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Advanced Studies and Education Center((ASTC) 
İleri Araştırmalar ve Eğitim Merkezi 

 
ASTC, kurumsal ve profesyonel becerilerinizi artıracak ve teoriyi pratiğe dökmek için gerekli 
ve yararlı olan bir pilot değirmen ve iyi donanımlı bir laboratuvar ile bu eğitim ve öğretimi 
uygulamalı olarak sizlere sağlayacaktır. 
 
Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği (IAOM), ASTC'de Temel Değirmencilik 
İlkeleri ve İleri Değirmencilik olmak üzere sekötr paydaşlarına iki temel değirmencilik kursu 
sunacaktır.  Katılımcılar; Alapala'nın Çorum’da bulunan imalat atölyelerinde bir laboratuvarın 
yanı sıra eksiksiz bir değirmen makine üretim merkezi ve dersliklerde bir sınıf ortamından 
yararlanmalarına olanak sağlanacaktır. 
 
Ek olarak, küçük bir pilot değirmen ile ve tüm bu kaynaklar, değirmen işleme konusundaki 
uzmanlığı hem tamamlamak hem de derinleştirmek için Türkiye’nin en büyük değirmen 
kapasitesine ulaşan Ulusoy Un’un tahıl işleme profesyonelliği ve  uzmanlığı ile birleşecek,  
eğitim ve öğretim süresi boyunca Çorum'daki eğitim merkezinin işletilmesine destek 
verecektir. 
 
19-22 Mayıs 2022 tarihlerinde, İstanbul'da düzenlenen IAOM Eurasia Konferansı ve Fuarı 
etkinliğinde, IAOM Genel Merkezi(ABD) IAOM Eurasia ve Alapala, uluslararası 
değirmencilik endüstrisinde uzmanlaşmış yönetici ve teknisyenlere yönelik eğitim kursları 
düzenlemek üzere prensipte anlaşmaya varmış bulunmaktadır. 
 
IAOM, 126 yılı aşkın bir süredir, sektörel ortakların desteğiyle, daha yüksek bir standart 
sunmak için eğitime önem vererek, genel olarak buğday ve tahıl işleme alanında çalışanların 
yeterlilik ve becerilerini teşvik etmektedir. 
 
Eğitmen ekibi, sektörde geniş deneyime ve eğitim alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip 
olağanüstü eğitim becerilerine sahip proje yöneticileri, gıda mühendisleri, kimyagerler, 
teknoloji uzmanları, değirmen ustaları,  ve teknisyenlerden oluşmaktadır. 
 
Misyonumuz, eğitim programları, mesleki gelişim çabaları içeren eğitim kursları ve araştırma 
projeleriyle tahıl değirmenciliği endüstrisini güçlendirmektir. 
 
Sürdürülebilir Değirmencilik Çözümleri(Sustainable Milling Solutions(SMS)), tahıl öğütme 
endüstrisi için çeşitli eğitim ve öğretim programları uzmanlılğı ve danışmanlığı ile bu 
etkinliğinin koordinasyonunu sağlayacaktır. 
 
Birinci kurs programının teorik kısmının 24-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında IAOM Avrasya 
Konferans ve Sergisi'nin gerçekleştirileceği İstanbul Haliç Kongre ve Sergi Salonu'nda 
İstanbul’da başlamasına ve ardından uygulamanın Alapala Eğitim Merkezinde 27-31 Mayıs 
tarihleri arasında Çorum'da yapılması planlanmaktadır. 
 
Detaylara ve kurs kayıtlarına www.iaom-eurasia.info  ve info@iaom-eurasia.info  adresinden 
ulaşılabilir.  Bilgi almak ve/veya görüşlerinizi/tekliflerinizi bizimle paylaşmak istiyorsanız 
info@alapala.com  ve info@turkishflour.org lütfen yazınız. 
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