça yoğun. 

Romanya ile Türkiye’yi kıyaslarsak bizim cevize yaklaşımı-
mız nedir?
Romenler var olan değerlerini koruyor. 10 yıl öncesine ka-
dar ülkemizde ceviz ağacı yaygındı. Ceviz üretiminde ilk sı-
ralardaydık. Ancak biz de ceviz ağaçlarını korumak için ciddi 
yasaklar yok. Gürgen ağacını kesmek yasakken ceviz ağacını 
değil. Samsun’un Çarşamba Köyü’ndenim. Hatırlarım; çocukla-
rım küçükken bir yakınımız ormandan kestiği ceviz ağaçlarını 
evimin önüne yığmıştı. Ben de çocuklarıma yatak yapmıştım. 
Biz mobilya sektöründe ceviz ağacını kullanıyoruz. Ayrıca son 
on yılda Amerika, tüfek dipçiğini ceviz ağacından yapıyor ve bir 
dönem Türkiye’den temin etti. Diyeceğim o ki; Biz değerlerimizi 
koruyamıyoruz. 
Şimdi Türkiye’nin ürettiği ceviz halkına ancak 3 ay yetiyor; geri-
si ithal ediyor. O zamanda devreye bizim gibi firmalar giriyor.
 

Romanya’dan İthal etmek için tercih ettiğiniz özel bir ceviz 
türü var mı?
Yok. Romanya’nın köylerinden karışık gelir: İnce kabuklu, kalın 
kabuklu, küçük- büyük…

Romanya cevizi Türkiye’de nerelere gönderilir?
İki limana gelir: İlki Mersin Limanı ikincisi ise Samsun Limanı. 
Ferhat Karakoç benim Türkiye’deki işleri götüren ortağımdır. 
Ona gönderirim, o da ülke genelinde her yere gönderir. 

Mersin Serbest Bölgeye gelen ürün başka ülkelere gönderi-
liyor mu?
Talebe göre diğer ülkelere de gönderilir. Eskiden en büyük 
müşterimiz Suriye idi. Ancak savaştan sonra değişti. İran, Irak, 
Hollanda, Polonya, İtalya’ya bu dönemde Mersin Serbest Böl-
ge’den ürün gönderiyoruz. 

RÖPORTAJ
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La Récolte Du Monde 5. Sayısı’nda Denizli’den bir misa-
fir ağırlıyor. 2003 yılında ticari yolculuğuna başlayan 
Semih Hacım, Çivril ve yöresinde yetişen ay çekirdeği 
ile ilgili bizlerle bildiklerini paylaştı. Toprağı tanıyan 
Semih Hacım baba mesleğini teknoloji ile büyütenler-
den… Ülkemizi tarım alanında geleceğe taşıyan ön-
görülü iş adamlarından olan konuğumuzu yakından 
tanıyalım.

Semih Bey, sizi tanıyabilir miyiz?
1976 yılında Uşak’ta dünyaya geldim. Aileden gelen bir gelenekle 
toprağa bağlıyım. Denizli, Çivril Bölgesi’nde tarım yapılan arazileri-
miz vardı. Bu toprakları işlemek için küçük yaşta Denizli’ye yerleştik. 
Bu yörenin havasıyla büyüdüm. Bu nedenle kendimi Uşaklı olduğum 
kadar Denizlili de sayıyorum.  Babadan gelen geleneği sürdürdük; 
topraklarımızdan vazgeçmedik. Teknolojiyi yakından takip diyorum. 
Yakın zamanda tam teşekküllü bir tesis kurduk. İşimizi geliştirerek 
atadan kalma mirasımızı koruyor ve sürdürüyoruz.  

Firmanızın kuruluş hikayesini sizden alabilir miyiz?
2003’ten beri sektörde aktif olarak yerimi aldım. 
Bugün, Hacım& Gösenay Firması, üç ortaklı bir kuruluştur. 2010 yılın-
da Semih Hacım ve Hasan& Melih Gösenay Firmaları birleşti. Türkiye 
kuruyemiş piyasasına yön veren markaların tedarikçi firması olarak 
çalışıyoruz. Teknoloji yoğunluklu bir tesis olduğumuz için insan faktö-
rü az; 8 çalışanımız var. Yıllık üretim kapasitemiz 10 bin ton. 
Şimdi yurtiçine çalışıyoruz ancak iki yıl içerisinde ihracat yapmak 
planlarımız dahilinde. 

Yeni tesisinizden bahseder misiniz?
2015 yılı içerisinde 20.000 metrekare açık 3500 metrekare kapalı 
alanda, Denizli’nin en büyük ay çekirdeği temizleme& eleme tesisini 
kurduk. İki Excell 308, taş ayırıcı, hafiftane makinesi, renk ayırma 

Sn. Semih HACIM
HACIM& GÖSENAY FİRMASI 

DENİZLİ’NİN AYÇEKİRDEĞİ
HACIM & GÖSENAY’DA İŞLENİYOR
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makinemiz, çuvallama makinemiz ve silolama sistemimiz var. Oldukça 
kapsamlı bir tesis ve son teknoloji ürünü. Böylece kapasitemizi ve 
kalitemizi artırmayı hedefliyoruz. 
Eleme bölümündeki iddiayı silolama bölümünde de taşıyoruz. Üretim 
altyapımız çok güçlü. Stok yapımızla fark yaratıyoruz. 3 silomuzda 
6000 ton ürünü muhafaza edebiliyoruz. Bu da bölgede bizi farklı kılan 
bir özelliğimiz.

Gelecekte planlarınızdan bahseder misiniz?
Hacım& Gösenay firması “çerezpark” markası ile büyüyecek. Çerez-
park markasını tescil ettirdik. Yakın gelecekte yolumuza bu marka ile 
devam etmeyi planlıyoruz. Zairecilikten Siloculuğa, Siloculuktan Tüc-
carlığa, Tüccarlıktan gelecekte Çerezpark isimli markamıza doğru yol 
alıyoruz. Markalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz diyebilirim. 
Bunu yaparken de öncelikli prensibimiz bize duyulan güveni muhafa-
za etmek. Dünya gelişiyor biz de gerisinde kalamayız. Kurumsallaşıyo-
ruz. 

Topraklarınızda ekseriyetle ne ekiyorsunuz?
Denizli Çivril Bölgesi, özellikle ay çekirdeğinde iddialı bir yöre. İklim 
koşulları ve toprak kalitesi bu ürün için uygun. Ben de 2015 yılı içeri-
sinde ay çekirdeği ve arpa ekimini yaptım. 

Denizli yöresinde tarımın nabzını tutan biri olarak sormak isti-
yorum. Bu sene ay çekirdeği ekimi ne durumda? Rekolte ile ilgili 
öngörünüzü öğrenebilir miyim?
Denizli yöresinin 2015 yılı için ay çekirdeği rekoltesi oldukça iyi. 
40 bin ila 45 bin ton arasında bir ürün kalktı. Milim ve leke sıkıntısı 
kesinlikle yok, ancak bir miktar kalite sıkıntımız var. Bunun nedeni de 
son iki yıldır topraklarda “ekim nöbeti yapmamamız.” Toprağın bes-
lenmesi ve zenginleşmesi için bir ürünü üst üste ekmek yerine her yıl 
ayrı bir ürün ekerek mahsulün toprağı beslemesini sağlamak gerek. 

Böylece toprak farklı elementleri çeker ve verim ile kalite yükselir. 
Ayrıca, çiftçiyi son dönemde tedirgin eden bir hastalık da peyda oldu: 
“Canavar otu” Bu da sıkıntılı bir durum. 

Denizli Bölgesinde ekilen ay çekirdeğinin tohumu yerli mi?
%50 kendi bölgemizin tohumunu kullanıyoruz; %50’si ise dışarıdan 
temin ediliyor. Ayrıca, bölgemizin tohumunu son dönemde İç Anadolu 
Bölgesine de gönderdik. 

Denizli Bölgesi’nde ay çekirdeği konusunda en verimli yöreleri 
sıralar mısınız?
Denizli yöresinde en çok ay çekirdeği üretilen yöre “Çivril”. Sonra 
sırası ile; Çal, Tavaş, Baklan, Daskırı ve Dinar geliyor. 

Fuarları takip ediyor musunuz?
Gelişmeleri takip etmek önemli. En son Antalya’da Kasım ayında 
düzenlenen Growtech tarım ekipmanları Fuarı’nda idik. İleride daha 
planlı olarak fuarları takip edeceğiz.

RÖPORTAJ
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La Recolte Du Monde 5. Sayısında Anadolu toprakları 
kadar kıymetli bir insanı ağırlıyor.  Bünyami Sarıca, 
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde dünyaya geldi. Toprak-
tan rızkını çıkaran bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. 
Üzerine güneş doğdu, yağmur düştü. Toprak kokusuyla 
yaşadı. 2015 yılında kendi yöresinin mahsulünü eleye-
cek, temizleyecek ve paketleyecek bir tesis kurdu. Yatı-
rımı ve gelecek planlarını konuştuğumuz röportajımız 
başlıyor.

Sizi tanıyabilir miyiz?
1971 yılında Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesi’nde doğdum. Çiftçi bir aile-
nin çocuğu olarak dünyaya geldim. Topraktan hiç kopmadım. 2005’e 
kadar çiftçi olarak çalıştım, o işlerimiz hala devam ediyor. 2005 yılın-
da topraklarımda yetiştirdiğim elmayı pazarlamak için bir kamyonet 
aldım. Ticaretle tanışmam da böyle başladı. Köyümüze mahsülü almak 
için gelen tüccarları dört gözle beklerdik, satış yapmak için çalışır 
dururduk. Bu süreci değiştirdim. İlk yıl kendi elmamı sattım, ikinci yıl 
ürünüm don yedi, çevre köylerdeki çiftçilerin ürünlerini alıp satmaya 
başladım. O gün bugündür ticaretin içindeyim. 

Yaş meyve alım satımı ile başladığınız ticaret hayatınıza kuruye-
miş ne zaman dahil oldu?
Sene 2006 kış mevsimi. Sezonluk işler bitince kuruyemiş tedarikçiliği 
yapmaya başladım. İlk ay çekirdeği nakliye ettim, çok az kazandım. 
Zamanla Köyümün çevre yörelerinden ay çekirdeği temin etmeye 
başladım. 200 Ton çekirdek aldım ve ticaret ısındı. Natürel ürünü 
çiftçiden alarak eleme- temizleme işi yapan firmalara ulaştırmaya 
başladım. 2015 yılına kadar da bu işler sürdü.

Peki, 2015 yılına geldiğimizde ticaret hayatınızda ne değişti?
Devlet desteğinden faydalanarak 10 dönüm arazimiz üzerine son 
teknoloji bir ay çekirdeği eleme temizleme tesisi kurduk. Yatırımımız 
1.5 milyon TL’ye mal oldu. 2bin m2 kapalı alan 5bin m2’de açık alanı 

Sn. Bünyami SARICA
BÜNYAMİ SARICA FİRMASI

BÜNYAMİ SARICA KAYSERİ’DE 
TESİS KURDU!
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üretim için organize ettik. Gelecekte bu alanı 10bin m2’ye kadar çıkar-
mayı planlıyoruz. 

Bu yeni yatırımınız hakkında daha ayrıntılı bilgi alabilir miyiz?
Kayseri Yeşilhisar İlçesi’ne, kendi köyüme bu yatırımı kazandırdım. 
Yöremin mahsulünü işleyeceğim. “Yeşilhisar Ovası, Yahyalı Ovası, 
Develi Ovası” bu yörede hammadde bol. Fabrikamız hemen Kayseri- 
Niğde yolu üzerinde bu da diğer bir avantajımız. 2015 yılı içinde ku-
rulumumuz tamamlandı, henüz üretime geçmedik. 2016 yılı mahsulü 
topraktan kalktığında start vereceğiz. Tesisimiz son teknoloji ürünü; 
Excell Serisinin en geniş iç hacme sahip makinesi Excell 308’den Renk 
Ayırma makinesi Fotosorter’a ve silolara kadar 400 bin TL’lik makine 
yatırımı gerçekleştirdik. 

Kuru gıda sektörünün bugünkü durumu ile ilgili gözlemleriniz 
neler ve bu üretiminize nasıl yansır?
Kuruyemiş pazarı sıkıntılı. Özellikle de ay çekirdeğinde. Talep yok. 
Naturel ürünü temizleyerek 50 kg.’lık ambalajlarda firmalara tedarik 
edeceğiz. Onlarda kendi markaları altında küçük gramaj paketlerde 
(300gr. 500gr. 1 kg.)  piyasaya sürecek. Bakalım, 2016 yılında süreç 
nasıl gelişecek.

2015 yılı içerisinde Yeşilsarı Yöresinde ay çekirdeği rekoltesi ne 
idi?
10 bin ton civarı ay çekirdeği üretimi yapıldı. Hava şartlarında beklen-
medik değişiklikler oldu yoksa rekolte 15 bin tonu bulurdu.

Tesis yatırımınızı yeni yaptınız ancak yinede gelecek planlarınızı 
sormak istiyorum?
Küçük laflar edip büyük işler yapmak gerek! Bize duyulan güveni 
koruyarak adım adım ilerlemek istiyoruz. Çiftçilikten, tedarikçiliğe; 
tedarikçilikten firma sahipliğine yol aldık. Bundan sonra neden biz de 
kendi markamız altında ürünümüzü paketlemeyelim. Her şey zamanla 
olacak. Çalışmaya devam edeceğiz.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Çiftçilerimize sahip çıkalım. Çünkü çiftçiler ekmezse üretilecek hiçbir 
şey olmaz. Sektörde söz sahibi büyük firmalar bilinçli olmalı. Bu yıl 
üretici sıkıntılıydı. Bunun için bazı büyük firmalar aracıyı aradan 
kaldırarak ürünü direk çiftçiden alıyor ve aracının kazandığı parayı 
çiftçi kazanıyor. Kazanan çiftçi eker, kazanmazsa ya ürün değiştirir ya 
da toprağından vazgeçip göçüp gider. 
Çiftçinin tek atımlık kurşunu var, yılda bir kere kazanıyor. O da iyi bir 
kazanç olmalı.

RÖPORTAJ
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La Recolte Du Monde 5. Sayısında 
önemli bir konuk ağırlıyor: Çelik Kuru-
yemiş Yönetim Kurulu Başkanı Muam-
mer Çelik. 
Antalya’da kurduğu son teknoloji 
üretim tesisinde “Çelik” markalı kuru-
yemiş ürünlerini tüketime hazır hale 
getirerek Türkiye’nin dört bir köşesine 
gönderiyor. Adı gibi sağlam bir marka-
ya imza atan Çelik, çok sayıda kuruye-
miş çeşidini halk ile buluşturuyor. 
Röportajımız boyunca sektöre yön 
veren kuruluşların bir araya gelerek 
bir dünya markası yaratması gerek-
tiğine dikkat çeken Çelik, “Kuruyemiş 
ürünlerinin yetiştirildiği bu bereketli 
topraklardan dünya genelinde bilinen 
bir marka doğmalı. Birlik içerisinde 
çalışmalıyız. Bu bizim gençlere borcu-
muz.” dedi.

Sizi tanıyabilir miyiz?
1958 yılında, 12 çocuklu bir Yörük aile-
nin mensubu olarak Akseki ve Seydişehir 
arasındaki Toroslarda dünyaya geldim. 
Ben bir Anadoluluyum, tam olarak halkın 
içindenim.  
 
Kaç yıldır bu sektördesiniz?
Benim Kuruyemiş sektörü ile tanışmam 
1975 yılına dayanır. Biz Aksekililerde 
çocuk 12 yaşına geldiğinde okumaya meyli 
varsa okutulur; yoksa genç yaşta gurbe-
te giderek çalışma hayatına atılır. Bizden 
önce köyünden çıkıp makam mevkii sahibi 
olmuş büyüklerimizin himayesinde iş öğ-
renir, meslek sahibi olur. Bu benim için de 
öyle oldu. 12 yaşında köyümden ayrıldım 
ve iş hayatına erken yaşta atıldım. 
1975 yılında bir akrabam kuruyemiş 
satıyordu. Antalya’da, Şarampol diye tabir 
edilen yerde, meşhur Akdeniz Sineması’nın 
önünde kuruyemiş satıyordu. 15 yaşlarında 
onun yanına çırak olarak girdim. Bir araba 
da bana emanet etti, onunla kuruyemişçili-
ği tanıdım.

 
Kuruyemişi Çelik markası ile paketle-
yerek son tüketici ile buluşturmaya ne 
zaman başladınız?
85 yıllarında ilk olarak kuruyemiş çeşit-
lerini paketlemeye başladık. Sonra Çelik 
Kuruyemiş firmasını teknoloji ile donat-
maya devam ettik, kendimizi emin adım-
larla geliştirdik. Her zaman kendimize şu 
hedefi koyduk: “Her şeyin en iyisini yap!” 
Gıda Sektörü hassas dengeleri olan bir 
sektördür. Asla kalite ve sağlığa uygun-
luktan ödün vermemek gerekli. Biz de bu 
çalışma ahlakını daima koruduk. Ayrıca 
teknolojinin takipçisi olduk, dünyadaki 
yenilikleri takip ettik, araştırmaktan hiç 
vazgeçmedik. 
1994 yılında ilk olarak Altınova Beldesi-
ne gelerek şu an üretimimizi yaptığımız 
fabrikamızı kurduk. Ürün skalamızda 15- 
16 çeşit var. Çalışan sayımız ise bugün 
itibariyle ortalama 150 kişi. Görev ağacı 
iyi organize edilmiş kurumsal bir şirket 
olmakla birlikte biz bir aileyiz. 
 

Sn. Muammer ÇELİK
ÇELİK KURUYEMİŞ

ÇELİK: “TÜRKİYE’NİN GLOBAL
BİR KURUYEMİŞ MARKASI OLMALI!” 
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“Ekonomik gelişmişliğin anahtarı global bir marka yaratmakta yatıyor! 
Kuruyemiş ürünlerinin yetiştirildiği bu bereketli topraklardan dünya 
genelinde bilinen bir marka doğmalı. Birlik içerisinde çalışmalıyız. Bu bizim 
gençlere borcumuz.”

Ürünlerinizi Türkiye’nin hangi bölgelerin-
den tedarik ediyorsunuz?
Kuruyemiş ürünleri belli başlı yerlerde 
üretilmektedir, o illerdeki tedarikçiler ile 
çalışıyoruz. Kayseri, Kahramanmaraş, Denizli, 
Gaziantep, Osmaniye, Nevşehir, Ankara önce-
likli illerdir.

2015 yılı ithalat ve ihracat hacminden söz 
eder misiniz?
Çeşitli ihracat girişimlerimiz oluyor; ancak 
belirtmem gerekir ki bizim işimizin bir stan-
dardı olmadığı için fiyat konusunda uzlaşmak 
zor olabiliyor. Aslında dünyada kuruyemiş, 
kuru meyve işini en iyi yapan ülkelerdeniz.  
Meslektaşlarımız birleşerek dünya çapında 
tanınan bir marka yaratabilir. Böylece 185 
ülkeye girebiliriz. Devir güçlü bir birliktelik 
kurma devridir; markalaşma devridir. Es geç-
memeliyiz. Özellikle; ay çekirdeği ve Antep 
fıstığı üzerinde durulmalı.
 
Çelik Kuruyemiş markası ile paketlediği-
niz ürünler Türkiye’nin hangi bölgelerine 
gönderiliyor?
Antalya’da bu işe başladık ve mümkün oldu-
ğunca kendi yöremizde kaldık. Türkiye’nin 
farklı bölgelerinde başka kuruyemiş marka-
ları da var. Onlarla rekabet içerisine girerek 
sektörü verimsizleştirmek istemedik. Tek-
noloji ilerledi, üretim hızlandı ve arttı. Fazla 
üretim ile birlikte iç piyasa daraldı. Dünyaya 
açılarak ürünümüzü satmalıyız ki iç piyasada 
da işimiz kolaylaşsın. 

Ben bu mesleği seven biri olarak bu mesleği 
aşağı çekmeyelim, birlik içerisinde yukarı 
taşıyalım diyorum. 

Teknolojik bir tesis sahibisiniz. Sizce bu-
nun artıları ne oldu? Teknoloji ve inovas-
yon kavramlarına yaklaşımınızı öğrenebi-
lir miyim?
Sektöre katkı yapan; her zanaatkâra, her 
mühendise ve bu işin gelişmesi için Dünyayla 
yarışan her kardeşime sonsuz saygı duyuyo-
rum. Çelik Kuruyemiş olarak son 4- 5 yıldır 
hem vizyon hem de teknoloji olarak kendimi-
zi daha güçlü bir şekilde yeniliyoruz. 

“Doğanın tazeliğinde” sloganı ile ürün-
lerinizde öncelikle “tazelik ve doğallık” 
özelliklerini önemsediğiniz izlenimine 
kapılıyorum. Bu fikrimde doğruluk payı 
var mı? Yoksa ürünlerinizde öncelikle neye 
dikkat ediyorsunuz?
Kendimize layık olmayan kuruyemişi halka 
sunmuyoruz. Bu sektörde mesleğini seven 
herkes bunu yapar. Gelirini arttırmak için 
kuruyemişçiliğe darbe vuran insanları bura-
dan kınıyorum. Katkı yapanlara ise teşekkür 
ediyorum. Bu sektöre hizmet eden her bir 
Kuruluş, kuruyemişi insanlara sevdirmeli. Ka-
litesiz ürün satarsak insanlar başka ürünlere 
kayar. 
Ben her zaman çalışanlarıma şunu söylü-
yorum: “Tüketiciler siz çalışırken fabrikada 
değil ancak sizin vicdanınız ve mantığınız 
burada!” Temizlik ve kalite çok önemli. 

Kalite kavramına bakışınızı öğrenebilir 
miyiz?
Şöyle özetleyebilirim: “Çelik Kuruyemiş 
olarak seçme ürünleri, teknoloji kullanarak 
kötüsünden ayırıyor ve kaliteli olan ürünü 
ayrıştırıyoruz, seçiyoruz!”
Kaliteli ürünü en iyi yetiştiği yöreden temin 
etmeye özen gösteriyoruz. Örneği; Ayçekirde-
ği Denizli, Çivril ve Kayseri ve Elbistan Yöresi; 
Fındık Karadeniz Bölgesi; Antep Fıstığı Gazi-
antep… Bizim işte kalitenin merkezinde en iyi 
ürünü almak var. 
Farikamıza gelen natürel ürün en son tekno-
loji eleme- temizleme makinelerinde kalib-
rasyonuna göre ayrıştırılarak kaliteli olmayan 
ürünün pakete girmemesini sağlıyoruz. 

Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var 
mı?
Teknoloji Türkiye’de kuruyemişin kalitesi-
ni arttırdı ve kesinlikle sektörün gelişimini 
sağladı. Ancak aynı zamanda iç piyasada 
üretime paralel olarak sıkışıklık da yarat-
tı. Bu sıkışıklık yurtdışına daha çok ürün 
göndererek rahatlar. Şimdi dünyada ismini 
herkesin bildiği dev ölçekli markalar tercih 
ediliyor. Bizim topraklarımızdan neden böyle 
bir marka çıkmasın. Dünya’da kuruyemiş 
mesleğini Türkler gibi iyi yapan çok az ülke 
var. Türkiye’nin Kuruyemiş firmaları bir çatı 
altında birleşerek yurtdışı piyasasına yönelik 
olarak bir marka yaratmalı ve bu marka için 
ortak çalışmalı.
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Kolileme Hattı Dört Aşamadan Oluşmaktadır:
Koli Hazırlama Makinesi’nde yaprak halinde olan koliler otomatik olarak açılarak 
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olarak istenilen yere koliyi rahatça taşımak için kıvrılabilen ve 5m’ye kadar uzayabilen 
Flexible Konveyör devreye girer ve koli yükleme noktasına aktarılır.
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ÜÇ KARDEŞLERDEN
KURAŞ KURUYEMİŞ’E UZANAN

BİR BAŞARI HİKAYESİ

Sizi tanıyabilir miyiz? Sektörle tanışma 
hikayenizi bize anlatır mısınız?
1963 yılında Çankırı’da dünyaya geldim. 
12 yaşıma basmıştım ki, ailemin yanından 
ayrılıp İstanbul’a gittim. Kuruyemişçi çırağı 
olarak işe başladım. Dükkan Kadıköy’deydi. 
Şartlar bugünden çok başkaydı. O zamanlarda 
bisküvi teneke ile gelir taneyle satılırdı. İthal 
ürün neredeyse yoktu, her şey Türk malı idi. 
Kıymet bilirdik. Bir kese kahve için insanlar 
kuyruğa girer saatlerce beklerdi. O zaman 
ne teknoloji böyle idi ne de ürün bu kadar 
çeşitli…
Başlangıç o başlangıç. Şimdi Kuraş Kuruye-
miş’in sahibiyim. Dürüst ve ahlaklı bir şekilde 
çalışmayı sürdürüyoruz. 

70’li yıllarda hangi kuruyemiş ürünleri 
daha çok satılıyordu?
70’lerde ağırlıklı olarak leblebi ve üzüm 
satılırdı. Antep fıstığı yok denecek kadar az 
tüketilirdi. İthalat azdı. Kaju, Amerikan Bade-
mi gibi kuruyemiş çeşitleri henüz bilinmiyor-
du. Sektör dar ve ambalaj ürünler de sınırlı 

sayıda marka ve ürün vardı. 
Kuraş Kuruyemiş’in kuruluş sürecinden 
bahseder misiniz?
1986 yılında İstanbul, Mertel’de kendi 
kuruyemiş dükkanımı açtım. Sonra dükkan 
sayısı arttı. Bir, iki, üç derken 1992’de toptan 
kuruyemiş ticaretine girdim. O zamanlar 
firmamın ismi “Üç Kardeşler” idi. Bu isimle 
çok yol kat ettim ancak zamanla daha kısa ve 
kullanışlı bir isim arayışına gidim. “KURAŞ” 
Kuruyemiş A.Ş.’nin kısaltmasını simgeliyor 
ve tamamen bizi anlatıyor. Kuraş Kuruyemiş 
olarak yolumuza devam ediyoruz. İstanbul, 
Sultangazi ilçesinde son teknoloji ile donattı-
ğımız bir üretim alanımız var. Kuraş Kuruye-
miş bünyesinde kuruyemişin her çeşidi var. 
15 kişilik ekibimiz ve son teknoloji üretim 
tesisimizde üretim yapıyoruz. Ayrıca ürün-
lerimizi “TATYE” markamızla paketleyerek 
satışa sunuyoruz. İstanbul ve yöresinde küçük 
gramajlı paketlerde satışımız var. 

Kuraş Kuruyemiş’i kurduğunuz yıllarda 
kuruyemiş piyasası ne durumda idi? O 

70’li yıllar. Türkiye kuruyemiş piyasası 
bugünden çok farklı… İthal ürünler 

şimdiki kadar yaygın değil ve üretim 
sınırlı. İnsanlar öğütülmüş kahve için 

küçük ve sıcak kuruyemiş dükkanlarının 
önünde kuyruğa diziliyor. Kavrulmuş 

kahvenin en sıcak yeri hatırlı müşterilere 
veriliyor… 

Henüz on iki yaşına basmış genç bir 
adam. Çankırı’ın Dodurga ilçesinden 

İstanbul’a çalışmak için göçmüş. Aydınlık 
yüzünde derin bir masumiyet… Bu genç 

adam, İstanbul’da çalışacak ve tarih 
2000’leri gösterdiğinde kendini işinde 

kanıtlamış başarılı bir yönetici olacak. 
Üç kardeşlerin Kuraş Kuruyemiş markası 
altında sektöre hizmeti aralıksız sürecek.
Kuraş Kuruyemiş’in sahibi Yaşar Köse’den 

bahsediyoruz. 1976 yılında kuruyemişçi 
çırağı olarak başladığı iş hayatı ve 

yıllar içerinde edindiği deneyimi bizimle 
paylaştığı röportajımız başlıyor.

Sn. Yaşar KÖSE
KURAŞ KURUYEMİŞ
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dönemin teknolojisinden bahseder misiniz?
O yıllarda bu kadar çok üretim yoktu.  Piyasa kısıtlı idi. 1992 yılında 
toptancılığa başladığımızda Sabahattin Akyürek’ten “tek katlı sarsak 
elek” temin etmiştik. Naturel ürünü Anadolu’nun farklı bölgelerinden 
alırdık. Numune Analizi gibi prosedürler yapılmazdı. Küçük vernikli 
eleklerimiz vardı. Sonra zamanla bu elekler Anadolu’da da yaygınlaştı. 
Teknoloji gelişti, kalite arttı. 

Kuraş Kuruyemiş’in 2015 itibariyle ürünleri ve üretim kapasitesi 
nedir?
Yaş yemiş, kuruyemiş ve lokum çeşitlerimiz var. Çekirdek üretim 
kapasitesi senelik 600 Ton idi. Bu yıl bu oran yarıya indi. Çünkü daha 
lüks ürünler tercih ediliyor. 
Leblebi, fıstık gibi geleneksel yemişlerin yerini antep fıstığı, kaju gibi 
lüks ürünler aldı. Artık çok parası da olan az parası da olan lüks türde-
ki kuruyemişleri tüketiyor. 1976’da siyah üzüm, akide şekeri, leblebi, 
peynir şekeri, kırık leblebi, keçiboynuzu bilinirdi. Şimdi beğeniler de 
tüketim alışkanlıkları da başka. 
Ay çekirdeği Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Kayseri, Denizli, Elbistan yö-
resinden; Leblebi Kütahya ve Denizli’den; Yerfıstığı Adana ve Osma-
niye’den, Antep fıstığı Antep yöresinden; Fındık Ordu ve Giresun’dan 
temin ediliyor.

AKY Technology’den ne temin ettiniz? Gelecek planlarınız nedir?
Fotosorter Renk Ayırma Makinesi aldım. Teknolojiyi takip ediyorum 
ve üretim kalitemi sürekli olarak arttırmak benim için çok önemli. 
Gelecekte işimi tesisime yeni teknolojiler eklemeyi sürdürerek büyüt-
meyi planlıyorum. 

RÖPORTAJ
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KOSGEB, en başarılı KOBİ ve girişimcileri seçti.
T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı  
(KOSGEB) 4. Kobi ve Girişimcilik Ödül Töreni, 24 Aralık 2015 tarihinde düzenlen-
di. 9 farklı dalda ilk 5’e girerek finale kalan toplam 45 işletme bulunuyor. Ödül 
Töreni’nde; Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü, Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri ve Yılın 
Başarılı Girişimci Ödülleri sahiplerini buldu. 

AKY Technology “Yılın İnovatif Girişimci Ödülü” dalında aday gösterildi ve ödüle 
layık görüldü. 1 yıl içerisinde yenilikçi fikirleri ve son teknoloji bakliyat eleme 
makineleri ile sektörde fark yaratan AKY Technology, iş ilişkileri içerisinde olduğu 
her bir firma ile bu ödülü paylaşıyor. 

KOBİLERİN 
OSCARI AKY

TECHNOLOGY'NiN

Bu başarı hepimizin! AKY Technology
Ekibi olarak gelişim yolculuğumuzda
yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.

SEKTÖREL
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AKY Technology, başarısıyla fark yaratıyor. 2015 yılın-
da imza attığı teknoyeniliklerle büyüme yolculuğunu 
kesintisiz sürdüren AKY Technology, KOSGEB’den ödüle 
layık görüldü. 24 Aralık 2015 tarihinde, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık ev sahipliğinde gerçekleşti-
rilen etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Prof. Dr. 
Ahmet Davutoğlu’nun himayesinde düzenlendi. 
Congresium (ATO) Gordion Oditoryum Salonu’nda 45 

başarılı KOBİ temsilcisi ve girişimci bir araya geldi. 
Sabah 9.00 sularında başlayan Ödül Töreni öğlen saat-
lerinde tamamlandı. Yılın Başarılı Girişimcileri Ödülleri 
arasından “Yılın İnovatif Girişimci Ödülü’ne AKY Tech-
nology layık görüldü.  AKY Technology adına ödülü, İcra 
Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek aldı. 
AKY Technology bakliyat sektörüne getirdiği teknolojik 
yenilikler ile fark yaratmayı sürdürecek!

SEKTÖREL
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Eğitimi, Ailesi ve İş tecrübesi…
1952 yılının Ağustos Ayında, İstanbul’da dün-
yaya gelen Amir Zekeriya, İstanbul Alman Li-
sesi’ni bitirdikten sonra Almanya’da Endüstri 
Yüksek Mühendisliği eğitimi aldı. Eğitimini 
tamamlar tamamlamaz yurda dönerek İstan-
bul’da KOMİLİ  Sınai Mamuller Pazarlama 
Ticaret ve Sanayi Şirketi’nde ihracat müdürü 
olarak göreve başladı. 
KOMİLİ şirketinde ihracat müdürlüğü yaptığı 
dönemde, 24 Haziran 1981, Dünya gazetesin-
de çıkan haberin başlığı: “KOMİLİ, 15 Milyon 
Dolarlık İhracat Hedefliyor” idi. 
Zekeriya Dünya gazetesine verdiği demeçte; 
“Türkiye’nin Dünya Zeytinyağı üretiminde 
beşinci sırada olduğunu ve son dönemde 
devlet ve özel sektörün gayretleri ile ihracat 
faaliyetlerinin arttığını” belirtiyordu. 
Şöyle diyordu: “İşe başladığım günden beri, 
sistemli bir pazar araştırması içine girdik. İlk 
sene randımanımız çok yüksek oldu 5 milyon 
dolar, aşağı yukarı 5 bin üç yüz ton civarında 
bir zeytinyağı ihraç edebildik.” 
1978- 1982 yılların arasında KOMİLİ ihracat 
müdürü pozisyonunda çalışarak deneyim 
biriktiren, kurumun ihracat hacmini “piyasa 
araştırmasına verdiği önem” ve istikrarlı ka-
rarlarla artıran Amir Zekeriya, Sene 1982’yi 

gösterdiğinde ihracat ve ithalat mallarının 
gözetim kontrolünü yapan  SGS Şirketi’nde 
Zirai Ürünler Türkiye Departman Müdürü 
olarak çalışmaya başladı. 

Mersin’e gelişi…
Amir Zekeriya’nın Mersin’e gelişi 1982 
senesinin Ağustos ayına rastlar. SGS Şirke-
ti’nin Mersin’de açılacak olan yeni bürosunun 
personel alımını yapmak ve personel eğitimi 
vermek üzere şehre gönderildi. 
Ocak 1983’te İstanbul’a dönerek dünyaca 
bilinen bakliyat ticareti, pirinç ve sıvı yağ-
lar  alanında dünya ekonomisinin en önemli 
aktörlerinden olan Interice Şirketi’nde çalıştı. 
6 ay sonra dünyada yaşanan ekonomik kriz 
nedeniyle işi durduran firmayı terk ederek 
1984 senesinin sonuna kadar yabancı şirket-
lerle çalışmayı sürdürdü. Bir süre Çukurova 
Holding’in dış ticaret sermaye şirketi olan Et-
ken Tekstil A.Ş.de icra kurulu üyeliği ve genel 
koordinatörlük  yaptı. 

AGREKS’ten AGROSAN’a…
1984 yılında, iki ortak olarak bakliyat ithalat 
ve ihracat işi yapmak üzere Mersin’de AG-
REKS firmasını kurdular. İki sene boyunca 
ortağı ile beraber sürdürdüğü tarımsal ürün 

Sevgili Okurum, 
Bugün, bakliyat sektörünün dününü 

konuşmak üzere Rekolte Dünyası 
sayfalarında efsane bir ismi ağırlıyorum.  
Amir Zekeriya ile röportaj yapmak için 6 
ay boyunca sükûnetle bekledim. Nihayet 

6 Ocak 2016 Salı günü karşımda idi. 
Kuru Gıda Sektöründeki geçmişi ve iş 

adamı kimliği ile takdiri hak eden; insani 
vasıfları, bilgisi ve görgüsüyle hayranlık 

uyandıran Agrosan Yönetim Kurulu 
Başkanı Amir Zekeriya ile röportajım 

başlıyor.
Yazıma şu ayrıntıları sizinle paylaşarak 

başlamak istiyorum:
Röportaj yapmak üzere Mersin’deki 

ofisine gittiğimde bizi müzik dolu bir 
odada karşıladı. Odası sakin dekore 

edilmiş ve masası dokümanlarla 
dolu olmasına rağmen çok tertipli 

idi. Karşımda yılların tecrübesini 
tebessümüyle sezdiren tam bir beyefendi 

vardı ve dilinden dökülen her bir söz 
gözümde öyle kıymetliydi ki; kaçırmamak 

için büyük bir çaba sarf ettim.

Sn. Amir ZEKERİYA
AGROSAN Yönetim Kurulu Başkanı

EFSANELERİ
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ihracatını, 1986 senesinde AGROSAN’ı kurarak tek başına sürdürmeye 
devam etti.
AGROSAN’ın iki önemli ihracat kalemi vardı. Birincisi, bakliyat ikincisi 
ise ponza taşı idi. 
Birbirinden çok farklı bu iki kalemi nasıl AGROSAN çatısı altında 
buluşturduğunu sorduğumda bana şu yanıtı verdi: “Rastlantı ese-
ri Mersin Limanı’ndan gönderilen beyaz taşlar gördüm. Merakımı 
cezbeden bu taşları araştırarak ticaretine atılma kararı aldım. 1998 
senesinde bakliyatı terk ederek sadece ponza taşı imalatı ve ihracatı 
üzerine yoğunlaştım.”

Türkiye’nin en çok ponza taşı ihraç eden firması…
Amir Zekeriya, AGROSAN’ın bugünkü ticari durumu hakkında bil-
gi verdi: “Sektörde Türkiye lideriyiz. Türkiye’nin en çok ponza taşı 
ihraç eden firmasıyız. AGROSAN 44 ülke ile çalışıyor. Bugün en çok 
Asya kıtası ile iş yapıyoruz. Geçmişte ise öncelikli kıtamız Amerika 
idi. Dünyaca meşhur kot markası Levi’s şirketine taş gönderiyorduk. 
Ponza taşı “kot taşlama” ve “kot yıkama” işlemi için kullanılan insan 
sağlığına dost bir taş. Bugün Çin, Bangladeş, Pakistan, Hindistan gibi 
Asya pazarlarına ponza taşı ihraç ediyoruz.”
Sözlerine pazardaki gereksinimleri analiz ederek giriştiği bir diğer iş 
kaleminden bahsederek devam etti: “Bundan 4 sene evvel de  paslan-
maz çelik üzerine ihtisaslaştık. Bu alanda “dünya ticareti” yapıyoruz. 
Dünya ticareti, Avrupa’dan, Uzakdoğu ve Afrika’dan alıp Arap ülkele-
rine satmak anlamına geliyor. Bu süreci yönetirken mühendislik bil-
gimizi işin içine katıyor ve müşterinin taleplerine göre çelik levhaları, 
profilleri ve ruloları istenen ebatlara kestirip alıcıların  nihai ürün 
imalatına hazır hale getiriyoruz. Ayrıca binalara mermer ve granit 
giydirmek için kullanılan paslanmaz çelikten imal edilen özel T vidası, 
uzatma kolu ve C profil ihraç ediyoruz. ” dedi. 

1980’lerde bakliyat sektöründeki genel durum…
“1980’lerde bakliyat sektöründe kullanılan iptidai (ilkel) makineler 
ile Avrupa standartlarını yakalamakta zorlandıklarını belirten Amir 
Zekeriya, “ Birçok kalite sorunu yaşıyorduk. O dönemde ilk defa  “bak-
liyat taş temizleme makinesi” ve “dansimetrik masa” gibi Avrupa ma-
kinelerini Türkiye’deki birkaç ustaya kopya ettirerek ilk defa sektörde 
fark yaratmaya çalıştım.
Kırmızı mercimek ve bulgur Gaziantep, Nizip; nohut Silifke, Gülnar; 
yeşil mercimek Orta Anadolu; fasulye Konya ve fiğ Sivas, Çubuk ve 
Tokat bölgesinden temin edilirdi. AGROSAN’ın ihracat alanında en çok 
çalıştığı ürün ise “fiğ” idi. Gerek Samsun gerekse Mersin Limanı’ndan 
gemi yükü fiğ gönderirdik.”

Eskiden müşteri ile iletişim, depolama ve ulaşım…
“1980’lerde müşteri bizi bulurdu. Avrupalı, Türk piyasasına hâkimdi 
ve çalışacağı firmaları bilirdi. Bugünkü gibi iletişim teknolojileri ve 
uluslararası fuarlar yoktu. Firma yetkilileri gelerek firmalara ziyaret-
lerde bulunur kimin ne olduğunu yerinde görür ve öğrenirdi. Yüz yüze 
iletişime geçilirdi. 

O dönemlerde de şimdiki gibi uzak pazarlara ürün konteynerlerde 
muhafaza edilerek gönderilirdi. Ben daha çok Avrupa ile çalışıyordum. 
Esas pazarlarım; Fransa, İtalya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz idi.”  
Sadece Avrupa ülkeleri ile ticaret yapan Amir Zekeriya’ya neden Arap 
ülkeleri ile çalışmadığını sorduğumda ise aldığım cevap şu oldu: “Pa-
zarını iyi bilmediğim ülkelerle çalışmamak gibi bir genel prensibim 
var!” 
Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Türkçe olmak üzere 5 dili 
akıcı bir şekilde konuşan Amir Zekeriya gibi bir efsane için ticaret 
kurallarından biri “ticaret yaptığı her ülke ile kendi dilinde anlaşa-
bilmektir.” Bana ilginç gelen bu ayrıntıyı hafızama iyice yerleştirerek 
sorularıma devam ettim.

O yıllarda antrepoculuk…
“Antrepoculuk her zaman vardı. Ticaret yapmak için önce imalat ar-
dından mal stoklamak gerek. Ancak bu sayede rekolte sonrası piyasa-
da oluşabilecek fiyat artışlarından veya mal temini problemlerinden 
korunabilirsiniz hele rekolte düşükse.

80’ler ve 90’larda Eleme İşlemi…
Türkiye’de Akyürek tipi makineler ile eleme işlemi yapılırdı. O dönem 
Akyürek makine piyasanın en önemli elek imal eden makinecisi idi. 
Bunun dışında kendimiz de makine ustalarına  dansimetrik masa ve 
taş ayırma makinesi yaptırırdık. 

Eskiden Bakliyat Sektöründe İthalat…
O dönemde ithalat çok azdı. Halkımız 90’lardan sonra ithalatın nis-
peten yoğunlaşması ile ithal bakliyat ürünlerini tanıdı ve alışmaya 
başladı. 
Sektör dünden bugüne çok büyüdü. Şimdi Türkiye’de dev ölçekli 
uluslararası bakliyat firmaları var. İthalat ve ihracat piyasaları çok 
hareketli.

Geçmişte en revaçtaki ürün…
Her zaman Türkiye nohut ve kırmızı mercimekte iyi bir üretici idi. 
Bulgurda da son dönemde oldukça başarılı bir üretici. Türk şirketleri-
nin gayretleri ile kaliteli ürünlerimiz Avrupa tarafından tercih ediliyor.
Bugün bulgur, dünya pazarında kendine çok iyi bir yer edindi. Bilhas-
sa köy tipi dediğimiz kabuğuyla birlikte pişirilen ve tüm buğdaydan 
yapılan “köy tipi bulgur.” Bugün, Avrupa üniversitelerinin de tespit 
ettiği üzere, sindiriminin kolay olması, pirinç gibi yavaş şekerler ihtiva 
etmemesi (diyabet hastalarına uygun ve obezite karşıtı bir gıda) ve 
bağırsak kanserini önleyici bileşenler içermesi nedeniyle dünyada 
talep görüyor ve Türkiye’nin öncelikli ihraç edilen bakliyat ürün zinci-
rini tamamlayan bir hububat ürünü konumunda.

Ticari anlaşmaların sonunda para transferi…
Bakliyat sektöründe o dönemlerde iki tip ödeme şekli vardı: Ya vesaik 
mukabili ya da akreditif karşılığı… Biz daha çok vesaik mukabili 
olarak çalışırdık. Ticarette hiçbir zaman açık hesap ödeme şekliyle 
çalışmam. Çünkü meblağ arttıkça borcu ödeme erdemi azalıyor. Bu 
deneyimi yaşayarak kazandım. 

Son Söz…
Protein açısından zengin, besin ve lif değeri yüksek bir gıda grubu 
olan bakliyatın tüketiminin arttırılması için gerek devletin fon deste-
ğinin sağlanması ve gerekse uluslararası fuarlarda Türk bakliyatının 
tanıtılması için İhracatçı Birlikleri, Ticaret Borsası ve Ticaret ve Sana-
yi Odası gibi kuruluşlar yardımı ile ihracatçılarımızın desteklenmesi 
gerekmektedir. 
İhracatçı arkadaşlarıma başarılar dilerim.

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

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

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

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

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

TEKNOLOJİ

TURBO 208

Excell Turbo Hakkında:
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SAKLI GÜÇ!
TRUVA’DAKİ

Tahta atın içindeki saklı 
güç, yapılamaz denileni 
yapmış; alınamaz denileni 
alarak zafer kazanmıştır!

AKY Technology en yeni teknolojisine “Truva” dedi. Makinenin 
gövdesi içerisinde saklı, teknolojik güç, eleme teknolojilerine 
kazandırdıklarıyla şaşkınlık uyandıracak. Bakliyat Sektörünün 
temsilcilerini fethetmeye hazırlanan Truva, Excell Serisi Kapalı 
Eleme Makineleri’nin en yenisi ve eşsizi olma iddiasıyla geliyor. 
Önümüzdeki aylarda bakliyat piyasasına sunulacak Truva’nın 
içerisindeki mekanizmada elek ve hafiftane makinesi ustaca bir-
leştirildi. Şubat ayında üretimi tamamlanacak Truva, Bakliyat 
Sektörüne yepyeni bir boyut getirecek. 
AKY Technology ile teknoyenilik zamanı sürecek.

Bundan bin yıllar önce, bugünkü Çanakkale sınırları içinde, Kaz Dağı 
eteklerinde bir kent vardı. Bu Kentin adı Truva idi. Truva denize yakın bir 
liman kentiydi. Yunan Tanrılarına ev sahipliği yapan bu kentin kurulduğu 
tepe, Zeus'u kandırdığı için Olympos'tan aşağı attılan Tanrıça Ate'nin ilk 
düştüğü yerdi. Kentin Kurucusu Tros'un oğlu İlios'tur. 
İlios, Çanakkale yakınlarındaki Dardanos kenti kralı Dardanos 
soyundandır. Günlerden bir gün İlios, Frigya Kralı'nın düzenlediği bir 
yarışmayı kazanır ve ödül olarak siyah boğanın durduğu yer olan tepeye 
Truva'yı kurar. Kente İlios'un babası Tros'dan dolayı Truva adı konur. 
Kent kurulduktan sonra pek çok kral tahta geçer. Bir gün tahta Priamos 
çıkmış ve ülkeyi huzur içerisinde yönetirken, oğlu Paris, Kaz Dağı'ndaki 
Tanrıçalar Arası Güzellik Yarışması'nda dünyanın en güzel kadını olan Kral 
Menelaos'un karısı Helen'e aşık olur. Bu aşk o kadar büyüktür ki; Helen'i 
alarak Truva'ya kaçırır. 

Bunu hazmedemeyen Kral Menelaos, Truva'ya savaş açar ve savaş uzun 
yıllar sürer, çok kan dökülür ancak bir türlü nihayete ermez. Bunu üzerine 
Opimpus'taki zeka, sanat, strateji, ilham, barış Tanrıçası Athena, bir hal 
çare düşünmeye koyulur. Zekası nedeniyle Athena tarafından sevilen İthaka 
Kralı Odysseus'un aklına tahtadan bir at yapma fikri gelir. Odysseus ve 
birçok iyi asker atın içine gizlenirler ve ordunun kalanı gözden uzaklaşır. 
Bunun üzerine Akhaların kaçtığına inanan Truvalılar tahta atı ganimet 
olarak düşünüp içeri alarak zaferlerini kutlamak üzere eğlenmeye 
başlarlar. Truva Ordusu sarhoş bir halde iken birden karşısında dev tahta 
attan çıkan Akhalıları bulurlar. Bu arada savaş meydanından kaçtı sanılan 
ordunun geriye kalanı da şehrin kapısına dayanmıştır. 
Tahta attan çıkan askerler kale kapısını açarak orduyu içeri alır ve şehri 
yıkarlar. Kral Menelaus'da karısı Helen'i de alıp memleketine döner. 
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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.

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.

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.

Düzenlenecek organizasyon ile ilgili ayrıntılı bilgiye, La Recolte Du Monde’nin önümüzdeki 
sayısında ulaşacaksınız.
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Birleşmiş Milletler Dünya Tarım Örgütü, 2016 yılını Uluslararası Bak-
liyat Yılı ilan etti. Bu çerçevede; global düzeydeki örgütler, devletler, 
sivil toplum kuruluşları (STK) ve üniversiteler çalışmalar yürütmeye 
başladı.
Halkı bilgilendirici nitelikteki etkinliklerden, sektörün önemli aktörle-
rini buluşturan uluslararası düzeyde toplantılara kadar farklı düzlem-
lerde çalışmalar yürütülecek.
Bu yıl özellikle iki yönüyle önemli, “Talep yaratmak ve talebe cevap 
verecek üretimi ve ülkeler arası ticari trafiği artırmak.”
Birincisi, obeziteye ve fast food tüketimine karşı alternatif bir gıda 
ürünü olarak sunulan Baklagil konusunda halkın bilgilendirilmesi ve 
geniş kitlelerin besin değeri yüksek baklagilleri tüketiminde bilinçli 
bir artış yakalamak.

İkincisi ise, Global ölçekli kuru gıda markalarının iletişimini güçlendi-
rerek küresel ticari ilişkileri hareketlendirmek.
Coğrafi işaretli bölgelere yakınlığı ve uluslararası arenada etkin Lima-
nı ile Mersin, Türkiye bakliyat sektörünün kalbi konumunda. Bugün 
onlarca büyük firmanın yönetim merkezi, depolama alanları ve üretim 
tesisleri Mersin’de bulunuyor. Mersin’den tüm dünyaya teknoloji 
üreten AKY Technology’in İcra Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek 2016 
yılının önemi hakkında konuştu. Gökmen Akyürek, “ Türkiye; Mersin, 
İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde iklimsel uy-
gunluk ve aile çiftçiliğinin varlığıyla bakliyat üretilmektedir. Bakliyat 
tarım kültürünün ve yeme- içme geleneğinin ayrılmaz bir parçasıdır. 
Anadolu’nun bu yönünü vurgulamak için sektör temsilcilerinin ulusal 
düzeydeki etkinliklerde Türkiye’yi temsilen bulunması ulusal çıkarlar 
için bir zorunluluktur.” dedi. 
Türkiye’nin önemli bir bakliyat üreticisi olduğunu ısrarla vurgulayan 
Gökmen Akyürek, “Bakliyat ihracat oranını artırmak için bu dönemin 
verimli değerlendirilmesi ve dünya ülkeleriyle daha güçlü iletişim ku-
rulması gerekli. Bu süreçte Devlete, STK’lara ve ülkenin öncü bakliyat 
firmalarına büyük iş düşüyor.” şeklinde konuştu.

Dünya Bakliyat Konfederasyonu Toplantı Takvimi Hakkında
Dünya Bakliyat Konfederasyonu, 2016 yılında dünyanın farklı nok-
talarında sektörün aktörlerini buluşturmaya hazırlanıyor. Bakliyat 
Yılını hareketlendirecek etkinliklerin düzenleneceği şehirler ise şöyle: 
Hindistan, Zambia, Costa Rica, Fas, İzmir, Fransa, Portekiz, ABD ve 
Türkiye.

Türkiye 2016 Uluslararası Bakliyat Yılı Açılış Lansmanı Mersin’de
Türkiye 2016 Bakliyat Yılı Açılış Lansmanı önümüzdeki aylarda Tarım 
Bakanı'nın katılımıyla gerçekleştirilecek.
Türk Bakliyat Sektörünün %90 oranında ihracatı Mersin üzerinden 
yapılmaktadır. Akdeniz Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçı 
Birliği (AKİB) üyeleri Türkiye’de bakliyat sektörüne hizmet eden ve 
ihracat kapasitesi olan firmaların %80’ini oluşturmaktadır. 
T.C. Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı himayesinde Türkiye 2016 
Uluslararası Bakliyat Yılı Açılış Lansmanı dünya genelindeki ihracatçı 
birlikleri ve türevlerini temsilen uluslararası katılımcılar ile gerçekle-
şecek. 

Sektörel pay sahiplerinin çeşitli alanlarda alması gereken görevlerin 
belirlenmesi ve somut adımların atılması için işbirliği içerisinde çalı-
şılacaktır. Amaç, baklagillerin sağlıklı beslenmeye katkılarını belirte-
rek farkındalık yaratmak.

• Bakliyat Konferansı, 17- 20 Şubat 2016 Hindistan, Jaipur
• Pan Afrikan Tahıl Tohumu ve Börülce Tohumu Konferansı 28 

Şubat- 4 Mart 2016 Zambia, Livingstone
• Orta Amerika’daki Hayvan Gelişimi ve Ekinlerin Bölgesel 

Konferansı 5- 8 Nisan 2016 Costa Rica
• Kurak Bölgelerde Bakliyat Konferansı 15- 17 Nisan 2016 

Morocco, Rabat
• Dünya Bakliyat Konferansı 19- 22 Mayıs 2016 Türkiye, İzmir
• Fransa Ulusal Tarım Araştırma Enstitüsü Bakliyat Tohumları 

Buluşması 31 Mayıs- 1 Haziran 2016 France, Dijon
• Uluslararası Bakliyat Toplumu 2. Konferansı 12- 14 Ekim 

2016 Portekiz, Troia
• Bakliyatta Besin Sağlığı ve Sürdürülebilir Tarım Hakkında 

Uluslararası Konferans 12- 14 Kasım 2016 Hindistan, Yeni 
Delhi

• Küçük Tanecikler Büyük Fırsatlar; “Bakliyat Sağlığını Tehdit 
Eden Potansiyelleri Fark Etmek” 19 Kasım 2016 Amerika, 
Newyork

Yukarıdaki organizasyonlar hakkındaki ayrıntılara ve diğerler etkinlik 
tarihlerine, www.iyp2016.org adresinden ulaşılabilir.

2016 ULUSLARARASI
BAKLİYAT YILI ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

2016 Uluslararası Bakliyat Yılı çerçevesinde Dünya Bakliyat Konfederasyonu (Global Pulse Confederation) etkinlikler düzenliyor.
Baklagillerin, 2020 yılında insanlığı bekleyen küresel açlık öngörüleri karşısında önlem niteliğinde gıda ürünleri olması ve insan 
sağlığına faydaları nedeniyle, Dünya genelinde tanıtımının yapılması için çalışmalar başladı.
Türkiye Kuru Gıda Piyasasına hizmet veren kuruluşların bu yılı iyi değerlendirerek ulusal ve yerel etkinliklere katılım göstermesi ve 
tanıtımını yaparak bağlantılar kurması hayati önem taşıyor. 

Etkinlik Tarihleri

SEKTÖREL
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Uzmanlardan Etkinlikler Hakkında İpuçları
2016 Uluslararası Bakliyat Yılı’nın gıda ve beslenme güvenliği, yoksul-
luğu azaltma, sürdürülebilir tarım ve çevreye olan katkılarındaki far-
kındalığı attırması öngörülüyor. Bu çerçevede düzenlenecek onlarca 
etkinlikten kaçırılmaması gerekenleri uzmanlar belirtti.
Sektörel pay sahiplerinin çeşitli alanlarda alması gereken görevlerin 
belirlenmesi ve somut adımların atılması için işbirliği içerisinde çalı-
şılacaktır. Amaç, baklagillerin sağlıklı beslenmeye katkılarını belirte-
rek farkındalık yaratmak.

AKY Technology Dış Ticaret Müdürü Uğur Akyürek, bakliyat sektörü-
nün 1990’lardan itibaren iç piyasada da daraldığını ve 2016 Bakliyat 
Yılı’nın hem yurt içi hem yurt dışı talep oranındaki artış için önemli 
bir ortam yaratacağını söyledi. 
Fuarların önemine değinen Akyürek, “Dünya genelinde düzenlenecek 
Kuru Gıda sektörüne yönelik fuarlar bu yıl oldukça hareketli geçecek 
diye tahmin ediyorum. Fuarlarda bulunmanın kuruluşa hem imaj hem 
de iş ilişkileri bazında kazandırdığı pek çok artı var. Doğru kitle ile 

yüz yüze iletişime geçme ve hizmetlerinizi doğrudan anlatma imka-
nı buluyorsunuz. 2016’nın Birleşmiş Milletler Dünya Tarım Örgütü 
tarafından Bakliyat Yılı ilan edilmesiyle global düzlemde pek çok 
tanıtım çalışması yürütülecek. Baklagillerin konuşulduğu bir dönem-
de sektörel nitelikli fuar organizasyonlarında katılımcı ya da ziyaretçi 
olarak bulunmanın bir hayli faydalı olacağını düşünüyorum.” şeklinde 
konuştu. 

Akyürek, “Hangi fuar kurumum için faydalı? sorusunun cevabını 
bulun!” 
Sektördeki en son ürün ve hizmetlerin ne aşamada olduğunu gözlem-
leyebileceğiniz fuarlar bilgi alışverişi içinde bulunmaz ortamlar su-
nuyor diyen Akyürek, “Her şey firmanın ihracat pazarlaması planında 
fuar katılımına karar vermesi ve faaliyetle ilgili bir bütçenin ayrılması 
ile başlayacaktır. Ardından ulaşılmak istenen kitlenin coğrafyasına 
göre, bölgesel, ulusal ve uluslararası fuarlar taranmalıdır. Genel ticaret 
fuarlarından çok sektörel ve ya ihtisas fuarlarına katılmakta fayda 
vardır.” dedi. 

Uğur AKYÜREK
AKY Technology Dış Ticaret Müdürü

SEKTÖREL

 “2016 Uluslararası Bakliyat 
Yılı hareketli geçecek.”



| 59

Uzmanlardan Etkinlikler Hakkında İpuçları:
2016 Uluslararası Bakliyat Yılı’nın gıda ve beslenme güvenliği, 
yoksulluğu azaltma, sürdürülebilir tarım ve çevreye olan katkıların-
daki farkındalığı attırması öngörülüyor. Bu çerçevede düzenlenecek 
onlarca etkinlikten kaçırılmaması gerekenleri uzmanlar belirtti. AKY 
Technology Dış Ticaret Uzmanı Tarık Doğangün, “2016 Yılının bakli-
yat yılı olmasıyla birlikte sektörümüzü ilgilendiren en heyecan verici 
fuarlar, konferanslar ve kongreler bakliyat sektörünün temsilcilerini 
bekliyor. Dünya’nın farklı yerlerinde iş dünyasını genişletmek isteyen-
ler için kaçırılmaması gerektiğini düşündüğüm etkinlikler var. Şubat 
ayında Gulfood 2016 ve Dünya Bakliyat Yılı Hindistan Kongresi; Ma-
yıs’ta Dünya Bakliyat Yılı İzmir Kongresi ve  Mısır’da düzenlenen Afro 
Packing Trade Fair; Kasım’da Gulfood Manufacturing, Mart’ta Konya 
Tohum Fuarı sektördeki firmalar tarafından takip edilmeli.” dedi. 
Doğangün önerdiği fuarlar hakkında bilgi verdi: “Gulfood 2016 – 
Dubai (21-25 Şubat) Bakliyat sektörüne yön veren önemli fuarlar-
dandır. Ortadoğu’nun ticaret ağı olan Dubai’deki bu fuar; 120 ülkeden 
5,000 ziyaretçi ile kariyer ve iş dünyasını genişletmek isteyenler için 
kaçırılmayacak bir fırsattır. Eğer şirketiniz için stand düşünüyorsanız 
6 ay önce tüm stantların satılmış olduğunu üzüntüyle bildiririm. Fakat 
ziyaretçi olarak katılmanızı da öneririm kesinlikle. Kuruluşunuza kat-
kıları olacaktır. Fuarı tek kişi 4 günde tam anlamıyla gezmek çok zor 
en az iki kişi gidilmesini tavsiye ederim.

>>> Doğangün önerdiği fuarlar hakkında bilgi verdi: 

Gulfood 2016 – Dubai (21-25 Şubat)
Bakliyat sektörüne yön veren önemli 
fuarlardandır. Ortadoğu’nun ticaret ağı 
olan Dubai’deki bu fuar; 120 ülkeden 
5,000 ziyaretçi ile kariyer ve iş dünya-
sını genişletmek isteyenler için kaçı-
ramayacak bir fırsattır. Eğer şirketiniz 
için stand düşünüyorsanız 6 ay önce 

tüm stantların satılmış olduğunu üzüntüyle bildiririm. Fakat ziyaret-
çi olarak katılmanızı da öneririm kesinlikle Kuruluşunuza katkıları 
olacaktır. Fuarı tek kişi 4 günde tam anlamıyla gezmek çok zor en az 
iki kişi gitmenizi tavsiye ederim.

Dünya Bakliyat Yılı Hindistan Konferansı 2016 – Jaipur/Hindis-
tan (17 – 19 Şubat) 
Hindistan gibi önemli bir pazarda bölgeyi tanımanız ve işlerinizi 
büyütmeniz için ön planda tutulması gereken bir organizasyon. Katı-
lacak olan kişiler sizlerle iş birliği yapmak amacıyla orada olacaktır. 
Şirketinizin tanıtımını buraya delege olarak katılarak yapabilirsiniz.” 

Dünya Bakliyat Yılı İzmir Konferansı 2016 – İzmir/Türkiye (19-
22 Mayıs) 
Tahminlerim doğrultusunda bu yıl Dünya Bakliyat Konseyinin düzenle-
yeceği tüm etkinlikler arasında en fazla ilgiyi bu etkinlik toplayacaktır. 
Gerek Türkiye’nin 2016 Bakliyat Yılının baş aktörü olması, gerekse 
ülkemizin sektörel bazda potansiyeli konferansın çok keyifli geçeceği-
ni gösteriyor. Şirketini bir adım ileri taşımak isteyen herkes, ya da bu 
konuda kendisine bir yol çizmek isteyen herkes için tavsiye ederim. Bu 
etkinlik için ayıracağınız bütçe asla çöpe gitmeyecektir. 

Gulfood Manufacturing – Dubai (7-9 Kasım
Dubai Dünya Ticaret Merkezi, Gulfood Fuarı’nın makineciler versiyo-
nunu burada topluyor. 1500’den daha fazla makine imalatçısı firma 
standı ile karşı karşıya kalacaksınız ve eğer bir tesise sahipseniz; 
tesisinizde ne kadar etkili üretim yapıp yapmadığınızı, yatırımı nereye 
yapmanız gerektiğini, en büyük kaygınızın hangisi olduğunu anlaya-
caksınız. Eğer tesisiniz için teknolojik bir çözüm istiyorsanız mutlaka 
en doğru fuar bu olacaktır.

Afro Packing Trade Fair – Kahire/Mısır ( 26 – 29 Mayıs) 
Bakliyat Sektörünün öncülerinden ve Mısır’ın en büyük fuarı olacak. 
Toplamda 12,000 m2 alan ve 200 tane stanttan oluşacak olan fuarın 
yaklaşık 30 ülkeden katılım gerçekleşecek. Mısır gibi önemli bir pa-
zarda ticaret yapmak istiyorsanız bu fuar olmazsa olmazınız.” şeklinde 
bilgi verdi.

Türkiye’nin önümüzdeki dönemde kaçırılmaması gereken Tohum 
Fuarları arasında gördüğü Konya Tarım Fuarı’ndan bahseden Doğan-
gün;  Konya Tohum Fuarı (3 – 6 Mart) Anadolu’da gerçekleşecek olan 
en büyük tohum fuarı olacak. Bu kapsamlı Fuar, sezona başlamak için 
harika bir tercih olur.” dedi. 

Tarık DOĞANGÜN
AKY Technology Dış Ticaret Yetkilisi

“2016 Yılı’nda sektörümüzü 
ilgilendiren heyecan verici 
fuarlar var.”

SEKTÖREL
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Dünya Bakliyat Konfederasyonu 
2016 Bakliyat Yılı Toplantı Takvimi Hakkında

Bakliyat Konferansı
17-20 Şubat, 2016 
Jaipur, Hindistan

Bakliyatta Besin Sağlığı ve
Sürdürülebilir Tarım
Hakkında Uluslararası
Konferans 
12-14 Kasım, 2016 
Yeni Delhi, Hindistan

Uluslararası Bakliyat
Toplumu 2. Konferansı 
October 12-14 Ekim, 2016
Troia, Portekiz

Fransa Ulusal Tarım
Araştırma Enstitüsü
Bakliyat Tohumları Buluşması 
31 Mayıs - 1 Haziran, 2016
Dijon, Fransa

Dünya Bakliyat Konferansı 
(GPC)
19-22 Mayıs, 2016
Izmir, Türkiye

Orta Amerika’daki
Hayvan Gelişimi ve
Ekinlerin Bölgesel
Konferansı 
5-8 Nisan, 2016
Kostarika

Pan Afrikan Tahıl Tohumu
ve
Börülce Tohumu Konferansı 
28 Şubat - 4 Mart, 2016 
Livingstone, Zambiya

Küçük Tanecikler
Büyük Fırsatlar;
“Bakliyat Sağlığını
Tehdit Eden
Potansiyelleri Fark Etmek
19 Kasım, 2015
Newyork, Amerika

Kurak Bölgelerde
Bakliyat Konferansı 

15 - 17 Nisan, 2016 
Rabat, Fas
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Dünya Bakliyat Konfederasyonu 
2016 Bakliyat Yılı Toplantı Takvimi Hakkında

Bakliyat Konferansı
17-20 Şubat, 2016 
Jaipur, Hindistan

Bakliyatta Besin Sağlığı ve
Sürdürülebilir Tarım
Hakkında Uluslararası
Konferans 
12-14 Kasım, 2016 
Yeni Delhi, Hindistan

Uluslararası Bakliyat
Toplumu 2. Konferansı 
October 12-14 Ekim, 2016
Troia, Portekiz

Fransa Ulusal Tarım
Araştırma Enstitüsü
Bakliyat Tohumları Buluşması 
31 Mayıs - 1 Haziran, 2016
Dijon, Fransa

Dünya Bakliyat Konferansı 
(GPC)
19-22 Mayıs, 2016
Izmir, Türkiye

Orta Amerika’daki
Hayvan Gelişimi ve
Ekinlerin Bölgesel
Konferansı 
5-8 Nisan, 2016
Kostarika

Pan Afrikan Tahıl Tohumu
ve
Börülce Tohumu Konferansı 
28 Şubat - 4 Mart, 2016 
Livingstone, Zambiya

Küçük Tanecikler
Büyük Fırsatlar;
“Bakliyat Sağlığını
Tehdit Eden
Potansiyelleri Fark Etmek
19 Kasım, 2015
Newyork, Amerika

Kurak Bölgelerde
Bakliyat Konferansı 

15 - 17 Nisan, 2016 
Rabat, Fas
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Growtech Eurasia, Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolo-
jileri Fuarı, Türk tarım sektörünün en önemli buluşma platformların-
dan biri. Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Kafkasların en büyük ve en etken 
tarımsal ihtisas fuarı olan Growtech Eurasia 2001 yılından beri her yıl 
sera, tarım ekipmanları ve teknolojilerini tanıtıyor. 

Growtech Eurasia; sulama sistemleri, tohumculuk, fidecilik, peyzaj ve 
tarım ile ilgili ulusal ve uluslararası başarıya ulaşmış ürün ve hizmet-
leri bir arada bulma fırsatı veriyor. Bu yılda geçtiğimiz yıllarda olduğu 
gibi 35.000 m2’lik alanda onlarca farklı ülkeden katılımcı ağırladı.
2015 yılında da tarım sektöründeki ticaretin gelişmesine fırsat vere-

cek modern tarımın güncel uygulamaları tanıtıldı ve Dünya sektörü-
nün nabzını tutuldu. Organizasyonda yüksek katılım oranına ulaşıldı.
Growtech Eurasia, geçen yıl 25 ülkeden 650’nin üzerinde ulusal ve 
uluslararası katılımcı firmayı 75 ülkeden 75.218 ziyaretçi ile buluştur-
muştu. Bu yıl da tatmin edici düzeyde ziyaretçi sayısına ulaşıldı. 

AKY Technology, 2015 Growtech Eurasia’daki yerini aldı. Kuru Gıda 
Sektörüne yönelik en son geliştirilmiş teknolojiler Antalya’da tanıtıldı. 
Ulusal ve uluslararası arenada bakliyat& hububat& kuruyemiş& to-
hum işi yapan firmalara tanıtılan makineler büyük ilgi gördü. Özellikle 
tohum ilaçlama ve paketleme makinelerine sektörün ilgisi büyüktü. 

Growtech Eurasia, 2- 5 Aralık 2015 tarihleri arasında düzenlendi. Antalya Expo Center fuar alanında 
gerçekleşen etkinlik, 15. kez tarım sektörüne hizmet eden ulusal ve uluslararası firmaları buluşturdu. 
AKY Technology yepyeni teknolojilerini tanıtmak üzere fuar alanındaki yerini aldı. Ziyaretçiler, son 
teknoloji ürünü paketleme ve tohum sayma makinelerini test etme imkanı buldu. 

SEKTÖREL

GROWTECH EURASIA
15. KEZ DÜZENLENDİ!



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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MAGRO Gıda,
Ay Çekirdeği Temizleme Tesisi Kuruyor

Kuru yemiş ve Kuru mevye sektöründe faaliyet gösteren Magro Gıda, 
Tam teşekküllü bir "Ay Çekirdeği Temizleme Tesisi" kurulumu için 
düğmeye bastı ve bu yeni yatırımında AKY Technology'nin makinele-
rini tercih etti. MAGRO, Şamlıoğlu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren 
bir şirkettir. İnşaat, Turizm, Gıda ve Kozmetik alanlarında faaliyet gös-
teren Şamlıoğlu Ailesi, dededen aile mesleği olan natürel tarımı ve tica-
retini Malatya'da MAGRO Markası altında sürdürmektedir. Kısa sürede 
çalışma potansiyeli ve üretim kapasitesini artırarak bölgenin en mo-
dern tesislerinden birisi konumuna gelmiştir. Alanında uzman ihracat 
kadrosuyla markalaşmaya önem veren MAGRO, 11 adet yeni markası 
ile, yerli tarım ürünlerini dünyaya ihraç etmeye hazırlanıyor. MAGRO, 

pazarlama müdürlüğü İstanbul-Ataşehirde olup üretimini Malatya 2.
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tesislerinde 10.000 metrekaresi 
kapalı toplam 25.000 metrekare alanda üretimini gerçekleştirmekte-
dir. Modern tesislerde yılda toplam 10.000 ton Kuru meyve ve Kuru 
yemiş işlenmekte ve paketlenerek tüketiciye ulaştırılmaktadır. %100 
doğal ve sağlıklı kurutulmuş meyve ve kuruyemiş üretimine yakın dö-
nemde ay çekirdeği üretimi eşlik edecektir. 2016 yılı içerisinde Ay Çe-
kirdeği Temizleme Tesisi kuracak olanKuruluş, Kuruyemiş Sektöründe 
kuru meyveden sonra ay çekirdeği ile boy gösterecek. Tam teşekküllü 
Tesiste; Ha�iftane Excell 206, Taş Ayırma Makinesi, Fotosorter B2 Renk 
Ayırma Makinesi ve makine ekipmanları bulunacak.

SEKTÖREL



• Sortex altı kırık kontrol eleği
• Tek tekneli eleme makinesi
• 15 ton saat kapasite
• Excell 700 serisi
• Şık dizayn
• Sessiz
• 2 kat elek altı elek üstü kontrol imkanı 
• Ce güvenlik uyumu

Kapalı Eleme Makinesi Excell Serisi’nin 
yeni üyesi Excell 701, Excell Serisi’nin 
mini modeli olarak üretilmiştir. Küçük 
gövdesinde dev bir teknoloji barındır-
maktadır. Eleme, temizleme işleminden 
geçirilen ürünü son olarak kontrol eden 
makinedir.
Enerji tasarrufunda iddialı Excell 701, 
kullanıcının ihtiyacına göre, kantar üstü 
eleme işleminde ya da Fotosorter Renk 
Ayırma Makinesi altı temizlikte kul-
lanılabilir. Böylece son aşamada ürün-
lerin kabasını hassas üründen ayırır ya 
da istenilirse sadece ürünün tozunu alır. 
Mükemmel sonucu garantiler.
 
Teknoloji, PLC Kontrollü ve ya manuel 
olarak kullanılabilir. Ergonomik yapısı 
ile kurulum avantajı sunan teknoloji 
tasarım olarak küçük olsa da büyük 
tonajlara çalışabilmektedir.

EN KÜÇÜK

701

TEKNOLOJİK YENİLİK

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



Tohum Sayma Makinesi S260, endüstriyel tip 
tohum sayma makinesinin bir üyesidir. Bu 
makineye bir paketleme makinesi entegre 
ederek yüksek sayıdaki tohumların hızlı 
bir şekilde sayılmasını ve paketlenmesini 
sağlayabilirsiniz. Referanslarımız:

TEKNOLOJİK YENİLİK

Tohumculukta Çığır 
Açan Teknoloji:

Data 
Count 
S260

Tohum Sayma Makinesi S260, 1mm ile 25mm aralığındaki 
büyüklüğe sahip tohumu sayabilmektedir. Paketleme Maki-
nesi ile koordineli çalışabilen teknoloji, dokunmatik ekran 
ile kontrol edilmektedir. Kullanıcı hatasıyla yanlış sayılan 
tohumları pnömatik bir mekanizma ile sistem dışına atabilme 
vasfına sahiptir. Algılama ünitesi hava sistemi ile korunan 
S260, direkt olarak ya da platform üzerine kurulabilir.
 
Tohum Sayma Makinesi S260 Avantajları
%100’e yakın hassasiyet ile çalışan Teknoloji, stok kontrolü-
nü sayılan tohum adedi ile sağlayabilmektedir. Zamandan ve 
paradan tasarruf sağlayan S260, ona yapılan yatırımı yüksek 
oranda geri çevirir.
2015 yılının başından aralık ayına kadar geçen sürede AKY 
Technology’den Tohum Sayma Makinesi alarak tohumculuk 
sektöründe teknolojik yatırımı ile fark yaratan kuruluşlar ise 
şunlardır:

Multi Tohum

Yüksel Tohumculuk

United Genetics

Rito Tohumculuk

İstanbul Tarım Tohumculuk

Syngenta

Vatan Tohum

Agreva Tohumculuk

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
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Kabak Çekirdeği
Parlatma Makinesi

TEKNOLOJİK YENİLİK
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Kabak Çekirdeği Parlatma Makinesi, kabak çekirdeği 
için özel olarak üretilmiştir.  Kuruyemiş sektöründeki 
firmaların işini kolaylaştırmak için özel olarak imal 
edilmiş bir teknolojidir.
 
Makine Çalışma prensibi ise şöyledir: Kabak çekirdeği 
natürel halde iken yüzeyinde bulunan yapışkan 
dokunun kuruması ile zarlar oluşur. Bu zarlar ürüne 
zarar vermeyecek şekilde katman katman temizlenir. 
Bunun için makine natürel ürüne, peşi sıra hassas 
fırça darbeleri uygular. Katmanlı zarlar temizlenirken 
açığa çıkan tozlar ise elek altına düşer. Burada da 
devreye makinedeki vakumlama sistemi girer ve tozu 
emer. Basit ve kullanışlı bir makinedir.
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Merkezi Ruanda’da bulunan, Rwanda Coffee Business, Türkiye’yi 
sallamaya hazırlanıyor. Ruanda halkının en önemli geçim kaynağı olan 
ve kendi çiftliklerinin dışında,  aynı zamanda bir sosyal sorumluluk 
projesi olarak bölgedeki çiftçilere destek verilerek elde edilen, her bir 
tanesi altın değerinde Single Origin  kahve çekirdeklerini Türkiye’ye 
getiren Firma, 60 kiloluk özel kahve çuvallarıyla  özel şartlarda trans-
ferini yapıyor. 
Kaliteli kahve çekirdekleri, Avrupa’nın pek çok ülkesine; Büyük Bri-
tanya, Avusturya, Kanada, Japonya, Amerika’ya ihraç ediliyor.

Rwanda Coffee Business bünyesinde iki farklı hizmet veriyor: 
İlk olarak Kuruluş’a ait Ruanda topraklarında özel kalitede kahve 
çekirdekleri üretilerek ya da ülkenin farklı bölgelerinden temin edilen 
kahve çekirdeği toplanarak özel koşullarda ihraç ediliyor. Kendi çift-
liklerinden elde ettiği eşsiz kahveleri Ruanda’da bulunan tesislerde 
işleyen Rwanda Coffee Business, yıkama istasyonlarında ürünü kusur-
suza yakın temizleyerek şekerinden arındırıyor ve kurutarak damak 
tadı gelişmiş üst düzey ülkelere servis ediyor.
İkinci olarak ise; Kavurup çekerek paket içerisinde de satışa suna-
biliyor. Gurmeler eşliğinde en özel çekirdekler harmanlanarak farklı 
aromatik tatlar elde ediliyor. Her ülkeye özel sertlikte ve lezzette tat 
yakalanmaya çalışılıyor.
Bugün pek çok ünlü otel, cafe, restoran ve firma ile tedarikçi pozis-
yonunda çalışan firmanın gelecek hedefleri arasında toptan satışın 
yanında, Türkiye’de kendi markası altında cafe ve satış noktaları 
açmak var.
 

MAPİC (Uluslararası Perakende Emlak Piyasası) geçtiğimiz 
günlerde Paris’te gerçekleşti.
Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Birleşik Markalar Derneği ortaklaşa 
hareket ederek MAPİC bünyesinde stant açtı. Paris’in Cannes şehrin-
de açılan stant ile amaç, Türk markalarının yurtdışındaki bilinirliğini 
artırmak ve güçlü iş bağlantıları kurmak.
Katılımcı Türk firmalarından biri de RWACOB Rwanda Coffee Bu-
siness idi. Markalaşmak isteyen dünya firmalarının  ziyaret ettiği 
MAPİC’te, Rwanda Coffee Business dikkat çekti.
Kuruluş, tanıtım faaliyetlerine istikrarlı bir şekilde devam ediyor.

Ruanda, Kahvesi ile meşhur bir Afrika ülkesidir.
Ruanda, 10.537.0000 nüfuslu bir Afrika ülkesidir. Ülkede kahvenin geçmişi 1904 yı-
lına dayanmaktadır. Alman misyonerler tarafından yöreye getirilmiş 1917’den sonra 
ihracat yapılacak kadar yoğun üretilmiştir.
Ruanda’nın hemen hemen her bölgesinde kahve yetiştirilebiliyor. İlk kahve ağacı 
Cyanququ ilinde ekildi; Ruanda kahvesi de ilk olarak adını buradan aldı. 1990’larda 
kahve Ruanda’nın en önemli ihraç ürünü idi. 1994’deki iç çatışmalar nedeniyle Kah-
ve Endüstrisi kötü etkilendi ve yavaşladı.
Günümüzde ülkede kahve üretimi yine oldukça yaygın ve önemli… Daha çok dağlık 
bölgeler olan Huya, Nyamagabe ve Lahe Kivu bölgesinde kahve yetişiyor. Bugün 
ülkede ortalama her bir çiftçinin 183 kahve ağacı var. 2013 yılı verilerine göre; 60 
kiloluk kahve çantaları 300.000 adet ihraç edilmiştir. Bu da yıllık 18 milyon kiloya 
karşılık gelmektedir. Mart- Haziran Aylarında hasatı gerçekleştirilen Kahve, ülkede 
değişik aromalarda kahve üretilebiliyor: meyve, nane ve çiçek tatlarında kahveler 
var. Özellikle de kırmızı elma, kırmızı üzüm ve böğürtlen oldukça revaçta tatlardır.

Ruanda Cumhuriyeti topraklarında yetişen eşsiz kahve çekirdekleri “Rwanda Coffee Business” (RWACOB) firmasıyla 
Türkiye’de. Dünya markası olmayı hedefleyen Ankaralı Firma’nın öncelikli hedefi Türkiye üzerinden “Dünyaya toptan 
satış” gerçekleştirmek.

MAPIC (International Retail Property Market) Fransa’nın Cannes Şehri’nde geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Ankara 
Ticaret Odası (ATO) ve Birleşik Markalar Derneği’nin himayesinde Rwanda Coffee Business Türkiye’yi temsil eden sayılı 
Türk markalarından biri oldu.

RUANDA HAKKINDA

SEKTÖREL

RWANDA COFFEE BUSINESS

“RWACOB” İLE TANIŞIN!
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Tarımsal IPARD 2014- 2020 yıllarını içeren ikinci uygulama dönemin-
de, birinci döneme oranla daha yüksek hibe oranları ile girişimcileri 
desteklemeyi sürdürüyor. Bu dönemde AKY Technology’nin teknoloji-
lerini edinerek yatırım projelerini hayata geçirmek isteyenler için de 
önemli destekler var. “yerel ürünlerin işlenmesi ve makine parkları” 
kapsamında proje çeşidine göre destek oranı %50 ile %70 arasında 
değişiyor. Yatırım limiti sektöre göre değişse de: Alt limit 5000- Euro, 
Üst limit 3000.000- Euro’dur.
IPARD Programı’ndan mevcut ve yeni kurulan işletmelerde faydalana-
bilir. 
IPARD’da 65 yaşından gün almamak şartı aranmakta ve gençlere daha 
yüksek oranda hibe sağlanmaktadır. 
IPARD Programında 42 il destek kapsamındadır.
Gerçekleştirilecek yatırımların uygulama süresi 24 ayı geçemez. 
Başvuru sahibi vergi sistemine kayıtlı olmalı, Vergi ve SGK Borcu 
olmamalıdır. 
Yatırım kapsamında hibe verilecek uygun harcamalar; makine- ekip-
man alımları, yapım işleri, hizmet alımları (En fazla uygun harcama-
ların %12 tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık 
ücretleri ile fizibilite çalışmaları, genel masraflar ve uygun harcama 
miktarının maksimum %4 tekabül eden 6.000 avroyu aşmayacak 
şekilde, iş planı hazırlama masrafları), görünürlük harcamalarıdır. 
Ancak önemli bir ayrıntı var: yatırım öncelikle “öz kaynaklar” ile ya-
pılmalıdır. Daha sonra hibe başvurusunda bulunulabilir.
Öz kaynakların yetersiz olduğundan ise; TKDK’nın protokol imzaladı-
ğı bankalarda ve tarım kredi kooperatifleri merkez birliğinden uygun 
koşullarda kredi kullanılabilir. 

IPARD HİBELERİ 2016 BAŞLIYOR 
Kurum başvuru isteğini 18 Aralık 2015 tarihinde “Başvuru Çağrı 
Merkezleri” aracılığı ile duyurdu. Çağrı ilanları kurum web sitesinde 
(www.tkdk.gov.tr) ve yerel gazetelerde yayınlandı.
AKY Technology’den makine parkuru temin etmek isteyenler “yerel 
ürünlerini işleme ve makine parkları” kapsamında destek alabilirler.

PROJENİZİ OLUŞTURUN ve İPARD’A BAŞVURUN
IPARD Programı kapsamında, gerçek ve tüzel kişiler gerekli uygun-
luk koşullarını sağlamak kaydıyla “başvuru çağrı ilanı’nda belirtilen 
tarihlerde “Proje İl Müdürlüklerine” başvuru yapabilir.
Uygunluk koşulları sektöre göre değişir: www. tkdk.gov.tr web site-
sinden kriterler öğrenilebilir.

BAŞVURU PAKETİ: Başvuru formu ve ekleri, teknik projelerden olu-
şur. www.tkdk.gov.tr web adresinde gerekli yönlendirme ve doldu-
rulacak evraklara online olarak ulaşabilirsiniz. Sorularınız için: 444 
85 35 no’lu TKDK Yardım Masası Hattını arayabilirsiniz. 

Aky Technology, kuru gıda sektöründeki potansiyel yatırımcıların 
işini kolaylaştıracak uygulamalar hakkında yollar önermeye devam 
edecek! 

AKY Technology’de teknoyenilik zamanı sürecek!

Kuru Gıda Sektörüne hizmet eden kuruluşlar üretim kapasitelerini ve kalitelerini artırmak için yeni makineler ile 
tesislerini yenileyebilir; tesis kuruluş aşamasında olan girişimciler makine yatırımı için belirli oranlarda maddi desteği 
karşılıksız olarak alabilirler.
Bakliyat, ceviz, badem, mısır, Antep Fıstığı alanında üretim yapacak kuruluşlar “eleme, seçme, paketleme makinelerini” 
çeşitli destekleri edinerek sahip olabilirler. 

YATIRIM PLANINIZI GERÇEKLEŞTİRMEK 
İÇİN DOĞRU ZAMAN

IPARD 2014- 2020 (İkinci Dönem) Başvuru Çağrı İlanı, 18 Aralık 2015 tarihinde açıklandı. 

SEKTÖREL
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HASSAS TEMİZLEME ve
BOYLAMA MAKİNESİ

5 Adet Farklı Boy Çıkışı
ile Fark  Yaratacaksınız

COMBO 406

TEKNOLOJİ

KABA / OVERSIZED

KIRIK / BROKEN

TOZ / DUST

BOY / SIZED

BOY / SIZED

BOY / SIZED

BOY / SIZED

1

2

3

4

5

6

7

ELEK DİZİLİMİ
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Tel:+90 324 502 00 60-61  Fax: +90 324 502 00 62
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8 mm

7 mm

6 mm

Size - 1

Size - 2

Size - 3

9 mm

Size - 3

Size - 4

Natural

Broken



TEKNOLOJİK YENİLİK

Toz Ürün Çuval Dolum Makinesi, toz ve taneli ürünlerin 5- 50kg 
aralığındaki ağırlıkta torbalanması için üretilmiş açık ağızlı 
hassas tartım otomatik torbalama makinesidir. Hassas ve hızlı 
tartım sağlayan Teknoloji, akışı zor ürünler için kullanılmaktadır.
 
Toz Ürün Çuval Dolum Makinesi'nin çalışma prensibi ise şöyledir: 
Besleme haznesine dökülen ürün tartım helezonunda elektronik 
olarak önceden belirlenen ağırlıkta tartılır ve belirlenen değere 
gelince klape durarak ürün akışını keser.

Torbalar operatör yardımı ile dolum ağzına yerleştirildikten sonra 
tartım kefesinde tartımı yapılan ürün çuvala boşaltılır, dolum 
işlemi bitince ise çuvalı bırakır. Dolumu yapılan çuval, dikiş 
bandına bırakılarak el ve dikiş makinesinde beslenir. Hafif toz 
ürünler için sızdırmaz ve toz önleyici çuval tut tasarlanmıştır. 
Böylece ürün kaybı önlenir ve ortamın temiz kalması sağlanır.

Yarı Otomatik
TOZ ÜRÜN ÇUVAL 
DOLUM MAKİNESİ

Teknik Çizim ve Detaylar
Kurulu Sistem

BAY-S 017/1
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Ceviz binlerce yıllık geçmişiyle doğal bir seleksiyon zinciri geçirmiş ve 
1900’lere kadar tohum ile çoğalmıştır. Bu süreç nedeniyle farklı coğ-
rafyalarda farklı çeşitlerde ceviz bulunmaktadır. Günümüzde modern 
yetiştiricilik yapan ülkelerde genetik olarak üstün özellikteki türler 
seçilerek Kapalı Ceviz Bahçelerinde çoğaltılmaktadır. 
Ceviz ağacı yetiştiriciliğinde seçilecek en uygun yer, kışları çok soğuk 
yazları da çok sıcak olmayan iklim özelliklerine sahip bölgeleridir. 
Rüzgara açık ve serin bölgeler ceviz yetiştiriciliği için idealdir. Bitki 
uygun şartlar yakalandığında 600 yıl yaşayabilmektedir. 
Ceviz, özellikte tomurcuk patlamasından hemen önce, soğuğa en 
hassas meyve türlerinden biridir. Bu riski önlemek için enken don 
alan yerlerde bahçe kurmaktan kaçınılmalıdır. Yine ceviz bahçelerinin 
kurulacağı arazilerde hava akımı olmalı böylece soğuk havanın birik-
mesi önlenmelidir. 
Ayrıca zemin suyu seviye ve yoğunluğu da önemlidir. Kapalı havza 
olan yörelerde genellikle taban suyu yüksektir ve bu ceviz yetiştirici-
liğini olumsuz etkileyen bir diğer durumdur. Bu arazilerde taban suyu 
drenaj ile uzaklaştırılmalıdır. 
Ceviz, dağ yamaçlarının dere vadilerine taşınması ile meydana gelen 
alüviyal topraklarda kolaylıkla yetiştirilebilir. Ayrıca ceviz kökleri 
derinliği 3- 3.5m olan topraklarda çok rahat gelişmektedir. Ceviz geniş 
yaprakları ve derin kökleri ile suya fazlasıyla ihtiyaç duyan bir meyve-
dir. Sulamada suyun çok tuzlu olmaması önemlidir. Çünkü tuz cevizin 
büyümesini olumsuz etkiler. Gübreleme de ceviz ağacının bereketini 

etkiler, 3- 4 yılda 1 yanmış çiftlik gübresi her yılda kompoze gübreler 
ile toprak beslenmelidir.
Ceviz hasadı sarsmayla yapılmalı ve sırık kullanılmamalıdır. Türki-
ye’de ceviz Kıyı şeridinde Eylül başlarında; iç bölgelerde ise 4 hafta 
sonra olgunlaşır. 
Aşılı Ceviz Ağaçlarının Meyve Verimi: 
5 yaşında 3- 5 kg, dönüme 30- 50 kg.
10 yaşında 10- 15 kg, dönüme 100- 150kg.
15 yaşında 40- 50 kg, dönüme 400- 500kg.
20 yaşında 100- 150 kg, dönüme 1000- 1500kg ürün alınmaktadır.
Cevizi depolamak için nem içeriklerini %6.0’nın altına indirmek 
gerekir. Soğuk zincire gerek duymadan uzak mesafelere taşınabilir. Bu 
meyve adi depolarda bile 18- 20 ay sürelerde bozulmadan saklanabi-
lir. Bu da satış sırasında üreticisini piyasada güçlü kılar. Üretici, hemen 
elden çıkarma zorunluluğu olmayan ürünü en uygun zamanda satışa 
çıkarmak için bekleyebilir.

Ceviz Anadolu’dan; İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz ve İngiltere’ye geçmiş, zamanla ABD’ye ve bütün dünyaya 
yayılmıştır. Ceviz Orta Asya’nın öz meyvesidir. Bugünse farklı coğrafyalarda yetiştirilmektedir. En çok ceviz üreten 
ülkeler ise sırası ile Çin, İran, ABD'dir. . 

SEKTÖREL

Sağlık ve beslenme açısından çok önemli bir meyve olan cevizin tüm 
dünyada tüketimi hızla artıyor. Ceviz; fosfor, magnezyum, demir, 
sodyum ve potasyum gibi mineral maddeleri bakımından zengin bir 
içeriğe sahip. A, B1, B2, B6 ve C vitaminleri ihtiva eden meyvenin 
100 gramından 700 kalori enerji sağlanıyor.

mucizesimucizesi
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En çok ceviz üreten 5 ülke; Çin, İran, ABD, Türkiye, 
Meksika
Anavatanı İran ve Orta Asya olan bu meyve, Dünyada geniş bir coğraf-
yada ekilmektedir. Her yıl üretimi düzenli olarak artmaktadır. Dünya-
da önemli ceviz üreticileri Çin, ABD, İran, Arnavutluk ve Türkiye’dir. 
Dünya üretiminde birinci sıradaki ülke Çin’dir. 
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TUİK) alınan 2014 yılı verilerine 
göre, ülkemizde ceviz ağacı sayısı ortalama 12 milyondur. Meyve 
veren yaşta ağaç sayısı 7 milyon civarında iken, ağaç başına ortalama 
verim 26 kg. olarak tespit edilmiştir. En çok verim alınan ceviz ağacı 
Ardahan’da bulunmaktadır. En fazla diki yapılan şehir Manisa, toplu 
meyveliklerin alanı ise ortalama 693 bin dekardır. 
Çin’e geri dönecek olursak; Dünya’da ceviz üretiminde daima önde 
olan bu ülke halkının tüketim tercihini sadece cevizdeki sağlık belirle-
miyor. Çin için ceviz derin bir kültür. Bundan 2 bin yıl öncesine daya-
nıyor. “Ceviz terapisi” denen “elde ceviz çevirmek” Ming Hanedanlığı-
nın bitimine kadar ki 500 yıl boyunca doruk noktayı yaşamış. İki ceviz 
elde çevrildikçe kabuk rengi koyulaşıyor ve parlaklaşıyor. Ceviz ne 
kadar parlak ise o kadar kıymetleniyor ve fiyatı bin dolarlarla ölçülen 
değerlerde satışa sunuluyor. Bununla birlikte kan dolaşımını hızlan-
dırdığı tespit edilen bu eylemin kötü ruhları da kovduğuna inanılıyor. 
Türk kültüründeki tespih çekmek geleneği gibi ceviz terapisi…
Çin’de ceviz üretimi yüksek olmakla birlikte tüketimi karşılamak için 
yurtdışından da ceviz ithal ediliyor. Avustralya’nın en büyük ceviz 
üreticisi Webster Çin’e yaptığı satışlardan son derece memnun. 
“Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, 
1995-2012 döneminde kabuklu ceviz üretimi, 3,2 katına çıkarak, 1,06 
milyon tondan 3,41 milyon tona yükseldi. Dünyada ceviz yetiştiriciliği 
yapılan üretim alanı bu dönemde yüzde 89,2 artışla 526 bin hektar-
dan 995 bin hektara çıktı. 

Ceviz üretiminin yarısını Çin tek başına karşılıyor. Üretimde birinci 
olan Çin, 425 bin hektarda 1,7 milyon ceviz üretiyor. İkinci sırayı 
yüzde 13,2 üretim payı ve 450 bin ton üretimle İran, yüzde 12,5 pay 
ve 425 bin ton üretimle ABD izliyor. Türkiye, yüzde 5,7 üretim payıyla 
dördüncü, Meksika yüzde 3,2 payla beşinci, Ukrayna yüzde 2,8 payla 
altıncı, Hindistan yüzde 1,2 payla yedinci, Şili ise yüzde 1,1 payla 
sekizinci sırada bulunuyor. 8 ülke, dünya ceviz üretimindeki payını 
1995-2012 döneminde yüzde 74’den yüzde 89’a çıkardı.

Türkiye 1995 yılında 110 bin ton olan ceviz üretimini yüzde 64,4 
artışla 2014 yılında 180 bin 807 tona yükseltti. 2015 yılı tahminlerine 
göre 2015 yılı ceviz üretimi 190 bin 834 tonu buldu.
Cevizde üretim artışı tüketime yetişmiyor. Cevizin anavatanlarından 
olmasına, üretimde dördüncü sırada bulunmasına rağmen Türkiye, 
ithalattan kurtulamıyor. Üretim hızla artan ceviz tüketimini karşıla-
mıyor. Nitekim 2000 yılında 108 bin ton olan ceviz tüketimi, 2013 
yılında 218 bin tona, kişi başına ceviz tüketimi de 1,6 kilogramdan 2,9 
kilograma yükseldi.” (http://www.tzob.org.tr)

SEKTÖREL
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Renk ayrımı yapılmak istenen ürün elevatörler sayesinde Fotosorter H+ bekletme haznesine yüklenir. Ürün bu hazneden, makinede 
bulunan yatay bantın üzerine ince bir şerit halinde dökülür. Hareket halindeki bantın üstünde yol alarak bantı terkeder. Bant çıkışında 
bulunan CCD kameraların önünden geçer. Bu kameralar ürün içerisinde bulunan, rengi bozuk, benekli veya ürün kalite standardına 
uymayan tanecikleri tespit ederek ürün akışından ayrılması için bilgisayar programına komut gönderir. Bilgisayarda bu komutu 
ejektörlere iletir ve ejektör tespit edilen ürünü, ürün akımından çıkarır. İyi ürün ilerler ve bir sonraki aşamaya geçer. Ayıklanan benekli 
veya rengi bozuk tanecikler, bir elevatör sayesinde tekrar makine bekleme haznesine yüklenir. Rengi bozuk olan ürünler daha önce 
ayarlanmış olan son kanaldan makineye tekrar verilir. İkinci kez ayırt etme işleminden geçer. Bu sayede ürün kayıp oranı azaltılır.

YATAY RENK AYIRMA MAKİNESİ

CEVİZCİLER MÜJDE!

Mersin Tarsus 2.Organize Sanayi Bölgesi Rasim Dokur Bulvarı No: 19 Akdeniz MERSİN/TURKEY
T   (+90324) 502 00 60-61   F   (+90324) 502 00 62  G   (+90532) 154 94 19
E   : info@akytechnology.com
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TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

WALNUT EMBA / ROMANYA

Walnut Emba, Romanya’dan yılda ortalama 1500- 2000 ton iç ceviz ve 1000 ton kabuklu cevizi Türkiye’ye gönderen bir kuruluştur. 1997 yılından 
beri sektöre hizmet veren Harun Öztürk tarafından yönetilen firmanın merkezi Romanya, Bükreş’te bulunmaktadır.
 
Romanya cevizini Mersin Serbest Bölge’den; İran, Irak, Hollanda, Polonya, İtalya’ya gönderen Kuruluş, tesisine yeni makineler ekleyerek üretim 
kalitesini daha da arttırmıştır. Yatay Fotosorter temin eden Walnut Emba, cevizi kalitesine göre, insan gücünden tasarruf sağlayarak kolaylıkla 
sınıflandırabilecek. Harun Öztürk’e bu yatırımında AKY Technology’yi tercih ettiği için teşekkür ederiz.

ROMANYA’DA BİR TÜRK FİRMASI 
“WALNUT EMBA”
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Atomika Makine 1989 yılından beri ülkemiz gıda sanayine değişik ma-
kine gruplarında hizmet etmektedir. Bu yıl bizim için sektördeki 27. 
yılımız olacak ve diğer yıllara göre daha hareketli bir yıl yaşayacağımı-
zı düşünüyor ve planlarımızı ona göre yapıyoruz. Geride bıraktığımız 
yıl yurt içindeki genel seçimler ve sınırlarımızdaki sorunlar nedeniyle 
çoğu sektör için sıkıntılı geçse de biz bir önceki yıla göre büyümemizi 
devam ettirmeyi başardık.
Bu büyümenin temel nedenleri arasında Bühler Grubu’ndan daha 
fazla makinanın bünyemize katılmaya başlaması gösterilebilir. Bühler 
sürekli büyüyen bir grup ve her geçen gün yeni bir firma satın alma 
suretiyle makine portföyünü sürekli artıyor. Biz de buna paralel ola-
rak daha geniş bir yelpazeye makine verme şansı buluyoruz.
Optik ayıklama makinaları ciromuzun önemli bir kısmını oluşturma-
ya devam ediyor. 2014 yılı itibariyle satışına başlanan Sortex B serisi 
makinalarımız bakliyattan sonra buğday ve tohumculukta da çok rağ-
bet gördü ve ciddi satış rakamlarına ulaştı. Bunun yanında geçen yıl 
piyasaya sürülen Sortex S serisi makinalarımız pirinç için özel üretilen 
bir makine ve şu anda Sortex teknolojinin ulaştığı son noktayı temsil 
ediyor. Pirinç üretiminde dünya sıralamasında çok önlerde olmayan 
ülkemizde bu makinanın satışında dünyada öncü olduk. Yani şu anda 
halkımız dünyadaki en gelişmiş optik ayıklama makinasıyla temizlen-
miş pirinç tüketmeye başladı. Bu makinada başka hiçbir makinayla 
belirlenemeyen ve çok zor ayırt edilen renk tonları ayıklanabiliyor. 
Bu yıla kadar optik ayıklamada müşterilerimiz genelde üst ve orta 
grup dediğimiz, yani piramidin üst ve ortasını oluşturan gruptan 
oluşuyordu. Giriş seviyesi kullanıcı dediğimiz müşterilerimiz finans 
olarak daha ekonomik çözümlere yöneliyordu. Bu yöneliş genelde 
yine 2.el bir Sortex alımıyla gerçekleşmekteydi. Ancak son zamanlarda 
2. el Sortex makine bulunamaması ve Çin üretimi optik ayıklayıcıla-
rın pazarda yer bulmaya başlamasıyla Bühler Çin’deki fabrikasında 
üretilen 4 ve 7  kanallı W modeli ile pazara girmeye karar verdi. Bu-
radaki amaç Bühler’in Sortex’te kullandığı teknoloji ve kendi üretim 
standartlarını kullanarak daha ekonomik bir optik ayıklama makinası 
sunmaktı. 

Bu karardan sonra hemen W model optik ayıklama makine satışları 
başladı ve çok iyi geri dönüşler alındı. Artık yeni üretime giren, ka-
pasite olarak nispeten düşük ve yatırım maliyeti olarak ekonomik ve 
güvenilir çözümler arayan firmaların Bühler W serisi gibi bir alterna-
tifi bulunuyor.
2016 yılı Birleşmiş Milletler tarafından bakliyat yılı ilan edildi. 
Bakliyat işlemeye yeni teknolojiler kazandırmak adına başlattığımız 
çalışmalarımıza bu yılın anlamına paralel olarak ivme kazandırmak 
istiyoruz. Bu yıl tamamen Bühler makinalarından oluşan bir bakli-
yat temizleme ve boylama tesisini devreye alacağız. Artık bizce çok 
gerisinde kaldığımız bu teknolojiye bir adım daha yaklaşmış olacağız. 
Bu tesisi gören bakliyat üreticisi müşterilerimizin yeni yatırımlarında 
Bühler teknolojisini tercih edeceklerini düşünüyoruz. 
Ayrıca Ankara yakınlarında bir deneme ve uygulama merkezi açıyo-
ruz. Burada Sortex modellerini, ve Buhler tarafından üretilen tohum, 
hububat ve bakliyat temizleme, sınıflama ve ayıklama makinalarını 
sergileyeceğiz. Ayrıca yine mühendisliği Bühler tarafından yapılmış 
bir temizleme hattı kuracağız. Burada filtre sistemiyle tozsuz bir 
tesis örneği sunacağız. İsteyen müşterilerimize kendi ürünlerinin 
hem mekanik hem de optik temizleme işlemlerinde deneme yapma 
imkanı bulacak. Böylece Bühler teknolojisini yakından tanıma şansları 
olacaktır.  
Sortex makinaları 2.elde de çok rahat el değiştiren ve kısa sürede sa-
tılan makinalar. Biz bu süreci kullanıcılarımız için daha kolay ve rahat 
bir hale getirmek için servis firmamız ATS’nin katkılarıyla deneme 
ve uygulama merkezimizde 2.el Sortex makinaları bulunduracağız. 
Burada isteyen müşterilerimiz servisimiz tarafından bakımı yapılmış, 
gerekli tüm yedek parçaları değiştirilmiş 2.el makinaları 6 ay servis 
garantili alabilecekler. Böylelikle, optik ayıklama makinalarında tüm 
taleplere cevap verebilecek makine parkımız olacak.
Yeni başladığımız yılın bizim için çok hareketli ve yüksek satış grafi-
ğinde geçeceğine inanıyoruz. 

2016 Yılına Dair
Planlar ve Çalışmalarımız

ÇÖZÜM ORTAĞI
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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
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CICILS, yaşamsal ürün olan bakliyatın üretim ve tüketimini arttırmaya 
yönelik çalışmalar yapan bir kuruluş. Dünya çapında 55 üye ülkenin 
temsilciliklerinden düzenli bilgi sağlayan CICILS, sektörün sorunları-
nı yakından takip ederek gerekli kararların alınması için çalışmalar 
yürütüyor. 
Konfederasyon üyeleri, Las Vegas’ta düzenlenen sonuncu toplantıda 
oy birliği ile 2016 Genel Toplantısı’nın Türkiye’de gerçekleştirilmesi 
kararını aldı. 

Bu yıl CICILS Genel Toplantısı 2016 Mayıs Ayında İzmir’de düzen-
lenecek.
2015 yılında seçilen son Başkan Hüseyin Aslan’dan sonra 2016 yılın-
da da konfederasyon üyelerinin İzmir’de toplanacak. Dünya genelinde 
hizmet veren bakliyat üreticileri, global çaplı şirketlerin temsilcileri 

Türkiye’de buluşacak. Toplantıda binlerce kişinin ağırlanacağı tahmin 
ediliyor. 
100 milyar dolarlık hacme sahip olan Dünya Bakliyatına yön veren en 
büyük meslek örgütü özelliği Taşıyan CICILS; Akdeniz İhracatçı Birlik-
leri, Kanada, Avustralya, Güney Afrika, Hindistan Bakliyat Birlikleri, 
Çin Ticaret Odası ve özel şirket temsilcileri gibi geniş bir üye yapısı 
bulunuyor. Kanada, ABD, Avustralya, Çin, Hindistan, Meksika, İngiltere, 
Fransa, Belçika ve İspanya gibi farklı kıtalardan ülkelerin üye olduğu 
birlik, bakliyat üretim ve tüketimine yönelik elde ettiği bilgilerle dün-
ya bakliyatına yön veriyor.
İzmir’de düzenlenecek CICILS Genel Toplantısı’nın, Türkiye’nin tanı-
tımında etkili olacağı, Ülke bakliyat piyasasının canlanmasına katkı 
sağlayacağı öngörülüyor.

Global Pulse Confederation (CICILS) Nisan 2015 toplantısını Las Vegas’ta düzenlemişti. Türkiye’nin 
önemli bakliyat firmalarından olan Arbel’in CEO’su Hüseyin Arslan, 55 ülkenin temsilcilerinden oluşan 
üyeler tarafından Uluslararası Bakliyat Birliği “Global Pulse Confederation” Başkanlığına seçilmişti. 
Yılda iki kere toplanan CICILS’in Genel Toplantısı 2016 Mayıs Ayında İzmir’de düzenlenecek

SEKTÖREL

2016 CICILS
GENEL
TOPLANTISI
TÜRKİYE’DE
DÜZENLENİYORHüseyin ARSLAN

ARBEL GRUBU CEO
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Agritechnica Fuarı, profesyonel bitki üretiminde kullanılan tarımsal 
mekanizasyon, ekipman ve yönetimi için en önemli ihtisas fuarıdır. 
Almanya’nın tarım ve gıda sektöründe önde gelen bir kuruluşu olan 
Alman Tarım Derneği (Deutsche Landwirtschaft) tarafından organize 
edilir ve Sanayi genelinde üretilen yenilikleri keşfetmek, temas kur-
mak ve iletişimi pekiştirmek için ortam yaratan bir fuardır.
Agritechnica’ın 4 gün içerisinde 250 bin ile 300 bin kişi tarafından 
ziyaret edildiği açıklandı. Fuar’da römorktan biçerdövere kadar tarım 
sektörüne hizmet eden farklı teknolojiler tanıtıldı. 
90 ülkeden 3000 katılımcı firma Fuar kapsamında ziyaretçiler ile 
buluştu. Fuarda görücüye çıkan teknolojiler şöyle: Tahıl ve tohum 
işleme makineleri, elektronik& gübre& gübre teknolojileri, orman 
mühendisliği, hasat makineleri, sulama tesisleri, yedek parça, ikinci el 

makine değişimi, yazılım, toprak işleme makineleri, traktör, ulaştırma 
teknolojisi…
Sektördeki en son teknoloji, yenilik ve uygulamaların tanıtıldığı 
Agritechnica Uluslararası Tarım Makineleri Fuarı’nda pek çok dünya 
markası birbiri ile iletişime geçerek iş bağlantılarına imza atarken 
geniş ziyaretçi kitle son teknolojilerden haberdar oldu. 

118 Türk Firması Fuardaki Yerini Aldı
388,000 metrekare alanda kurulu Fuar’da 118 firma ülkemizi Al-
manya’da temsil etti. Uluslararası teknik tarım sektörünün buluşma 
noktası Agritechnica’da, KOSGEB’in ve Kalkınma Ajanslarının destek 
ve yönlendirmesi ile pek çok Türk firması yerini aldı.  İkili görüşmeler 
yapma fırsatı yakalayan firmalar Fuar’dan memnuniyet ile ayrıldı. 

10- 14 Kasım tarihleri arasında Almanya’nın Hannover Şehri’nde Agritechnica Uluslararası Tarım 
Makineleri Fuarı düzenlendi. Fuara 118 Türk firması katılım gösterdi. Agritechnica her iki yılda bir 
Hannover Expo Center’da düzenleniyor ve tarım sektörü alanında önde gelen fuarlardan biri olma 
özelliği taşıyor.

2015 AGRITECHNICA
ULUSLARARASI TARIM MAKİNELERİ

FUARI TAMAMLANDI

SEKTÖREL



|80

AKY Technology Makineleri CE Belgesi Aldı. AB Standartlarında güvenilirliğini onayladı. 
AKY Technology, “British Certifications Inc. CE Belgesi” alarak uluslararası arenada kullanıcı güvenli-
ğini onayladı. Türkiye ve Dünya’nın farklı ülkelerine makine sevkiyatı gerçekleştiren AKY Technology, 
bu belge ile güvenilirliğini tescil ettirdi. 

AB’nin Ticari Pasaportu:

British Certifications Inc. JAS-ANZ (Yeni Zelanda ve Avusturya Ortak 
Akreditasyon Sistemi) ile akredite olmuş bir belgelendirme kurulu-
şudur. Dünya’nın farklı kıtalarında çeşitli ülkelerde bölge müdürlük-
leri vardır ve etki alanı geniştir: Avusturya, Singapur, Türkiye, İran, 
Mısır, Endonezya, Nepal, Bangladeş, Vietnam, Bulgaristan, Damman, 
Dubai gibi ülkelerde ofisleri bulunmaktadır. 
Kullanıcı güvenliğini önceleyen “tüketici odaklı yönetimlerin” 
başvurduğu ve kabul kriterleri yüksek bir belgelendirme kuruluşu 
olan British Certifications Inc. ile Avrupa Birliği Standartlarına (AB) 
uygunluk da ortaya konur. 

Kuruluş bağımsız, tarafsız, yetkin bir şekilde standartlara uygunluk 
değerlendirilerek uzun bir sürecin sonunda belgelendirilir. 
CE İşareti Avrupa için ürünün “ticari pasaportu” olarak kabul edilir. 
AB Yeni Yaklaşım Direktifleri uygulanması kapsamında zorunludur. 
CE (Conform ite Europeenne)  AB sağlık, güvenlik, tüketici güvenliği 
ve çevre şartlarını sağlamış anlamı taşır. 
AKY Technology makinelerinin güvenilirliğini British Certifications 
Inc. CE Belgesi ile bir kere daha kanıtladı. 
AKY Technology ile teknoyenilik zamanı sürecek. 

SEKTÖREL
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YER FISTIĞINDA ÖNEMLİ 
FİRMA “MAHMUT OTURAN”

MAHMUT OTURAN/ OSMANİYE

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

Mahmut Oturan Firması, Osmaniye yöresinde yer fıstığı alanında çalı-
şan kuruluşlardan biridir. Osmaniye’de üretilen natürel ürünü alarak 
tesisinde bulunan teknolojik makineler ile temizleyerek gıda firmaları-
na; çikolata, ezme, paketli kuruyemiş yapılmak üzere göndermektedir. 
Osmaniye’nin önemli tedarikçi firmalarından olan Mahmut Oturan 
Firması yeni makine edindi.

AKY Technology tarafından firmaya 4 tekneli ön temizleme makinesi ile 
3 adet makine yedek elek gönderildi. Kuruluş yetkililerine AKY Techno-
logy’yi tercih ettikleri için teşekkür ederiz.

GÜNTÜRKÜN FISTIKÇILIK
YENİ MAKİNELER ALDI

Güntürkün Fıstıkçılık, yeni makineler edinerek tesis 
yatırımı yaptı. Osmaniye yöresinde üretilen yerfıstığı-
nı, yine Osmaniye’de bulunan tesislerinde temizleye-
rek Türkiye’nin farklı illerindeki firmalara gönderen 
Kuruluş, uzun yıllardır tedarikçi olarak Kuruyemiş 
sektörüne hizmet veriyor.

Yaşar Güntürkün yönetimindeki Güntürkün Fıstıkçılık, 
son dönemde 2 tekneli açık elek ve 2 elevatör temin 
etti. Bu yatırımında AKY Technology’yi tercih eden 
Yaşar Güntürkün’e teşekkür ederiz.

GÜNTÜRKÜN FISTIKÇILIK / OSMANİYE
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Dünyada üretilen ilk Combo Ecoturca’nın oldu.
Adıyaman’dan tüm Türkiye’ye ve Dünya’ya tahıl üretimi ve paketlemesi alanında hizmet götüren Ecoturka, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde 
bulunan tesisinde modern işleme ve paketleme sistemine sahip. 10 yılı aşkın süredir Kuru Gıda Sektörüne hizmet eden kuruluş, ihracat kapasitesi 
ile de dikkat çekiyor.
Ecoturca Mersin’de yeni bir tesis kuruyor. Tesisine Excell Serisi’nin en yeni üyesini ekledi. Excell Combo Cleaners 406, Ecoturca’nın üretim kapasi-
tesini katlayarak ülke ekonomisine katkısını artıracak. “Bir makinede iki makine prensibi” ile geliştirilen son teknoloji Excell Combo 406 Cleaners 
gönderildi. Ürünün hassas temizliğini yaparak boylayan makine, kusursuza yakın sonuç veriyor.
Ecoturca’nın Mersin’de bulunan tesisine Combo’nun kurulumu gerçekleştirildi. Ecoturca’nın yetkilisi Sn. Abdurrahman Dicle’ye AKY Technology’yi 
tercih ettiği için teşekkür ederiz.

ECOTURCA BÜYÜYOR!

COŞARLAR / YOZGATECOTURCA TARIM / MERSİN
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Denizli’nin Çivril ilçesinde kuruyemiş sektöründe hizmet veren Ramazan Başbuğa firması, 
yeni yatırımlar yapıyor. Kuruyemiş özellikle de ay çekirdeği üzerine iddialı olan Kuruluş, 
460 Ton kapasiteli Silo temin etti. Montaj çalışması devam eden Silo, AKY Technology 
ve Kızıler A.Ş. işbirliğinde kuruluyor.Ramazan Başbuğa yetkililerine AKY Technology’yi 
tercih ettikleri için teşekkür ederiz.

RAMAZAN BAŞBUĞA Firması, 
460 Ton Kapasiteli Silo Edindi.

LÜTFÜ YÜKSEL
YAĞ, YEM VE YUMURTA SANAYİ’YE 

AKY ve KIZILER SİLO'DAN
ANAHTAR TESLİM PROJE

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

Lütfü Yüksel Firması yağ, yem ve yumurta tavukçuluğu alanında Eskişehir’de üretim yapı-
yor. Lütfü Yüksel markalı 1, 2, 4, 5lt’lik pet şişelerde ve 5, 10, 18lt’lik teneke kutularda ayçi-
çek yağı piyasaya servis ediliyor. AKY Technology ve Kızıler Silo A.Ş. işbirliği ile “Ayçekirde-
ği Temizleme ve Ayçekirdeği Yağı Silolama Tesisi” anahtar teslim proje olarak kuruldu. 80 
ton/ saat kapasite ile çalışacak tesis ile Lütfü Yüksel firmasının teknoloji yatırımlarına bir 
yenisi eklendi. Lütfü Yüksel firmasına AKY Technology’yi tercih ettiği için teşekkür ederiz.

RAMAZAN BAŞBUĞA / DENİZLİ

LÜTFÜ YÜKSEL / ESKİŞEHİR
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ABD North America Sesame Works firmasına susam soyma işlemi öncesinde yıkama işinde kullanılmak üzere su verme makinesi ve tek kefeli 
otomatik çuvallama makinesi gönderildi.
 
Otomatik ekran kontrollü “Tek Kefeli Çuvallama Makinesi” çuvallanacak ürüne göre 5ton/saat ila 15ton/saat aralığında seçim yapılarak ürünü 
çuvallayabilmektedir. Set değeri kullanıcısı tarafından düzenlenebilir.
Hızlı ve yavaş olmak üzere iki değerde çuvallama işlemi gerçekleştirebilen Teknoloji, 5 kg’dan 50 kg’a kadar çuval ve torbalara dolum yapabil-
mektedir.
 
Amerika’da susam ve nohut üzerine çalışan uluslararası ölçekli ABD North Amerika Sesame Works firması tahin üretimi gerçekleştirmektedir. 
AKY Technology’nin ABD Temsilciliği’ni de üstlenen Kuruluş’un sahibi Namir Daman’a AKY Technology’yi tercih ettiği için teşekkür ederiz. 

ABD SUSAMI
TÜRK MAKİNELERİ İLE ÇUVALLANIYOR

COŞARLAR / YOZGATNORTH AMERİCA SESAME / AMERİKA
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Excell Serisi'nin İç Hacmi en geniş olan üyesi Excell 308 Plus, 
Denizli'de faaliyet gösteren İNCEKARA Firması'na gönderil-
di. Bünyesine ikinci Excell 308 Plus'ı dahil eden İNCEKARA 
KURUYEMİŞ üretim gücüne güç kattı. Excell Üstü Radyal Tarar 
Uygulaması da yaptıran Kuruluş, tesis yatırımını sürdürerek 
Denizli ve yöresinin en güçlü üreticilerinden oldu.
İncekara Kuruyemiş yetkililerine AKY Technology’yi tercih 
ettikleri için teşekkür ederiz.

BİR EXCELL 308 PLUS
DAHA İNCEKARA’YA

HAKAN AGRO, KETEN TOHUMU TESİSİ KURUYOR

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

Hakan Agro, Türkiye’de yeni bir yatırım gerçekleştirdi. Mersin’de 
tam teşekküllü bir “Keten Tohumu Tesisi” kurdu.
 
Yönetim merkezi Dubai’de bulunan Hakan Agro, global ölçekli 
bir kuruluş. Bakliyat, Yağlı tohumlar ve Yenilenebilir Yağlar, 
Dondurulmuş Baharatlar, Kuruyemiş ürünlerinin tedarik zin-
cirinde uzmanlaşmış bir ticaret firmasıdır. 26 denizaşırı ofisi, 
deposu, işleme ve taşımacılık tesisleri günümüzde 55 ülkeden 
54 farklı gıda ürününü 82 ülkedeki 1000’den fazla müşterisine 
ulaştırmaktadır.
 
Geçtiğimiz aylarda Bulgaristan’da Ay Çekirdeği Eleme Tesisi 
kuran Hakan Agro 2015’in son çeyreğinde yeni bir yatırım daha 
yaptı. Mersin, Çay Mahallesi’nde bulunan üretim alanına “Keten 
Tohumu Tesisi” kurdu.
Vibro taş makinesi, hafiftane ayırma makinesi, tek kefeli kantar 
makinesi ve bütün ekipmanların kurulumu sürüyor. Hakan Agro 
yetkililerine bu yatırımlarında AKY Technology’yi tercih ettikleri 
için teşekkür ederiz. 

İNCEKARA / DENİZLİ

HAKAN AGRO / MERSİN
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Sew- Eurodrive’in redüktörlü motorları, frekans inverterleri, servo 
tahrik sistemleri, dağıtık otomasyon sistemleri ve endüstriyel redük-
törleri “hareketin olduğu her yerde” güvenle kullanılmaktadır. Kuru-
luş, teknolojisindeki çözüm odaklı ve yenilikçi buluşları ile pazardaki 
trendleri belirlemiş ve “kalite” kavramı ile birlikte anılmıştır. 
Sew- Eurodrive, Türkiye’de ilk kez 1997 yılında satış ofisi açmıştır. 
İstanbul’da bulunan ofisin ismi “Sew- Eurodrive  Hareket Sistem-
leridir. Almanya’nın ürün profili aynen Türkiye makine piyasasına 
sunulmaktadır. Sew- Eurodrive Gebze’deki yeni fabrikasına ise Eylül 
2011 itibariyle taşınmıştır. Türkiye’de üretime başlanması ile birlikte, 
kısa teslim süresi, daha iyi servis ve geniş montaj portföyü imkanı da 
yakalanmış ve hizmet süreci zenginleşmiştir. 
80 yılı aşkın süredir Dünyanın her yerine hizmet götüren kaliteli ürün 
ve servis desteği sunan Sew- Eurodrive’in temel ürün profilini oluş-
turan teknolojiler şunlardır: Standart redüktörler (Helisel, paralel, 
konik, sonsuz ve spiroplan) ve redüktörlü motorlar yanında patlama 
korumalı redüktörlü motorlar, aseptik redüktörlü motorlar ve AC 
Elektrik motorları (IE1, IE2, IE3, IE4)
Bunun yanında ağır hizmet sanayine yönelik geliştirilen endüstriyel 
tipteki redüktörler (Helisel, konik, planet) 4.000.000 Nm’ye kadar 
tork gereksinim duyulan uygulamalarda geçmişten bugüne sayısız 
projede başarıyla devreye alınmıştır. 
Hareketin olduğu her sektörde olan Kuruluş özellikle; otomotiv, 
taşıma ve lojistik, gıda ve içecek, inşaat ve inşaat materyalleri, kimya 
ve ilaç, ağaç, maden, çimento, enerji, çelik, plastik gibi sektörlerde 
güvenle kullanılmaktadır.

Sew- Eurodrive uluslararası 
alanda faaliyet gösteren, 

“makinedeki hareket düzeneğini 
ateşleyen teknolojiler” 

konusunda lider bir aile 
şirketidir. 1931 yılından beri 
Alman kararlılığı ile hareket 

ederek büyümüş ve uluslararası 
arenada etkili bir grup şirkete 

dönüşmüştür. Merkezi Almanya 
Bruchsal’dadır. Kanada’dan Yeni 

Zelanda’ya kadar tüm dünya 
sanayisine şubeleri, montaj 

fabrikaları ve üretim fabrikaları 
ile hizmet götürmektedir. 

Driving the world  

Paket standart uygulamalardan müşteri 
taleplerine göre şekillenen çözüm odaklı 
projelere kadar geniş bir skalada hizmet veren 
Dünya Markası Sew- Eurodrive, kullanıcısına 
sunduğu 7/24 satış sonrası teknik destek 
hizmeti ile de fark yaratmaktadır. 

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

www.sew-eurodrive.com.tr

SEW-EURODRIVE—Driving the world  

Dizayn edilen herşeyin birlikte 
çalışmasının ne anlama geldiğini 
keşfet.

 
 Şimdiye kadarki en verimli tahrik sistemleri: IE4 
redüktörlü motorlar.
Enerji, gün geçtikçe yaşamımızda daha değerli 
hale geliyor ve buna paralel olarak ta fiyatı 
yükseliyor. SEW-EURODRIVE’ın yüksek 
teknolojiye sahip yüksek verimli tahrik sistemleri 
ile %50 nin üzerinde enerji tasarrufu 
sağlayabilmek mümkün. Bu sayede işletmenizin 
toplam giderlerini düşürmüş ve bunun yanında 
çevreye de katkıda bulunmuş olacaksınız. Çünkü 
daha az enerji tüketimi, atmosfere daha az CO2 
salınması anlamına geliyor. İşletmenizde 
sağlayabileceğiniz enerji tasarrufu potansiyeli 
için SEW-EURODRIVE’ın uzmanlığına ve öneri 
lerine güvenin. IE4 enerji verimlilik sınıfına sahip 
DRC elektronik motorumuz, yeni LSPM 
motorumuz ve MOVIGEAR® mekatronik tahrik 
sistemimiz ile tek bir redüktörlü motordan 
sistemin bütününe kadar daha fazla verimlilik, 
daha fazla karlılık ve daha başarılı bir işletme 
için çözümler sunuyoruz.

SEW-EURODRIVE – Driving the world 
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türk mallarının üzerine konacak yeni logonun basına tanıtımını 
yaptı.
“Potansiyelini Keşfet!” sloganının eşlik ettiği logoda renk seçimi, Orta Asyadan beri Türklük ile özdeş-
leşen “turkuaz”. Küfü yazı stili kullanılan logoda yazı karakterinde genç ve enerjik bir hava yakalamak 
için küçük harf tercih edildi. Kültürel zenginliğe ve global ekonomik düzendeki değişime gösterilen 
adaptasyona gönderme yapmak için ise Türk kültürüne özgü farklı kilim ve çini desenleri logoda bir-
leştirildi.  

Türkiye’nin ticaret markası olarak geliştirilen logo, bir yılı aşkın bir 
sürede tasarlandı. Logonun yaratıcısı Saffron Brand Consultants. 
Bu uluslararası reklam şirketi daha önce de Turkcell, Digiturk gibi 
kuruluşların logolarını tasarladı. 
“Made in Turkey” etiketi yerine kullanılacak yeni logonun temsil 
ettiği fikir ise şöyle özetleniyor: “Türkiye, dünyadaki ekonomik 
hareketliliğe son dönemde hızlı bir şekilde uyum göstererek ihracat 
hacmini genişletmiş bir ülke. 200’den fazla ülkeye ihracat yapıyor 
ve hızlı değişimlerin yaşandığı global ekonomik düzene güçlü ticari 
ilişkiler kurarak adapte oluyor.”

Logoyu oluştururken kullanılan sembollerin ve motiflerin belirli 
anlamları var: Logo içerisinde birliktelik, hem doğu hem batı, dünya, 
buluşma, uyum, inovasyon, sinerji, büyüme kelimelerini barındıran 
sembolik parçalar içeriyor. 
Dünyada ekonomik büyümenin önemli bir parçası olmayı hedefleyen 
Türkiye, hem doğulu hem de batılı kimliği ile inovatif fikirler üret-
mek ve üretim gücüyle dünyanın diğer ülkeleriyle güçlü bir sinerji 
yakalamak için sürdürdüğü çalışmaları bu yeni logo ile ifade ediyor. 
Türkiye’nin ekonomideki potansiyeli önümüzdeki günlerde daha 
güçlü hissedilecek!



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

90 Derece Dönüş
Konveyörü

90°

2000

2000

TEKNOLOJİK YENİLİK

90 Derece Dönüş Konveyörü, özellikle koli ta-
şıma bandı olarak tasarlanmıştır.
90 Derece Dönüş Konveyörü’nün koli ta-
şırken ebatlarına göre ayarlanabilen kenar 
dayamaları vardır. Taşıma hızı ihtiyaca göre 
belirlenebilen Makine, tercihe göre hız kont-
rol cihazına da bağlanabilir. Taşıma ruloları 
tamamen krom olduğu için kolilere herhangi 
bir is, pas ya da yıpranma meydana getirmez.
Ayrıca üretim materyali krom olduğu için 
uzun ömürlü bir makinedir. Açısal yapısı sa-
yesinde istenilen noktalara ürünü taşıyabilen 
90 Derece Dönüş Konveyörü, kolileme işle-
minin olduğu her sektörde kullanılabilir.

Tanıtımın tamamını Youtube kanalımızdan
izleyebilirsiniz. www.youtube.com/akytechnology
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2015 yılının Ocak ayında ‘Teknoyenilik zamanı’ sloganı ile yola çıktı. 
Kuru Gıda Sektörünün ihtiyaçlarını analiz ederek AR-GE Ekibiyle yep-
yeni fikirler üretti ve makineler geliştirdi.
2015 yılında hızlı bir çıkış yakalayan Kuruluş; hububat, bakliyat, to-
hum ve yağlı tohum alanlarında ürettiği teknoyeniliklerle sektöre taze 
kan getirdi ve çözüm odaklı teknolojiler ortaya koydu.
Fark yaratmak için aralıksız çalışan AKY Technology, önce yeni fikirler 
sonra da yeni makineler üretmeye devam edecek. Teknoyenilik zama-
nı 2016 yılında da sürecek.

11 Yeni Excell Makinesi Üretildi.
Bakliyat Sektörüne bir yıl içerisinde pek çok makine kazandırıldı. AKY 
Technology, Kuru Gıda Sektörüne verdiği sözü tutarak “her 2 ayda 1, 
yeni bir makine” geliştirdi. 11 ay içerisinde 18 yeni makine üretti. 
Hububat Sektörüne 11 yeni kapalı eleme makinesi kazandırıldı. “Ex-
cell Modeli Kapalı Eleme Makineleri Serisi’ne 308, 406, 245, 256, 247, 
288, 299, 238,  Turbo ve Combo gibi yeni modeller eklendi. Ayrıca Bir 
makinede iki makine prensibi" ile çalışan, ürünü iki kere temizleyerek 
5 farklı boya ayıran gelişmiş Turbo Cleaners 208 Alfa ve Beta Modelle-
ri ile Excell 406 Combo üretildi. 2016’da ise Truva Teknolojisi yolda!

SEKTÖREL
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2015’in Dikkat Çeken Gelişmeleri:
Bakliyat Sektörüne Yeni Tesisler Kuruldu.
AKY Technology, %99 kapasite ile çalışıyor. AR- GE Ekibi, ÜR-GE Ekibi, 
Üretim Ekibi, Montaj Ekibi ara vermeden üretiyor. 325 adet büyük 
ve küçük ölçeli Kuru Gıda Eleme Tesisi, Türkiye ve Dünya’nın farklı 
yerlerine kuruldu. 

Kuruyemiş Sektörü Tesis Yeniledi.
Kuru Gıda Sektöründe özellik-
le Kuruyemiş sektöründeki fir-
malar tesis yeniledi. Akdeniz, 
Ege, Karadeniz, İç Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgele-
rinde yoğunlaşan tesisler yeni 
makinelerle üretim kapasi-
tesini arttırdı. Bölgelere göre 
baktığımızda ise; Karadeniz 
Bölgesi; Trabzon, Giresun ve 
Samsun’a 10 adet, Akdeniz 
Bölgesi; Adana, Osmaniye, 
Mersin ve Antalya şehirlerine 
60 adet,  İç Anadolu Bölgesi; 
Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ak-
saray, Eskişehir, Ankara, Konya 
ve Yozgat’a 40 adet, Güney 
Doğu Anadolu Bölgesine; Adı-
yaman, Gaziantep, Diyarbakır, 
Şanlıurfa illerine 20 adet, Doğu 
Anadolu Bölgesine; Bingöl, 
Malatya, Muş, Elazığ’a 10 adet, 
Ege Bölgesinde; İzmir, Denizli, 
Muğla, Afyon ve Uşak’a 20 adet 
tesis kuruldu. 

Tohumculuk Sektöründe Yozgat Fark Attı.
2015 yılı içerisinde Yozgat’a 4 tam teşekküllü tohum temizleme tesisi 
kuruldu. Yozgatlı firmalar tohumculuk alanında iddialı yatırımlar 
yaptılar. 2016 yılında bu yatırımların dönüşlerini alacak olan Yozgat, 
üretimi ile Türkiye’de ve Dünyada fark yaratacak. 
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Osmaniye, Eleme Teknolojisini Yeniledi. 
Osmaniye yerfıstığı üretiminde Türkiye’nin öncü şehridir. Çok sayı-
da firma yörenin mahsulünü işleyerek ülkeye ve yurtdışına servis 
etmektedir. Tedarikçi firmalar teknolojilerini 2015 yıılnda yeniledi. 
17 yerfıstığı eleme tesisi Osmaniye’ye kuruldu. Kuruyemiş, Çikolata ve 
yağ sektörünün vazgeçilmez ürünü yer fıstığı artık daha kaliteli.

2015’de Kuruyemiş Alanında En Çok Tesis Kuran 
Şehir, Denizli Oldu. 
Kuruyemiş sektöründe il bazında en çok tesis AKY Technology tarafın-
dan Denizli’ye kuruldu. Son teknoloji ürünü makine ve ekipmanlarla 
donatılmış 15 yeni ay çekirdeği eleme ve temizleme tesisi ürün işleme 
kalitesiyle bölgede fark yaratacak.  
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77 Adet Kabak Çekirdeği Eleme Tesisi Kuruldu.
2015 yılı içerisinde Dünya genelinde 77 adet eleme tesisi kuruldu. 
Türkiye, Dünyanın önemli kuruyemiş üreticilerinden. Türk Kuruyemiş 
firmaları ve örgütleri bir dünya markası yaratarak global arenada 
güçlü bir Türkiye hedefini konusunda hem fikir. Bu noktada Türk 
Kuruyemiş Piyasası gelişimini sürdürüyor. Yeni teknoloji yatırımları 
ile kalite yükseliyor. 

Bakliyatın Merkezi Mersin, Daha da Büyüdü.
Mersin ve yöresinde 33 adet büyük ve küçük ölçekli tesis kuruldu. 
Bakliyat sektörünün kalbi konumundaki şehir, yapılan yeni yatırım-
lar ile daha da büyüyor. 2015 yılı içerisinde kurulumu tamamlanan 
fabrikalar ile firmaların üretim kalitesi ve kapasitesi artacak ve Şehrin 
Sanayisi büyümeye, ülke kalkınmaya devam edecek. 

Yurtdışında En Büyük Mercimek Tesisi Yatırımını 
Dubai Yaptı. 
Dubai’nin en büyük mercimek temizleme tesisi Türkler tarafından 
2015 yılı içerisinde tamamlandı. Maş fasulyesi ve Mercimek Tesis 
yatırımı yapan Arab- İndia Spices firması, komple bir tesis temin etti. 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan’a çalışan global şirket üretim 
kapasitesini ve kalitesini bu yeni tesis ile arttırdı.
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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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MAKALE

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

Patent, basit bir tanım ile teknik sorunlara getirilen teknik çözüm-
ler olarak adlandırılabilir. Türkiye ve Dünyada daha önce kamuya 
sunulmamış, sanayiye uygulanabilen ve bilinen tekniğin dışında 
olan buluşlar; sahibine, sınırlı süre ile tekel hakkı tanınan, aynı 
zamanda üçüncü kişilerin ise üretmesini, satmasını veya kullanma-
sını engelleme hakkını içeren yetkiler tanır.  
Buluşlarını Patent ile koruma altına alan firmalar hem rakipleri ile 
rekabet etmekten korunmakta hem de rakiplerine pazarda daha 
dar alanlar bırakarak sunmuş olduğu ürünleri katma değeri yük-
sek bir hale getirmektedir.
Patentlerde tıpkı marka ve tasarım tescilleri gibi ülkesellik pren-
sibi gereği almış oldukları ülkede buluş sahibine tekel hakkı 
tanımaktadır. Yurtdışı müracaatı yapılmayan Patent müracaatları 
sadece tescilli olduğu ülkede koruma sağlamaktadır. Buluşlarını 
yurtdışında da korumak isteyen firmalar tekel olmak istedikleri 
ülkeler içinde müracaat yapmaları gerekmektedir.
Buluş tescillerinde TÜBİTAK ve KOSGEB hibe ve teşvikleri bulun-
maktadır.

Buluş tescilleri 3 şekilde gerçekleşmektedir. Bunlar, 

• İNCELEMELİ PATENT
(20 YIL KULLANDIRMAMA HAKKI)

• İNCELEMESİZ PATENT
(7 YIL KULLANDIRMAMA HAKKI)

• FAYDALI MODEL
(10 YIL KULLANDIRMAMA HAKKI)

PATENT
nedir?
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SORU CEVAP

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün Genel Kurulu’nun 66. Oturumunda 2014 yılı resmen Ulus-
lararası Aile Çiftçiliği yılı olarak ilan edilmişti. Aile çiftçiliğini tarım, çevre, sosyal platformlarda tartışılır 
bir konu haline getirmek amaçlanmıştı. Ama neden? 
Aile çiftçiliğinin bugünkü durumu ve korunmaması durumunda ileride yaşanması olası durumlar nedir? 
BM neden çiftçi ailelerinin korunmasını istiyor?

Küçük toprak sahiplerinin karşı karşıya oldukları zorluklara dikkat 
çekmek ve aile çiftçiliğinin ekonomik ve tarımsal düzlemde önemini 
anlatmak BM tarafından hedefleniyor. Bunun için etkin yollar bul-
mak küresel bazda hareketi sağlamak Kuruluş’un bir diğer hedefi. 
Bunun için dünya genelinde geniş katılımlı toplantılar gerçekleştiril-
di. 
Açlık ve yoksullukla mücadele, gıda güvenliğinin ve beslenmenin 
sağlanması, geçim kaynaklarının iyileştirilmesi ve yönetimi, çevre-
nin korunması ve en önemlisi de kırsal alanda kalkınmanın des-
teklenmesi önemli. Daha eşit ve dengeli bir kalkınma için Dünya 
üzerinde kırsal alandaki faaliyetler desteklenmeli ve Aile Çiftçiliği 
korunmalı. 

Yoksa tarım, aile işi olmaktan çıkar, aile çiftçiliği ve küçük 
ölçekli çiftçiliğin yerini tamamen global şirketler alırsa, bu 
önemli ekonomik ve sosyal krizleri beraberinde getirir.

Aile çiftçiliği neden önemlidir?
Aile çiftçiliği ve küçük ölçekli çiftçilik küresel gıda güvenliği ile ayrıl-
maz şekilde bağlantılıdır. Aile çiftçiliği geleneksel gıda ürünlerinin 
korunmasına yardımcı olurken aynı zamanda dengeli beslenmeye 
ve dünyada tarımsal çeşitliliğin korunmasına ve doğal kaynakların 
sürdürülebilir kullanımına da katkıda bulunur. Aile çiftçiliği, özellik-
le de sosyal korumaya ve toplumların refahına yönelik politikalarla 
desteklendiğinde yerel ekonomilerin canlanması için de bir fırsat 
olarak ortaya çıkmaktadır.

Eğer çiftçiler topraklarını terk ederse şehirlerde yaşayan 
milyonları kim doyuracak? 
Eğer böyle bir durum gelişirse ve tarımsal üretimde şirketler güç-
lenirse demokrasi riske girer. Çünkü toplumun huzuru kaçar. BM 
bu çıkarımı raporlarla ortaya koyuyor. Herkes şehre koşarsa gelir 
adaleti kalmaz. O nedenle; aileler toprakları miras yoluyla bölerek 
küçültmemeli. Çiftçinin geliri daralmamalı. Bunun için toprak bütün-
lüğünü korumalılar. 

Aile Çiftçiliği Nedir?
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SORU CEVAP

2020 yılında tarımsal üretimde önemli düşüşler olacağı öngörülü-
yor. Küresel ısınmanın getirdiği olumsuz etkiler toprakta bulunan su 
oranın düşmesine neden oluyor ve toprağın verimi düşüyor. İleride 
ekilen tohumun %50’si sağlıklı ürüne dönüşmeyecek ve verimlilik 
ciddi olarak düşecek.
Aile çiftçilerinin elinden çıkarak küresel şirketler tarafından işle-
tilmeye başlanan topraklar ticari düşüncelere hizmet eder şekilde 
yönetilebilir ve Dünyada adaletsiz bir gıda dağılımı yaşanabilir. 
Şirketler kendi ülkelerini önceleyebilir. Fakir ülkeler gıda sıkıntısı 
çekerken, ülkeler arasındaki kaliteli yaşam standartları daha da 
kutuplaşabilir. Dünyada ülkeler arası gıdaya erişim farkı büyür. 
Gelişmiş ülkeler sanayileşirken kırsal alandaki nüfusu korumaya 
ve tarımsal üretimi artırmaya yönelik çözümler üretmeye devam 
ediyor. Gelişmiş ülkeler tarıma yatırımı aralıksız sürdürüyor. Dün-
yada tarımsal üretim azalırken nüfus hızla artıyor. Ülkeler gelecekte 
gıda ürünleri üzerinden yapılan ticaret yoluyla birbirleri üzerinde 
ekonomik egemenlik kurabilirler.

Tarım önemli bir ekonomik güç ve uğraştır. 
Toprak, hayatın başlangıcıdır. Toprak modern hayatın da başlangıcı-
dır; ekonomik, sosyal ve siyasal düzenin başlangıcıdır. Savaşlar onun 
için yapılmış, ülke sınırları onu korumak için çizilmiştir. İnsanlık 
onunla doymuş, ondan alınan mahsülü satarak ticarete başlamış, 
sanayileşmeyi ondan elde ettiği hammadde ile sağlamıştır. Toplum-
sal değerler onun temelinde atılmıştır. Toprak insanın, insanlığın ve 
medeniyetin varlık kaynağıdır. BM’nin raporuna göre; toprak terke-
dilirse, tüm sistemler çıkmaza girer. Aileler topraklarında kalmalıdır. 
Aile Çiftçiliğini korumak ve toprakların bölünmesini önlemek için 
devlet ve özel sektörün işbirliği içerisinde aldığı önemler var: 
1) TOPRAK TOPLULAŞTIRMASI
2) TARIM TOPRAKLARININ MİRAS YOLUYLA BÖLÜNMESİ   
     HAKKINDA KANUN
3) TARIM BANKACILIĞI

Toprak Toplulaştırması Hakkında:  Devletin kanunlarla 
düzenlediği bir uygulamadır. Miras yoluyla parçalanarak küçülmüş 
ve karlılığı azmış toprakları birleştirmek esasına dayanır. Böylece 
işletme büyüklükleri istenilen değerlere yükseltilir. 
Toprak toplulaştırması yasal, hukuksal düzenlemeler ile sağlanır: 
Toprak arazileri niteliklerine göre sınıflandırılarak bir kişiye ait 
farklı alanlardaki küçük toprak parçaları yerine o toprak arazisinin 
tamamını kapsayacak oranda parça arazi o kişiye devlet eliyle verilir. 
Artık 65 Dönümün altında tarım alanı olmayacak!
Sonuç: İşgücü, akaryakıt gideri, ilaçlama, sulama gideri, teknoloji 

kullanım giderinden vb. tasarrufa gidilir. Daha karlı tarım yapılır ve 
verim artar. Toplulaştırma kolay bir iş değildir ancak devlet eliyle 
ihtiyaçlar dahilinde dönem dönem hayata geçirilmektedir.

Detay: TC. Ziraat Odaları’nın ortaya koyduğu verilere göre, tarımsal 
arazilerdeki daralma yüzünden ülkede verimlilik kaybı: 40 milyar 
dolar.  

Tarım Topraklarının Miras Yoluyla Bölünmesi Hakkında 
Kanun: Toprak arazisinin bölünmesinin önlenmesi için 5503 sayılı 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, önemli bir adımdır. Ma-
yıs 2014 yılından beri yürürlükte olan kanun işlemeye başladı. 
Kanun çerçevesinde öne sürülen alternatifler şunlar: Kardeşler 
toprağın bütünlüğünü korumak ve kullanımını sürdürmek için 
içerinden birini seçerek paylarını devredebilir. Eğer devretmek 
istemiyorlarsa işlenen topraktan hisseleri oranında para kazanabilir. 
Bu konuda da kardeşler arasında uzlaşma bulunamıyorsa, diğer bir 
şahıs bulunarak tarlanın satışı gerçekleştirilir ve elde edilen para 
bölüşülür. 
Ancak devletin öncelikli önerisi, toprağın ailede ya da aile fertlerinin 
birinde kalması ve çiftçinin topraktan kopmasını önleyerek “Aile 
Çiftçiliğini” korumak üzerinedir. Yerel Kalkınma ve oradaki yaşamın 
korunması öncelikli politikadır.

Tarım Bankacılığı Hakkında:
Devletin tarım politikalarını destekleyen banka uygulamaları 
ülkemizde mevcuttur. Özel bankalar ve devlet bankalarının toprak 
bütünlüğünü korumak için uygulamaya koyduğu çiftçiye özel kredi 
sistemleri vardır. Toprağın işlenmesini sağlamak ve bunu sürekli 
kılmak birinci hedeftir. 
Finansman sıkıntısı çeken çiftçi miras yoluyla bölünecek toprağa 
sahip olmak için “Tarla Büyütme Kredisi” ile kardeşlerden biri tüm 
tarlayı alabilir. Ya da “diğer şahıs” kardeşlerden toprağın tümünü bu 
kredi ile satın alabilir. Konu hakkında ilgili bankaların şubelerinden 
bilgi almak mümkündür. Ayrıca danışmanlar tarlalara giderek çiftçi-
yi yerinde de bilgilendirmektedir. 
Özetle Bankalar; Tarla büyütme, arazi alım, makine ve ekipman alımı 
için finansman yaratmaktadır. 
Sanayileşmiş ülkelerde tarım %98 oranında aile çiftçileri tarafından 
yapılıyor. Babadan devralınan topraklar miras yoluyla bölünmek 
şöyle dursun; inovatif fikirler ve teknoloji ile daha verimli toprak-
lara dönüştürülüyor. Çalışma ahlakı ile hareket eden çiftçi fırsatları 
değerlendirerek zenginleşiyor. 
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SEKTÖREL

Dünya tahıl üretiminde aylık 3 milyon ton yani geçen sezona oranla %3 
düşüş oldu. Etiyopya, Güney Amerika ve Çin’deki kuraklık nedeniyle tahıl 
üretiminde dünya genelinde azalma olmakla birlikte, ABD’nin mısır konu-
sunda üretimi artmış durumda. 
Dünya genelinde ağırlıklı olarak gıda talebinin artmasına orantılı olarak 
tüketiminde de artış var. 1.996 milyon ton üretilen tahıla karşı 1.992 mil-
yon ton tüketim söz konusu.  Ekim ayı ölçümlerinde bu oran 1.991 milyon 
ton idi. Bu durum tüketimle paralel olarak kazancında artacağına işaret 
ediyor. 
Yem kullanımı alım rakamlarına bakılınca önceye oranla Çin’de ithal 
sorgum daha düşük seyrediyor. Bu ülkeye yapılan sorgum yüklemesinin 
kesilmesi ile birlikte tahıl ticareti baş aşağı oldu. Böyle olunca ABD’nin 

ürettiği sorgumu kendisi mısıra alternatif olarak kullanacak. 
Dünya genelinde tahıl stokları istatistiği aylık olarak değişmedi, geçen 
ayın bu günü ile aynı seyrediyor. 
2015/16 yılında soya üretiminde ise yukarı doğru hareket var: 2 milyon 
ton  321 M. Geçen yıllara bakıldığında soya üretimi zirvede görünüyor. 
2015/16 yılında soyanın en büyük ihracatçısı Çin’e sevkiyatta fark atan 
Brezilya olarak görülüyor. 
Küresel Pirinç üretimi ise bu dönemde aynı kaldı. Ekim Ayı civarında 474 
milyon ton görünen pirinç yine o oranlarda seyredecek. 
Ayın genel rekolte profiline bakılınca; IGC Tahıl ve Yağlı Tohum endeksi 
%3 oranında zayıflama öngörüyor.

Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) 2015 yılının Kasım Ayı tahminlerini açıkladı. IGC’nin 19 Kasım 2015 Raporunda dünya 
rekolte tahminleri genel olarak bu ay üretimde azalmaya işaret ediyor. 
Dünyada toplam hububat üretimi öngörüsü 2015/16 dönemi 10 aylık süreçte 3 milyon ton civarında görünüyor. Geçen 
sezonun %2 altında seyreden Kasım rekoltesi 1.996 milyon ton olarak tahmin ediliyor. 

IGC KASIM AYI REKOLTE 
TAHMİNİ 
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Tohum, kuruyemiş vb. ürünlerin dış yüzeylerini kaplamak 
için kullanılır. Makinenin çalışma prensibi 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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Dünya Nüfusunun Doyması İçin Öncelikli 
Gıda “Tahıl”. Dünya genelinde yaşanacak 
kıtlığı önlemek için dengeli bir tahıl üretimi 
gerekiyor. Özellikle pirinç ve buğday üretimi 
hayati önem taşıyor. 
Bugün, 7 milyar dolayında olan Dünya nü-
fusunun yaklaşık 1 milyarı açlık ve yetersiz 
beslenme sorunlarıyla mücadele ediyor. Bir 
yanda obezite ile mücadele eden kalkınmış 
ülkeler varken diğer taraftaysa açlıkla mü-
cadele eden geri kalmış ülkeler bulunmakta. 
Özellikle Afrika kıtasında ciddi açlık sıkıntısı 
yaşanmakta. 
Tarihler 2020’yi gösterdiğinde Dünyanın pek 
çok ülkesinde görülen iklim değişikliklerinin 
gıda üretimini önemli ölçüde etkileyeceği 
ortaya konuyor. Çözüm için insan beslenmesi 
için temel olan iki önemli besin üzerinde du-
ruluyor: “Buğday” ve “Pirinç” Bu iki ürünün 
dünyada birçok insanın temel ihtiyaçlarını 
minimum seviyede karşılanması için gerekli 
besinler olduğu bilim adamlarınca ortaya 
konmaktadır. Dünyayı besleyen bu iki temel 
üründen buğdayın üretimi yaklaşık 800 mil-
yon tondur. Dünya pirinç üretimi de hemen 
hemen aynı seviyededir. 

Buğday ve Pirinç Hayati Önem Taşıyor.
Dünya üzerinde insanın varlığı sürdürmesi 

için hayati önem taşıyan 7 tarım ürününün 
sıralaması ise şöyledir: Buğday, pirinç, mısır, 
patates, şeker pancarı, şeker kamışı, yağ 
bitkileri (ay çiçeği, yer fıstığı, soya vb.) ve bes-
lenme için kullanılmayan ancak medeni ya-
şantının devamlılığı için hayati önem taşıyan 
pamuktur. Bu bitkiler en çok Rusya ve Türki 
Cumhuriyetleri’nde üretilmektedir; Bekle-
nen olumsuz iklim değişikliklerinin etkisi ile 
üretiminin azalması ise Dünya üzerinde ciddi 
sorunlara neden olur. 
2014 yılı birinci çeyreğinde BM’in, Japonya’da 
düzenlenen Uluslararası İklim Değişikliği 
Paneli’nde yayınladığı taslak raporda, global 
önlemler alınmaması halinde tahıl üreti-
minde her 10 yılda bir, yüzde 2’lik gerileme 
öngörülüyor. Tarihler 2090’ları gösterdiğinde 
1.45 trilyon dolarlık bir ekonomik zarar yaşa-
nacağı tahminler arasında gösteriliyor. 
Küresel sıcaklıkların 2.5 derece değişmesi 
dünyadaki gayrisafi milli hasılanın yüzde 2 
oranında azalmasına yol açacak. Yağışların 
azalması ile kuraklık artacak ve tarım yapılan 
arazi oranı ciddi oranda azalacak. Bu süreç 
yaşanırken Dünyanın nüfusunun artacağı da 
öngörüler arasında gösteriliyor. Bu yüzyılın 
sonlarına doğru nüfusun yüzde 14 artacağı 
tahmin ediliyor. Küresel ısınmanın bir diğer 
olumsuz etkisi ise, kutup bölgesinde eriyen 

buzulların etkisi ile yükselen deniz seviye-
si olacak. Kıyı bölgelerde bulunan pek çok 
yerleşim sular altında kalarak yaşanmaz 
hale gelecek ve bu kitlesel göç hareketlerini 
beraberinde getirecek. Gıda sıkıntısı ve sel 
felaketleri için de acil çözüm önerileri almak 
gerektiği raporda belirtiliyor. 

Paris’te 2015 Aralık Ayında İklim Zirvesi 
Düzenlendi.
Dünya iklim değişiklikleri ile mücadele ko-
nusunda bir araya geldi. Fransa’nın başkenti 
Paris’te düzenlenen İklim Değişikliği Konfe-
ransı çerçevesinde (COP21) katılımcı ülkeler 
anlaşma yaparak Dünyanın geleceği için ortak 
mücadele etme kararı aldı. 
Küresel ısınmayı 1.5 derecede tutmayı 
hedefleyen taslak, gelişmekte olan ülkelerin 
de kabulüyle kabul edildi. Anlaşmanın içerik 
başlıkları şöyle: “Fosil yakıtlardan vazgeçmek, 
ülkelerin karbon salınım beyanlarını 5 yılda 
bir gözden geçirmek ve küresel ısınmayı 2 
derecenin altında tutmak.”
Böylece hedeflenen 2050 yılına kadar ülke-
lerin sera gazı salınımını dengelemelerini 
sağlamak ve insanın iklim üzerindeki hasarını 
azaltarak gelecekte yaşanacak olumsuzlukla-
rın önüne geçmek.

2014 yılının ilk çeyreğinde açıklanan BM Raporuna göre, küresel ısınma dünyayı tehdit eden önemli bir sorun. 
Isınma, yakın gelecekte tahıl üretimini olumsuz yönde etkileyecek ve gıda sıkıntısına neden olacak. Kutup 
buzullarının erimesiyle deniz seviyesi yükselirken bazı ülkelerin kıyıları sular altında kalacak ve bu da toplu göçe 
neden olacak. 

DÜNYA GELECEK İÇİN BİRLEŞTİ
DÜNYAYI KITLIK BEKLİYOR

SEKTÖREL
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BAYDEM GIDA BUĞDAY’DA İDDİALI

BAYDEM GIDA / YOZGAT

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

Yozgat'da bulunan BAYDEM GIDA Firması, 10 
Ton/Saat Buğday Tohumu Eleme Tesisi temin 
etti. Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bulunan Kuru-
luş, bundan böyle tesisinde eleme, temizleme, 
ilaçlama ve paketleme işlemlerini AKY Tech-
nology'nin ürettiği son teknoloji makineler ile 
gerçekleştirecek.  Baydem Gıda yetkililerine 
AKY Technology’yi tercih ettikleri için teşekkür 
ederiz. 

YİĞİTOĞLU FISTIK, 
SON TEKNOLOJİ MAKİNELER EDİNDİ.

Yiğitoğlu Antep Fıstığı, 20 yıllık bir tecrübeye sahiptir. 
Gaziantep'in Nizip Bölgesi'nden Antep fıstığının en 
kalitelisini temin ederek tatlı, çikolata, dondurma gibi 
sektörlere üretim ve pazarlama faaliyetlerini sür-
dürmektedir. Yurtiçi ve yurtdışına ürününü gönder-
mektedir. Yiğitoğlu Antep Fıstığı, teknoloji yatırımını 
aralıksız sürdürmektedir.  Besleme elevatörü, havuzlu 
vibro sarsak, renk ayırma makinesi bandı edinen 
Kuruluş'un yetkililerine AKY Technology'yi tercih 
ettikleri için teşekkür ederiz. 

YİĞİTOĞLU FISTIK / G.ANTEP
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SEKTÖREL

Pirinç için 2014 yılı rekoltesi, 830 bin ton. 2015 yılı hasat öncesi 
öngörülen rekolte 920 bin ton. 2015 yılı için ton başına yapılacak 
destek ödemesi ise 100 TL.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in TMO’nun çeltik 
alımına ilişkin toplantısında basına yaptığı açıklamaya göre, 2015 
yılı rekoltesi 920 bin ton ve bu Cumhuriyet tarihinin en yüksek 
çeltik üretimine işaret ediyor. Piyasada çiftçinin aleyhine bir durum 
gelişmemesi için TMO’nun, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı va-
tandaşların tüm çeltiklerini alacağını belirtti.  
2015 yılı için ton başına 100 TL destek ödemesi, gübre, mazot, 
sertifikalı tohum ve toprak analizi destek ödemelerine de devam 
edilecek. 
Türkiye’de üretilen çeltiğin %84’ünü Osmancık ve benzeri ayarda 
ürünler oluştururken %16’sını ise baldo cinsi çeltik oluşturuyor.

Ürün bedelleri 30 gün içerisinde ödenecek.
TMO’nun Randevulu Alım Sistemi 2015 yılında da devam etti. Pazar 
günü hariç diğer günlerde alımlar TMO tarafından sürdürülecek. 
Ürün bedellerinin ise en geç 30 gün içerisinde üreticinin banka 
hesaplarına yatırılacağı açıklandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “Üretici aleyhine olabilecek gelişmelerin önüne geçme adına Toprak Mah-
sulleri Ofisi (TMO) olarak alım kararını aşmış bulunuyoruz.” dedi. 
TMO tarafından 2015 yılı içinde 60 randıman Osmancık çeşidi çeltik alım fiyatı ton başına 1580TL olarak belirlendi. 

TMO, ÇELTİĞİN TONUNU
1580 LİRADAN ALACAK
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TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

TAREKS / ANKARA

TAREKS yatırımlarına devam ediyor. Kuruluş, bünyesindeki tesise 12 ton/saat kapasiteli Excell 288 entegre etti. Tareks Tarım Ürünleri A.Ş. bundan 
böyle fasulye eleme ve temizleme işini Excell 288 ile daha kaliteli gerçekleştirecek.

Ankara'da bulunan Tareks Tarım Ürünleri, 1981 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri, Tekfen Holding A.Ş. ve 3 gerçek kişi ortaklığı ile İstanbul’da 
kurulmuştur. Daha sonra tamamen Tarım Kredi Kooperatiflerinin yönetimine geçmiştir. Ve tarım sektöründe özellikle Tarım Kredi Kooperatifleri 
ortaklarının her türlü tohumluk ihtiyaçlarının ithalatı, yurt içinden tedariki ve bizzat üretimini yaparak sağlanması konusunda uzmanlaşmış bir 
kuruluş haline gelmiştir. Tareks Tarım Ürünleri’ne eleme makinelerinde AKY Technology’yi tercih ettiği için teşekkür ederiz.

TAREKS “Excell 288” Temin Etti.
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SEKTÖREL

Hububat, bakliyat, tohum ve yağlı tohum sektörüne teknoloji-
ler geliştiren ve üreten AKY Technology, 2015 yılında imalatını 
ve cirosunu sürekli olarak arttırdı. Kurulduğu Ocak ayından bu 
yana üretim kapasitesi ve istihdam oranında yükselen bir ivme 
yakalayan Kuruluş’un İcra Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek “AKY 
Technology için geride bıraktığımız 2015 yılını özetleyen kelime: 
Başarıdır.” dedi.
 
2015 yılı içerisinde AKY Technology’nin aldığı ilk ödül Mersin 
Genç İşadamları Derneği (Mersingiad) bünyesinde düzenlenen 
Ocak ayında düzenlenen “Altın Kale Ödülleri” idi. AKY Technology 
“En Hızlı Büyüme” dalında bu ödüle layık görüldü. Kuruluş adına 
ödülü dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın elinden AKY 
Technology Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Akyürek aldı.
 
2015 yılının mayıs ayında ise Mersin’in önemli yerel basın kuru-
luşlarından olan Çukurova Ekspres’in düzenlediği “Zirvedekiler 
Ödülleri’nde Yılın Teknoloji Yatırımı Ödülü’nü AKY Technology 

aldı. Mersin’e değer katanlar arasında gösterilen AKY Technology 
adına ödül İcra Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek’e takdim edildi.

Mersin’in gelişim sürecine destek olmayı misyon edinmiş Kuruluş, 
gençlere yıl içerisinde destek verdi. Mersin Üniversitesi öğrenci-
lerinin TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışları için hazırladığı 
Özgecan isimli elektromobil’in yapım aşamasına teknik destek 
verildi. AKY Technology adına Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Çamsarı’nın elinden TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç 
Yarışları’na verilen bu teknoloji desteğinden dolayı İcra Kurulu 
Başkanı Gökmen Akyürek paket aldı.
 
Yılın son çeyreğinde ise AKY Technology, “İş Dünyasının Oscarı” 
olarak anılan KOSGEB 4. KOBİ ve Genç Girişimciler Ödülleri’nde 
“İnovatif Girişimci Ödülü’nü” kazandı. 4 Bin firma içerisinde 41 
firmanın seçildiği ve 9 dalda yarıştığı Tören’de AKY Technology 
adına İnovatif Girişimci Ödülü’nü, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık’ın elinden Gökmen Akyürek aldı.

AKY Technology İcra Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, “2015’de Başarılarımız ödüllerle taçlandırıldı.” dedi.
2015 yılının Ocak ayında “teknoyenilik zamanı!” sloganı ile yola çıkan AKY Technology, bir yıl içerisinde 10 kişilik çalışan 
sayısını 300’e; üretim kapasitesini %1’den %99’a çıkardı. İmal ettiği makinelerin %50’sini yurtdışına gönderen AKY Tech-
nology, cirosunu sürekli olarak arttırdı.
Düzenli olarak yükselen başarı ivmesi nedeniyle AKY Technology, farklı Kurum ve Kuruluşlardan yıl içerisinde ödül üstüne 
ödül aldı.

2015’DE AKY TECHNOLOGY’YE
ÖDÜL ÜSTÜNE ÖDÜL
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TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

DAMLA KURUYEMİŞ
RENK AYIRMA MAKİNESİ TEMİN ETTİ

DAMLA KURUYEMİŞ / ANKARA

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

Damla Kuruyemiş, Mehmet Vakar Dinler tarafından 1975 yılında ku-
rulmuştur.  1986 yılında 2. Kuşak aile üyelerinden Avni Dinler ve Aykut 
Dinler’in katkılarıyla büyümesini sürdürmüş bir aile şirketidir.

Damla Kuruyemiş “bir damla mutluluk sizin de 
hakkınız” sloganı ile kuru meyve ve kuru yemiş 
alanlarında hizmet vermektedir. Ankara’nın Ka-
zan ilçesinde üretim tesisi bulunan Kuruluş, damla 
markalı paketlerde lezzetlerini son tüketici ile 
buluşturmaktadır ve ambalajlı kuruyemiş alanın-
da lider markalardan biridir.

Uzun yıllardır Kuruyemiş sektörüne hizmet eden 
ve teknoloji yatırımı gerçekleştirerek tesisini 
güçlendiren Damla Kuruyemiş, 2 adet paketleme 
makinesi, renk ayırma makinesi, çok kefeli terazi 
ve ekipmanlarını temin etti. Firma yetkililerine 
AKY Technology’yi tercih ettikleri için teşekkür 
ederiz.

TUNAS HELVA İLE “TATLANDIR HAYATINI”

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde Çelikler Gıda 
bünyesinde faaliyete başlayan Tunas Helva, köklü 
bir aile şirketidir. 1989 yılından beri gıda sektörüne 
hizmet veren Tunas Helva, teknolojik altyapısı ile 
dikkat çekerken yurtdışına geleneksel Türk damak 
tadını başarı ile taşımaktadır. Tunas Helva "Tatlandır 
hayatını" sloganı ile ürünlerindeki lezzet çeşitliliğini 
özetlemekte ve 4 kıtada 40'dan fazla ülkeye ihracat 
yapmaktadır. Son teknolojiyi takip ederek altyapısını 
sürekli olarak güçlendiren Kuruluş, son olarak Ürünü 
bir yerden bir yere aktarmaya yarayan, 200 Boru Tipi 
Helezon temin etmiştir. Tunas Yetkililerine AKY Tech-
nology'yi tercih ettikleri için teşekkür ederiz.

TUNAS HELVA / G.ANTEP
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TEKNOLOJİK YATIRIMLARTEKNOLOJİK YATIRIMLAR

1938 yılında kurulan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) sermayesinin tama-
mı devlete ait bir kuruluştur.

TMO'nun, Bolvadin'de Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 
bulunmaktadır. TMO, Taşra teşkilatında; şube müdürlükleri ve bunlara 
bağlı olan ajans amirlikleri şeklinde bir örgüt yapısına sahiptir. Ayrıca, 
Ülkenin her bölgesinde bulunan tesisli ekipleri ve yoğun alım dönemle-
rinde faaliyete geçirilen geçici alım merkezleriyle tarım sektörüne hizmet 
vermektedir.

Toprak Mahsulleri Ofisi, Adana Şubesi 5kg’dan 50kg’ a kadar çuvalla 
işlemi gerçekleştiren makineler edindi. Toprak Mahsulleri Ofisi Adana 
Şubesi’ne BGM 25- Komple Takım Çuvallama Tesisi kuruldu.
Kuruluş yetkililerine bu teknoloji yatırımlarında AKY Technology’yi tercih 
ettikleri için teşekkür ederiz.

1938 yılında kurulan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) sermayesinin tama-
mı devlete ait bir kuruluştur.

TMO'nun, Bolvadin'de Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 
bulunmaktadır. TMO, Taşra teşkilatında; şube müdürlükleri ve bunlara 
bağlı olan ajans amirlikleri şeklinde bir örgüt yapısına sahiptir. Ayrıca, 
Ülkenin her bölgesinde bulunan tesisli ekipleri ve yoğun alım dönemle-
rinde faaliyete geçirilen geçici alım merkezleriyle tarım sektörüne hizmet 
vermektedir.

AKY Technology tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi Osmaniye Şubesi’ne 
BGM 25 Kantar gönderildi. Kuruluş yetkililerine bu teknoloji yatırımların-
da AKY Technology’yi tercih ettikleri için teşekkür ederiz.

TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ ADANA ŞUBESİ’NDEN 
TEKNOLOJİ YATIRIMI

TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ OSMANİYE ŞUBESİ’NDEN 
TEKNOLOJİ YATIRIMI

COŞARLAR / YOZGATTMO / OSMANİYE

TMO / ADANA
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DÜNYANIN EN BÜYÜK TOHUM FİRMASI "ICARDA SEED" 
TÜRKİYE'DEN MAKİNE TEMİN ETTİ

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

ICARDA SEED / FAS

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

Dünyanın en büyük tohum firmalarından olan ICARDA SEED tohum sayma 
makinesinde AKY Technology’yi tercih etti. Fas’ın Rabat bölgesinden tarım 
sektörüne hizmet eden Kuruluş, en son teknoloji ürünü, tohum sayma ve 
paketleme makinesi edindi. Teknolojiyi  yakından takip ederek tesisini 
düzenli olarak güçlendiren ICARDA SEED yetkililerine AKY Technology’yi 
tercih ettikleri için teşekkür ederiz.
AKY Technology dünya tohum sektörüne hizmeti sürdürecek!

ABDULLAH ÇARDAK YENİ MAKİNELER EDİNDİ

Abdullah Çardak Firması’nın Osmaniye’de tesisi bulunuyor. Yer 
fıstığı üzerine çalışan kuruluş, gıda markalarının tedarikçisi 
olarak uzun yıllardır kuru gıda sektöründe bulunuyor. Natürel 
ürünü son teknoloji tesislerinde temizleyerek firmalara ulaştıran 
Abdullah Çardak son dönemde yeni makineler edindi.

AKY Technology tarafından Abdullah Çardak Firması’na Dikey Z 
Elevatör 350 ve Üç Tekneli Boylama Makinesi gönderildi; Montaj 
Ekibi tarafından tesis kurulumu gerçekleştirildi. Abdullah Çardak 
yetkililerine AKY Technology’yi tercih ettikleri için teşekkür 
ederiz.

 

ABDULLAH ÇARDAK / OSMANİYE



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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SAYSAN BAKLİYAT
AKY TECHNOLOGY İLE ÇALIŞIYOR

SAYSAN BAKLİYAT / MERSİN

KURAŞ KURUYEMİŞ
RENK AYIRMA MAKİNESİ TEMİN ETTİ

1986 yılında “Üç Kardeşler” isminde bir kuruyemiş dükkanı ile başlayan 
ticari yolculuk, 1992 yılında “Kuraş Kuruyemiş” adını alarak toptan 
satış işiyle devam etmiştir.  Firma, Sn. Yaşar Köse’nin yönetiminde kuru-
yemiş sektörüne hizmet vermektedir. Kuraş Kuruyemiş’in tam teşekküllü 
tesisi İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde bulunmaktadır. 

TATYE markası ile kuruyemişi son tüketici ile buluşturan KURAŞ, tek-
noloji yatırımına devam ediyor. Kalite çizgisini korumak için Sn. Yaşar 
Köse, Fotosorter Renk Ayırma Makinesi, Dikey Z Besleme Elevatörü, 
Besleme Bunkeri, Seçme Bandı temin etti.  temin etti.  Kuraş’ın değerli 
yetilisine AKY Technology’yi tercih ettiği için teşekkür ederiz. 

KURAŞ KURUYEMİŞ / İSTANBUL

Saysan Bakliyat, hububat sektörünün merkezi Mersin'de kurulmuştur. Mercimekten 
bulgura, pirinçten fasulyeye kadar çeşitli bakliyat ürünleri dışında baharat, yağ ve 
kuruyemiş üzerine de çalışmaktadır. 2002 yılında kurulmuş köklü bir aile şirketidir. 
Saysan Tesisleri içerisinde günde 150 ton işleme kapasitesine sahip son teknoloji 
kırmızı mercimek fabrikası da bulunmaktadır. Aynı zamanda nohut ve fasulyeyi eleme 
tesislerinde tüketime hazır hale getirdiği için iç pazara sunmakta ve ihracatını da 
gerçekleştirmektedir. 
Ürün gruplarının genişliği ve birinci sınıf kaliteli ürünü uygun fiyata iç piyasaya 
sunması ile dikkat çeken Kuruluş, sektörde akla gelen ilk firmalardandır. Yeni tekno-
lojileri takip ederek tesislerini güçlendiren Saysan, son dönemde Çift Kefeli Çuvallama 
Makinesi ve Yardımcı Ekipmanları ile Bunker temin etmiştir. Saysan Yetkililerine AKY 
Technology'yi tercih ettikleri için teşekkür ederiz.

TEKNOLOJİK YATIRIMLARTEKNOLOJİK YATIRIMLAR
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Nevşehir’de bulunan Ergün Yıldız Firması, Labsorter Renk Ayırma Maki-
nesi B1 temin etti. Ergonomik gövde dizaynı ile hareket kolaylığı sağlayan 
Labsorter, son teknoloji renk ayırma makinesidir. Makine, dokunmatik 
ekranlı yönetim paneli ile kullanıcısının işini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca 
Besleme Bunkeri, Besleme Elevatörü, Platform, Çuvallama Haznesi, Kom-
presör edinen Ergün Yıldız firması’na AKY Techology’yi tercih ettiği için 
teşekkür ederiz.

1992 yılında kurulan Dicle Grup, Türkiye'nin gıda sektöründe 
sayılı grup şirketleri arasındadır. Türkiye ve dünyadan ürün 
tedarik ederek işlemekte ve yine Türkiye ile dünyanın farklı 
yerlerindeki marketlere, süpermarketlere, bayi ve toplu tüketim 
firmalarına ulaştırmaktadır.
Alkeyf, Bilbak markalarını da bünyesinde barındıran Dicle Gıda, 
son teknoloji tesislerinde üretim yolculuğunu sürdürmektedir. 
Son olarak çuvallama işlemini gerçekleştirmek üzere; Bigbag 
Besleme Silosu, Kantar Besleme Silosu, Çuval Taşıma Bandı teda-
rik etmiştir. Dicle Gıda yetkililerine teknoloji yatırımlarında AKY 
Technology'yi tercih ettikleri için teşekkür ederiz.

AKY TECHNOLOGY İLE TEKNOYENİLİK ZAMANI

DİCLE GIDA
PAKETLEME KAPASİTESİNİ 3'E KATLADI

TEKNOLOJİK YATIRIMLARTEKNOLOJİK YATIRIMLAR

ERGÜN YILDIZ / NEVŞEHİR

DİCLE GIDA / MERSİN
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İDEAL BAKLİYAT’TAN TEKNOLOJİ HAMLESİ

Memişler Grup bünyesinde hizmet veren İdeal Bakliyat, Mer-
sin’den tüm Türkiye’ye ve Dünyaya hizmet götüren global ölçekli 
bir kuruluşun parçasıdır.
 
Memişler Grup; bakliyat, hububat ve kaynak suyu alanlarında, 
60 ülkedeki 750 firmaya ürünlerini servis etmektedir. Kurulduğu 
1971 yılından bugüne istikrarlı bir ivme yakalayarak büyüyen 
Memişler Grup, Mersin’de ilk küp şeker tesisini kuran firmadır. 
2004 yılında ise yıllık 90 bin ton kapasiteli kırmızı mercimek 
üretim tesisi kurarak faaliyetlerini büyütmüştür.
 
Üretim alanı ve kapasitesi sürekli olarak genişleyen Kuruluş, “Do-
ğanın cömertliği, insanın emeği ile” sloganıyla sektörde var olan 
İdeal Bakliyat Tesisine de yeni yatırımlar yapmaktadır.
İdeal Bakliyat, “Gıda Paketleme ve Kolileme Hattı” temin etmiş-
tir. Kalitesini daha da arttırarak fark yaratmayı sürdüren İdeal 
Bakliyat yetkililerine bu makine yatırımında AKY Technology’yi 
tercih ettikleri için teşekkür ederiz.

İDEAL BAKLİYAT / MERSİN

TEKNOLOJİK YATIRIMLARTEKNOLOJİK YATIRIMLAR

ÜRDÜN’DE GÜBREYİ
TÜRK MAKİNELERİ PAKETLEYECEK 

YARA INTERNATIONAL / ÜRDÜN

Ürdün’den dünyaya hizmet götüren Yara International, tek kefeli kantar ve helezon 
temin etti. Tamamen krom olan bu sistemle toz bir ürün olan potasyum sülfat paket-
lenecek. Tarım sektörüne “verimlilik ve gıda üretimi” konusunda hizmet veren Kuru-
luş’un uzmanlık alanlarından biri gübre. Uluslararası arenada çalışan Yara Interna-
tional, granül gübreden potasyum sülfata kadar toprağı besleyen çeşitli alternatifleri 
müşterisinde sunuyor. Kuruluş temin ettiği yeni çuvallama sistemi ile 5 kg’dan 50 kg’a 
kadar ürün dolumu yapabilecek. Firma yetkililerine AKY Technology’yi tercih ettikleri 
için teşekkür ederiz.



Eleme Temizleme Makineleri Teknolojisinde

40 yıllık deneyim

Ayçekirdek Soyma ve Temizleme 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



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



YURTDIŞI FUAR AJANDASI
ŞUBAT

TARİH FUAR KONU YER ORGANİZASYON

10.02.2016
12.02.2016 GRAİN TECH EXPO TARIM KİEV

UKRAYNA

KYİV
INTERNATİONAL CONTRACT FAİR 

LTD, IFWEXPO HEİDELBERG GMBH

16.02.2016
20.02.2016

FIMA  - INTERNATİONAL AGRİCULTU-
RE 

MACHİNERY

TARIM
MAKİNELERİ

ZARAGOZA
İSPANYA FERİA DE ZARAGOZA

MART

01.03.2016
03.03.2016 IFFF GIDA ÜRÜNLERİ VE 

TEKNOLOJİLERİ
MOSKOVA RUSYA

TE GROUP PLC /
INTERNATİONAL TRADE&EXHİBİTİONS ( ITE) 

WORLDWİDE B.V. /
ITE MOSCOW /

 ITE EURASİAN EXHİBİTİONS FZ-LLC  

01.03.2016
02.03.2016

SIAG - SALÓN INTERNACİONAL DE LA 
AVİCULTURA Y LA GANADERÍA TARIM SEVİLLA

İSPANYA FIBES

01.03.2016
02.03.2016 AGRO

TARIM,GIDA,
BESİCİLİK,

TARIM MAKİNE-
LERİ

BRAGA
PORTEKİZ

INVESTBRAGA, AGENCY FOR ECO-
NOMİC PROMOTİON OF BRAGA 

01.03.2016
02.03.2016 AGRİNEX EXPO TARIM CAKARTA

ENDONEZYA
PT. PUTERI CAHAYA

KHARISMA

02.03.2016
05.03.2016 MOLDAGROTECH (SPRING) TARIM

MAKİNELERİ
KİŞİNEV

MOLDOVA IEC MOLDEXPO S.A

08.03.2016
12.03.2016 BATA AGRO SPRING TARIM STARA ZAGORA

BULGARİSTAN
BATA - BULGARIAN ASSOCIATION OF TRADERS 

OF AGRO MACHINERY

15.03.2016
17.03.2016 UNDERCOVER FARMİNG EXPO TARIM JOHANNESBURG 

G.AFRİKA
UNDERCOVER FARMİNG EXPO PTY. 

LTD.

16.03.2016
18.03.2016 AGROWORLD UZBEKİSTAN TARIM VE

HAYVANCILIK
TAŞKENT

ÖZBEKİSTAN

ITE GROUP PLC /
ITE EURASİAN EXHİBİTİONS FZ-LLC /

ITE UZBEKİSTAN

16.03.2016
18.03.2016 WORLDFOOD UZBEKİSTAN GIDA ÜRÜNLERİ VE 

TEKNOLOJİLERİ
TAŞKENT

ÖZBEKİSTAN

ITE GROUP PLC /
ITE EURASİAN EXHİBİTİONS FZ-LLC /

ITE UZBEKİSTAN

16.03.2016
18.03.2016 AGRİTEK ASTANA TARIM ASTANA

KAZAKİSTAN TNT PRODUCTİONS, INC.

25.03.2016
27.03.2016 BJELOVAR SPRING FAIR 

TARIM MAKİNA VE EKİP-
MANLARI, TOHUM, AT 

YETİŞTİRME VE ATÇILIK 
EKİPMANLARI

BJELOVAR
HIRVATİSTAN BJELOVAR FAİR

NİSAN

01.04.2016
01.04.2016

CHİNA INTERNATİONAL MODERN AGRİ-
CULTURAL EXHİBİTİON

TARIMSAL
EKİPMANLAR

PEKİN
ÇİN

SHİXİNLAMP INTERNATİONAL
EXHİBİTİON (BEİJİNG) CO.,LTD.

01.04.2016
03.04.2016

"INTERNATİONAL FORUM OF FOOD IN-
DUSTRY AND PACKAGİNG-IFFIP 

(FOOD EXPO,PACK FAİR, FOOD TECH, BA-
KERY&CONFECTİONERY INDUSTRY )"

GIDA TEKNOLOJİ-
LERİ KİEV KYİV INTERNATİONAL CONTRACT FAİR 

LTD

FUAR AJANDASI



03.04.2016
09.04.2016 TECHAGRO TARIM MAKİNA VE

TEKNOLOJİLERİ

BRNO
ÇEK

CUMHURİYETİ

VELETRY BRNO A.S., BVV TRADE FAIRS 
BRNO

05.04.2016
08.04.2016 MACHTECH & METAL

MAKİNA İMALATI, 
METAL İŞLEME VE 

DÖKÜM
MAKİNALARI

SOFYA
BULGARİSTAN INTER EXPO CENTER

25.04.2016
29.04.2016 AGRISHOW TARIM MAKİNA VE

TEKNOLOJİLERİ
RİBEİRAO PRETO

BREZİLYA
REED EXHİBİTİONS

ALCANTARA MACHADO LTDA

MAYIS

01.05.2016
02.05.2016 VIV RUSYA TARIM VE

HAYVANCILIK
MOSKOVA

RUSYA VNU EXHIBITIONS

09.05.2016
15.05.2016 NOVISAD AGRICULTURAL FAIR TARIM NOVISAD

SIRBİSTAN
NOVOSADSKI

SAJAM

12.05.2016
16.05.2016

9. AGRIFEX ADDİS AGROFOOD TARIM, TA-
RIM MAKİNALARI, GIDA VE GIDA TEKNO-

LOJİLERİ FUARI

TARIM
GIDA

ADDİS ABABA
ETİYOPYA

ADDİSABABA TİCARET VE SEKTÖREL 
BİRLİK ODASI

13.05.2016
15.05.2016 FOOD TECHNOLOGY ASIA GIDA

TEKNOLOJİLERİ
KARAÇİ

PAKİSTAN
ECOMMERCE GATEWAY PAKİSTAN 

(PVT.) LTD.

20.05.2016
22.05.2016 AIYL - AGRO

TARIM TEKNOLO-
JİSİ, MAKİNE VE 
EKİPMANLARI

BİŞKEK
KIRGIZİSTAN KIRGIZ CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIĞI

25.05.2016
27.05.2016 IPACK CASPİAN 

AMBALAJ & AM-
BALAJ TEKNOLO-

JİLERİ

BAKÜ 
AZERBAYCAN 

ITE GROUP PLC / ITE EURASİAN EXHİ-
BİTİONS FZ-LLC / ITECA CASPİAN LLC

25.05.2016
27.05.2016 INTERFOOD ASTANA GIDA ÜRÜNLERİ VE 

TEKNOLOJİLERİ
ASTANA

KAZAKİSTAN

ITE GROUP PLC / ITE EURASİAN EXHİ-
BİTİONS FZ-LLC / ITECA LLP / ITECA 

CENTRAL ASİA

31.05.2016
02.06.2016 INTERFOOD 

GIDA ÜRÜNLERİ 
TİCARETİ VE GIDA

ÜRETİM TEKNOLO-
JİLERİ

ST.PETERSBURG 
RUSYA RESTEC

HAZİRAN

07.06.2016
11.06.2016 BELAGRO

TARIM TEKNOLO-
JİSİ, MAKİNE VE 
EKİPMANLARI

MİNSK
BELARUS MİNSKEXPO

11.06.2016
14.06.2016

GIFIF- GUANGZHOU INTERNATİONAL 
FOOD & INGREDİENT FAİR

GIDA, İÇEÇEK, 
GIDA İŞLEME VE 

PAKETLEME MAKİ-
NELERİ

GUANCO
ÇİN

CCPIT GUANGZHOU COMMİTTE, GU-
ANGZHOU INTERNATİONAL EXHİBİTİ-

ON CO. LTD. 

14.06.2016
17.06.2016 ROSUPACK PAKETLEME MOSKOVA

RUSYA
ITE GROUP PLC, ITE MOSCOW, ITE EU-

RASIAN EXHIBITIONS FZ-LLC

15.06.2016
16.06.2016 CEREALS 2016

TARIM TEKNOLO-
JİSİ, MAKİNE VE 
EKİPMANLARI

CAMBRİDGESHİ-
RE İNGİL-

TERE
HAYMARKET EXHİBİTİONS LTD.



Çiftli Ön ve Hassas Eleme Makinesi TEM 004
SH 2016 - 006

FOTOSORTER C 2

Hafif Tane Ayırma Makinası GRV 010

Taş Ayırma Makinesi

3 Tekneli Boylama Makinesi Triyör Orta Boy Eleme Makinesi

Vibro Radyal Tarar Hafiftane Makinesi

Bakıma Gerek  Var Bakıma Gerek  Yok

SH 2016 - 001

SH 2016 - 003

SH 2016 - 007

SH 2016 - 010 SH 2016 - 011 SH 2016 - 011

SH 2016 - 008 SH 2016 - 009

FOTOSORTER C 4

Taş Ayırma Makinası DS 009

SH 2016 - 002

SH 2016 - 004

2. EL MAKİNE SAYFALARIMIZ

Orta Boy Bakliyat Eleme Makinası TEM 001
Bakıma Gerek  Var Bakıma Gerek  Yok

Bakıma Gerek  Var

Bakıma Gerek  Yok

Bakıma Gerek  Var

Bakıma Gerek  Yok

SH 2016 - 005
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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

Bakıma Gerek  Var Bakıma Gerek  Yok Bakıma Gerek  Var Bakıma Gerek  Yok

Bakıma Gerek  Var Bakıma Gerek  VarBakıma Gerek  Yok Bakıma Gerek  Yok

Bakıma Gerek  Var

Bakıma Gerek  Yok

Bakıma Gerek  Var

Bakıma Gerek  Yok

Bakıma Gerek  Var

Bakıma Gerek  Yok

Bakıma Gerek  Var

Bakıma Gerek  Yok



Dünya’nın Rekoltesi Bu Dergide

REKLAM ve ABONELİK için : 
Tel: +90 324 502 00 60-61
Gsm: +90 532 154 96 53 www.rekoltedunyasi.com




