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Ekmek, bisküvi ve makarna sektörünün 
bilgi kaynağı BBM

Değerli okurlar,
Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değirmen Ma-
kineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı İDMA, 
Miller/Değirmenci Dergisi ve Değirmencinin El Kitabı gibi çalış-
malarıyla tanınan Parantez Group olarak, Ekmek, Bisküvi ve Ma-
karna Sektörü İhtisas Dergisi BBM’in bu ilk sayısıyla sizlerle bir-
likte olmaktan son derece mutluyuz. BBM Dergisi’ni beğeniyle 
okuyacağınızı umut ediyoruz. Ancak öncelikle Parantez Group 
olarak böyle bir yayın fikrinin nereden çıktığını ya da bu dergiyi 
yayınlamaya neden ihtiyaç duyduğumuzu anlatalım.

Neden BBM?
Bildiğiniz gibi dünyanın farklı noktalarında makarnanın, ekme-
ğin ve bisküvinin ana hammaddesi olan un ve irmik üreticileri, 
aynı zamanda ekmek, makarna ve bisküvi yatırımcısı olarak da 
karşımıza çıkmaktadır.
Parantez Group olarak Miller/Değirmenci Dergisi ve İDMA tanı-
tımları sürecinde, bu yatırımcıların özellikle süreklilik arz eden 
bilgiye yönelik talepleriyle karşılaştık. Bu yatırımcılardan gelen 
talep üzerine de ekmek, makarna ve bisküvi sektörlerinde, ulus-
lararası alanda bilgi ihtiyacını karşılayacak bir yayının gerekliliği 
ortaya çıktı. 
Dünyanın farklı noktalarından aldığımız bu talep ve bilgiye du-
yulan ihtiyaç doğrultusunda da Ekmek, Makarna ve Bisküvi Sek-
törü İhtisas Dergisi BBM’i yayınlamaya karar verdik.

BBM’in hedefi ne?
Parantez Group olarak yıllardır hizmet verdiğimiz değirmencilik 
ve hububat sanayinin tamamlayıcı dalları olan ekmek, bisküvi 
ve makarna sektörlerine yönelik olarak hazırladığımız BBM Der-
gisi ile ekmek, makarna ve bisküvi sanayini, özellikle uluslara-
rası arenada temsil etmeyi; dünya ekmek, makarna ve bisküvi 
sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine, hammadde ve yan 
sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı he-
defliyoruz. 

BBM’de ne bulacaksınız?
BBM Dergisi, dünya ekmek, makarna ve bisküvi piyasasındaki 
son gelişmeleri aktaran, sektörün ihtiyaç duyduğu yenilik ve 
teknolojilere yer veren, dünyanın farklı bölgelerinin ekmek, bis-
küvi ve makarna tüketim alışkanlıkları, kültürleri hakkında bilgi 
veren, sektörle ilgili uluslararası etkinlikleri takip eden ve katıl-
dığı bu etkinliklerde edindiği bilgileri okuyucularıyla paylaşan, 
alanında iddialı ve itibarlı bir yayın olmayı misyon edinmiştir.

Dergimizin içeriğiyle ilgili her türlü öneri ve eleştirilerinizi bek-
liyoruz…

Saygılarımızla…

BBM, an information source for the bread, biscuit 
and pasta sector

Dear readers,
As Parantez Group known for activities such as the International, 
Flour, Semolina, Rice, Corn, Bulghur, Feed Milling Machinery & 
Pulse, Pasta, Biscuit Technologies Exhibition (IDMA), Miller Maga-
zine and Miller’s Handbook, we are quite pleased to be before you 
with this first issue of Bead, Biscuits and Pasta Sector Specializa-
tion Magazine. We hope you will enjoy reading BBM Magazine. 
But let us, Parantez Group, first explain to you how we came up 
with the idea of making such publication or why we needed to 
publish this magazine.

Why BBM?
As you know, producers in different corners of the world produc-
ing semolina and flour, which is the main raw material of bread, 
are investors of bread, pasta and biscuit.
As Parantez Group, we encountered demands from investors es-
pecially for continuous information during the introduction stag-
es of Miller Magazine and IDMA. Upon the demands from these 
investors, it became necessary for us to produce a publication that 
meets the information need in international bread, pasta and bis-
cuit sectors. 
In line with this demand and need for information in different cor-
ners of the world, we decided to publish Bread, Biscuits and Pasta 
Sector Specialization Magazine (BBM).

What is the aim of BBM?
With BBM Magazine we, Parantez Group, prepared for the bread, 
biscuit and pasta sectors that are the complementary braches of 
the milling and cereal industry in which we have been offering 
services for years, we aim to represent the bread, pasta and biscuit 
sectors especially in the international arena, to be a reliable source 
of information and communication channel of the world bread, 
pasta and biscuit industries and of the machinery, raw material 
and the sub-industry serving these industries. 

What can you find in BBM?
BBM Magazine adopted it as a mission to become an assertive and 
prestigious publication that conveys the latest developments in 
the world bread, pasta and biscuits market, features the innova-
tions and technologies needed in the sector, provides information 
about the bread, biscuits and pasta consumption habits and cul-
tures of various regions in the world, follows international events 
related to the sectors and shares with the readers the information 
it acquires in these events.

We are expecting your all suggestions and criticisms about the 
content of our magazine…

Sincerely yours,

Editör
Editor

editor@millermagazine.com
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Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD)’nin yayınladığı 
rapora göre; Türkiye, 2011 yılında 142 ülkeye 405 bin 983 ki-
logram makarna ihraç ederek, bu alandaki çıkışını sürdürdü. 
Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler arasında Angola 51 bin tonla 
başı çeken ülke konumunda. Angola’yı 39 bin ton ile Togo, 31 
bin ton ile Irak, 29 bin ton ile Benin, 17 bin tonla Japonya ve 
Nijer takip ediyor.

Türk makarnası, Cibuti’den, Kongo’ya, Tanzanya’ dan   Madagas-
kar’ a, Moritanya’dan Çin’e kadar 5 kıtada 142 ülkeye ihraç edildi 
ve 288 milyon 942 bin dolar gelir elde edildi.

According to the report published by the Pasta Industrialists Asso-
ciation of Turkey (TMSD), Turkey exported 405,983 kg pasta to 142 
countries in 2011 and continued its growth in this field. 

Among the countries to which Turkey exports products, Angola 
holds the first place with 51,000 tons. It is followed by Togo with 
39,000 tons, Iraq with 31,000 tons, Benin with 29,000 tons, and Ja-
pan and Niger with 17,000 tons. Turkish pasta has been exported 
in five continents to 142 countries ranging from Djibouti to Congo, 
from Tanzania to Madagascar and from Mauritania to China, and 
288,942,000 dollars have been gained.

Dünya makarna ihracatında İtalya’nın ardından ikinci sırada yer alan Türkiye, 2011 yılını 142 ülkeye 
gerçekleştirdiği 405 bin ton makarna ihracatıyla kapattı.

Turkey, which holds the second place in the world pasta export after Italy, ended 2011 with 405,000 
tons of pasta export to 142 countries.
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İRMİK İHRACATI 76 BİN TON
TMSD’nin yayınladığı verilere göre Türkiye’nin 2011 yılı irmik 
ihracatı ise 76 bin ton. 91 ülkeye yapılan irmik ihracatında, ilk 
sırayı 16 bin tonla Umman alıyor. Umman’ı  13 bin tonla Gana, 
7 bin tonla Senegal, 5 bin tonla Suudi Arabistan ve Suriye takip 
ediyor. İhraç edilen 76 bin tonluk irmiğin toplam değeri ise 40 
milyon 947 bin dolar.

2012 HEDEFİ 500 BİN TON
Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Selva Gıda Genel Müdürü Mehmet Karakuş, konuyla ilgili yaptı-
ğı acıkmada, 22 üreticinin faaliyet gösterdiği sektörün 1 milyon 
700 bin ton üretim kapasitesine sahip olduğunu, kapasite kulla-
nımının ise 850 bin ton civarında olduğunu ifade etti.

Sektörün son yıllarda yapılan yatırımlarla kapasite kullanımını 
artırdığını ve ihracatta önemli bir ivme kazandığını dile getiren 
Karakuş, 2008 yılında 175 bin, 2009’da 215 bin, 2010’da da 295 
bin ton makarna ihracatı gerçekleştirdiklerini, 2011’de ise 400 
bin ton hedefi koyduklarını ve yılı 405 bin ton ihracatla kapat-
tıklarını vurguladı.

“2011 yılı için koyduğumuz 400 bin hedefini yakaladık.” diyen 
Karakuş, hedeflerinin 2012’de 500 bin ton olduğunu şu sözlerle 
dile getirdi: “Bu artış önümüzdeki yıllara ışık tutuyor. Nereden 
nereye geldik. 405 bin ton çok ciddi bir rakam. 2012’de 500 bin 
ton ihracat hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirecek potansiyelimiz 
var. İhracatımız Afrika ve Uzak Doğu ülkeleri ağırlıklı devam 
edecek.”

Makarna ihracatında İtalya’nın ardından dünya ikincisi olan 
Türkiye’nin, elde ettiği gelir açısından ise rakiplerinin gerisinde 
kaldığını ifade eden Karakuş, ihracata yönelik makarna fiyatları-
nın artırılması hedeflerinin olduğunu kaydetti.

SEMOLINA EXPORT IS 76,000 TONS
According to the data published by TMSD, the semolina export of 
Turkey was 76,000 tons in 2011. Oman ranks first with 16,000 tons 
among the 91 countries to which semolina is exported.  Oman is 
followed by Gana with 13,000 tons, Senegal with 7 thousand tons 
and Saudi Arabia and Syria with 5 thousand tons. The total value 
of the exported 76,000 tons of semolina is 40,947,000 dollars.

2012 GOAL ID 500,000 TONS
Mehmet Karakuş, a member of the Administrative Board of the 
Pasta Industrialists Association of Turkey and General Manager of 
Selva Gıda, made a statement on the matter and stated that the 
sectors in which 22 producers operated has a production capacity 
of 1,700,000 tons and the capacity use was around 850,000 tons.

Stating that the capacity use of the sector increased and the sec-
tor gained a significant acceleration in export thanks to the in-
vestments made in recent years, Karakuş said that they exported 
175,000 tons of pasta in 2008, 215,000 tons in 2009 and 295,000 
tons in 2010, they set their goals for 2011 as 400,000 tons and end-
ed the year with 405,000 tons of export.

Karakuş said that they achieved the 400,000-ton goal in 2011 and 
their goal was to achieve 500,000 tons in 2012. He made the fol-
lowing remarks on this matter: “This increase sheds light on the 
next years. We have made great progress. 405 tons is a serious 
amount. We aim for 500,000 tons of export in 2012. We have the 
potential to realize this. Our export will continue mostly in African 
and Far East countries.”

Karakuş stated that although Turkey ranked second after Italy in 
pasta export, it lagged behind its rivals in terms of the revenue it 
acquired, and he said that they intended to increase pasta export 
prices.
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Avrupa’daki gelişmiş ülkelerde kişi başına yıllık bisküvi tüketimi 15 
kilogramın üzerinde iken, Türkiye’de bu oran 5-6 kilogram. Orta-
doğu ve Afrika ülkelerinde ise bu oran 2-3 kilogramda kalıyor. 

Kayseri’de gerçekleştirdiği üretiminin yüzde 60’lık bölümünü ihraç 
eden Oylum Bisküvi ve Şekerleme firması da, ülkelerin talep etti-
ği bisküvi türleriyle ilgili bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmaya göre 
Avrupalıların bisküvi talebinde, çikolatalı bisküviler ilk sırada yer 
alıyor. 

Bisküvi tüketiminin çok daha az olduğu Afrika ülkeleri ise şeker 
miktarı fazla, aşırı tatlı bisküvileri tercih ediyor. Afrika ve Ortadoğu 
ülkelerindeki bisküvi tüketim oranı az, ancak artan nüfusun bu ül-
kelerden gelen talebi artırdığı belirtiliyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Oylum Bisküvi ve Şekerleme Fab-
rikası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Büyüknalbant, bisküvi sek-
törünün hızla büyüdüğünü ve dünya pazarındaki pastanın geliş-
mekte olan, nüfusu artan ülkeler sayesinde daha da arttığına işaret 
etti. 

Firmalarının daha çok ihracata yönelik üretim yaptığını anımsatan 
Büyüknalbant, Afrika ülkelerinde, kuraklıkla birlikte oluşan den-
gesiz beslenme ve artan çocuk sayısı nedeniyle, özellikle besleyici 
özelliği bulunan ve şekeri daha fazla olan bisküvilerin talep edil-

Oylum Bisküvi ve Şekerleme fir-
masının araştırmasına göre Av-
rupa ülkeleri daha çok çikolatalı 
bisküvi tercih ederken, Afrika 
ülkeleri şeker miktarı yüksek 
bisküvileri tercih ediyor. 

A study conducted by Oylum 
Biscuit and Confectionery Com-
pany revealed that chocolate 
biscuit is more preferred in Eu-
ropean countries while African 
countries prefer biscuits with 
high level of sugar.

Annual per capita biscuit consumption is more than 15 kg in de-
veloped European countries while this number is 5-6 kg in Turkey. 
This number is only 2-3 kg in Middle East and Africa countries. 

Oylum Biscuit and Confectionery Company, which exports 60 % 
of the production it makes in Kayseri, conducted a research on the 
biscuit demands of countries. The research showed that choco-
late biscuit is most in demand in European countries. The African 
countries where biscuit consumption is very low prefer extremely 
sweet biscuits with high levels of sugar. The biscuit consumption 
rate is low in African and Middle East countries but it has been 
stated that the increasing population increases the demands from 
these countries.

Yılmaz Büyüknalbant, the Chairman of the Board of Directors of 
Oylum Biscuit and Confectionery Factory, stated that the biscuit 
sector grew fast and its share in the world market would increase 
more thanks to developing countries whose populations were in-
creasing.

Reminding that companies made mostly export-oriented produc-
tion, Büyüknalbant stated that especially biscuits with higher level 
of sugar that have nutritional value are preferred due to the mal-
nutrition caused  by drought and due to the increasing number 
of children. Büyüknalbant pointed out that the nutritional habit 
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Yeni yıla yatırımlarla gireceğini ve 2012’de 350 milyon dolar yatırım yaparak 6 yeni fabrikanın teme-
lini atacağını açıklayan Konya Şeker, 93 milyon dolarlık yatırımla unlu ve şekerli mamuller, çikolata, 
bisküvi, kek, gofret üretim tesislerini hizmete alacak.

Konya Şeker announced that it would enter the New Year with investments and lay the foundations 
of 6 new factories in 2012 making 350 million dollar investment. It will put into service its bakery 
and sugar products, chocolate, biscuits, cake and wafer production plant with 93 million dollar in-
vestment.

diğini ifade etti. Büyüknalbant, Avrupa ülkelerinde ise bizde ‘abur 
cubur’ olarak tabir edilen beslenme alışkanlığının fazlalığına işaret 
etti. Büyüknalbant, gün içerisinde hemen karın doyurma, zaman 
harcamadan ayaküstü bir şeyler yeme alışkanlığında, ilk tercihin 
çikolatalı bisküvi olduğunu hatırlattı.  Firma olarak yapacakları 
yeni yatırımlarla 5 yıl içerisinde yüzde 100 büyümeyi amaçladık-
larını ifade eden Yılmaz Büyüknalbant, bazı Afrika ve Ortadoğu 
ülkelerinde 10 ve üzeri çocuk sahibi ailelerin sayısında ciddi artış 
olduğuna vurguda bulundu ve sektörün özellikle çocuklara hitap 
etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan ve İSO 
500 listesine 34. sıradan giren Konya Şeker, 2012’yi yatırım yılı ilan 
etti. Yeni yılla birlikte 6 yeni fabrika ve 2 üretim tesisinde kapasite 
artırımı yatırımı yapacağını açıklayan Konya Şeker, toplamda 350 
milyon doları bulacak yatırım bütçesinin 93 milyon dolarlık kıs-
mıyla unlu ve şekerli mamuller, çikolata, bisküvi, kek, gofret üretim 
tesislerini hizmete alacak.

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan ve yapıla-
cak yatırımların Türk ekonomisine katkılarından bahseden Konya 
Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, 2012’de Et ve Süt 
Gıda Kompleksi Entegre Tesisleri, Yağlı Tohumlar İşleme Tesisleri, 
Pvc Boru ve Korige Boru Üretim Tesisleri, Çuval Fabrikası, Unlu ve 
Şekerli Mamuller Üretim Tesisleri, Termavilla Otelleri gibi birçok 
alanda yatırım atağına kalkılacağını dile getirdi. 

Torku markasıyla un ve yağ imal eden Konya Şeker, bisküvi, kek ve 
gofret üreterek market raflarında yerini alacak. Çikolata ve şeker-
leme alanında kısa süre önce üretime başladıklarını, yeni fabrika 
yatırımı ile bu alanda daha da iddialı olduklarını söyleyen Konuk, 
“Aklınıza gelebilecek tüm ürünleri Torku markasıyla tezgahlarda 
kısa süre içinde göreceksiniz.” dedi. Bisküvi ve çikolata sektöründe 
piyasadaki üç büyük oyuncudan biri olmayı hedefleyen yatırım-
lar gerçekleştiren Konya Şeker, 93 milyon dolarlık yatırımla unlu 
ve şekerli mamuller, çikolata, bisküvi, kek, gofret üretim tesislerini 
hizmete alacak. Çikolata üretim tesisine ek olarak kurulan unlu ve 
şekerli mamuller bisküvi, kek ve gofret tesisinin kapasitesi 50 bin 
ton/yıl olacak. 

called “junk food” was very widespread in European countries. 
Büyüknalbant reminded that chocolate was the first choice for 
fast feeding during the day, eating something in a haste without 
losing time. Saying that they intended to grow by 100 % within 
the next 5 years with the investments the company would make, 
Yılmaz Büyüknalbant pointed out that the number of families with 
10 or more kids was significantly increasing in some African and 
Middle East countries and said that the sector should address chil-
dren in particular.

Konya Şeker, one of the biggest industrial organizations in Turkey 
ranking 34 in ISO 500 list, declared 2012 as the investment year. 
Announcing that it will increase its capacity with 6 new factories 
and 2 production plants, Konya Şeker will put into service its bak-
ery and sugar products, chocolate, biscuits, cake and wafer pro-
duction plant with 93 million of the total 350 million dollar invest-
ment budget.
Recap Konuk, the chairman of the board of directors of Konya 
Şeker, spoke in the pres conference held on this subject and men-
tioned the contribution of the investments to the Turkish econo-
my. He stated that they would make investment moves in many 
areas such as Meat and Dairy Food Complex Integrated Plant, Oil 
Seeds Processing Plant, PVC Pipe and Corrugated Pipe Production 
Plant, Sack Factory, Bakery and Sugar Products Production Plant, 
Termavilla Hotels etc.  
Konya Şeker, which produces flour and oil under Torku brand, will 
take its place on market shelves by producing biscuit, cake and 
wafer. Stating that they started production in the chocolate and 
confectionery field short time ago and they were assertive in that 
field with the new factory investment, Konuk said “You will soon 
see any product you can think of under the Torku brand on shelves.” 
Konya Şeker, which makes investments with the aim of becoming 
one of the three biggest actors in the biscuit and chocolate sec-
tor, will put into service its bakery and sugar products, chocolate, 
biscuits, cake and wafer production plant. The bakery and sugar 
products, biscuits, cake and wafer production plant, which was 
built as a supplement to the chocolate production plant, will have 
a capacity of 50 thousand tons/year. 
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Uluslararası piyasa araştırma kuruluşu Euromonitor International’in 
“Türkiye’de Paketlenmiş Gıdalar” başlıklı raporuna göre; Türkiye’de 
paketlenmiş gıdalar pazarı 2011 yılında satış miktarı ve değer ola-
rak iyi bir gelişme göstererek, perakende satışlarda değer olarak 
61.853,8 milyon TL’ye ulaştı. 

Aynı kuruluşun “Türkiye’de Fırın Ürünleri” raporuna göre ise; 
Türkiye’de ekmek sektörü 2011 yılında değer olarak yaklaşık yüz-
de 7 oranında bir büyüme göstererek 30.267,8 milyon TL’lik bir 
düzeye erişti. Euromonitor International, 2006 yılında 10 milyon 
540 bin 600 ton olan toplam ekmek satışlarının, 2006/11 arasında 
yüzde 9,3 ve 2010/11 arasında ise yüzde 0,2 oranında bir büyüme 
göstererek, 2011 yılında 11 milyon 522 bin tona ulaştığını açıkladı.
Benzer şekilde, 2006 yılında değer olarak 19.882,3 milyon TL bo-
yutundaki toplam ekmek satışları, 2006/11 arasında yüzde 52,2 ve 
2010/11 arasında ise yüzde 7,2 oranında bir büyüme göstererek, 
2011 yılında 30.267,8 milyon TL’ye ulaştı. 

Rapora göre; 2011 yılında Türkiye’de üretilen ekmeğin 11 milyon 
486 bin tonunu paketlenmemiş/butik ekmek oluştururken bu üre-
tim içinde paketli/endüstriyel ekmeğin üretim miktarı sadece 33 
bin 600 ton. Bununla birlikte, raporda, ekmeğin üretildiği yerler 
dışında ambalajlı olarak satılmasını gerektiren yönetmeliklerin, 
ambalajlı ekmeğin üretim payını arttıracağı yorumu yapılıyor. Ül-
kemizde ekmek üretim ve tüketimine ilişkin diğer bir değerlendir-
me de paketli/endüstriyel ekmek tüketiminin yüzde 69’unu beyaz 
ekmeğin oluşturduğu, tam tahıl ekmeklerinin ise yüzde 22’lik bir 
paya sahip olduğu yönünde. 

Euromonitor International, ülkemizden toplam ekmek satışlarının 
önümüzdeki beş yılda yüzde 3,1 oranında bir büyüme ile 31.197,7 
milyon TL’ye ulaşacağını öngörüyor. Kuruluş aynı dönemde paket-
lenmemiş/butik ekmek üretiminin yüzde 0,7 oranında büyüme 
gösterirken, paketli/endüstriyel ekmeğin yüzde 53,7 oranında bü-
yümesini bekliyor. 

Kaynak: Prof.Dr. M.Hikmet Boyacıoğlu, Doruk Group Hububat ve Ürünleri Enstitüsü

According to the “Packaged Foods in Turkey” titled report of Eu-
romonitor International that is an international market research 
company, Turkish packaged good market improved significantly 
both in terms of sales amount and value in 2011 and reached the 
value of 61,853.8 million TL in retail sales. 

And according to the “Baked Goods in Turkey” titled report of the 
same company, Turkish bread sector reached to a level of 30,267.8 
million TL by growing approximately 7 percent in value in 2011.
Euromonitor International announced that total bread sales, 
which was 10 million 540 thousand 600 tons in 2006, increased to 
11 million 522 thousand tons in 2011 with a growth of 9.3 percent 
between 2006/11 and a growth of 0.2 percent between 2010/11.
Similarly, the total bread sales in the value of 19,882.3 million TL in 
2006 increased to 30,267.8 million TL in 2011 with a growth of 52.2 
percent between 2006/11 and a growth of 7.2 percent between 
2010/11. 

According to the report, while 11 million 486 thousand tons of the 
bread produced in Turkey in 2011 is composed of unpackaged / 
boutique breads, the production amount of packaged / industrial 
bread is 33 thousand 600 tons within this production. Moreover, 
the report makes the comment that the regulations requiring 
bread to be sold in packages in places other than the production 
site will increase the production share of the packaged bread. And 
another evaluation regarding bread production and consumption 
in Turkey shows that white bread has 69 percent share and whole 
grain bread has 22 percent share in the consumption of packaged 
/ industrial bread. 

Euromonitor International predicts the overall bread sales in Tur-
key to reach 31,197.7 million TL with a growth of 3.1 percent in 
the next five years. And the company estimates the unpackaged / 
boutique bread production to increase 0.7 percent and the pack-
aged / industrial bread production to increase 53.7 percent.

Source: Prof. Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu, Doruk Group Institute of Grain and Grain Products 

Euromonitor International, Türkiye’de 2006 yılında 10 milyon 540 bin 600 ton olan toplam ekmek 
satışlarının, 2011 yılında 11 milyon 522 bin tona ulaştığını açıkladı.

Euromonitor International announced that bread sales, which was 10 million 540 thousand 600 tons 
in 2006, increased to 11 million 522 thousand tons in 2011 in Turkey.
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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından 29 
Mart - 1 Nisan 2012 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştiri-
lecek “Buğday, Un ve Ekmek” konulu “TUSAF 2012 Uluslararası 
Kongresi”ne, yurt dışından çok sayıda sektör temsilcisinin katı-
lacağı bildirildi.

Buğday, un ve ekmeğin konuşulacağı kongrenin, un sanayicileri, 
tüccarları ve tedarikçileri, ekmek ve diğer fırıncılık mamulleri üreti-
cilerini bir araya getirmesi bekleniyor.

En az 500 ulusal ve uluslararası delegeyi ağırlayacak, en az 50 
standın yer alacağı, bugüne kadarki en büyük organizasyon ola-
cak kongreye; Türkiye ile Karadeniz Bölgesi ülkelerinin bakanları-
nın, Uluslararası Değirmenciler Birliği, Avrupa Un Değirmencileri 
Birliği, Uluslararası Hububat Birliği, ABD Buğday Birliği ve önemli 
ülkelerin kamu ve özel sektör temsilcileri ile sivil toplum kuruluş-
larından temsilcilerin katılması bekleniyor.

Ana konusu buğday piyasası olacak kongrede, un ve buğday tica-
reti, devlet ve düzenlemelerin rolü, mesleki eğitim, üniversite ve 
sanayi işbirliği, sağlıklı beslenme, ekmek ve fırıncılık sektörünün 
sorunları ile bu sorunların çözümleri ele alınacak.

Konferansın hedef seyirci kitlesi, un üreten ve ticareti yapan Türk 
firmaları, Avrupa, Amerika, Karadeniz, Ortadoğu ve Afrika bölgele-
ri un ithalatçıları, hububat ihracatçıları, buğday alıcıları, ekmek ve 
diğer fırıncılık mamulleri üreticileri olacak. 
Kongre, Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere 3 dilde düzenle-
necek.

It has been reported that a lot of foreign sector representatives 
will attend “TUSAF 2012 International Congress” about “Wheat, 
Flour and Bread” that will be organized by the Turkish Federation 
of Flour Industrialists (TUSAF) in Antalya between 29 March and 1 
April 2012.

The congress where wheat, flour and bread will be discussed is ex-
pected to bring together flour industrialists, merchants and sup-
pliers, and producers of bread and other bakery products.The con-
gress will host at least 500 national and international delegates, 
there will be at least 50 stands and it will be the biggest organi-
zation ever. It is expected that the ministers of Turkey and Black 
Sea countries, the International Association of Operative Milers, 
European Flour Millers’ Association, International Cereal Associa-
tion, the American Wheat Association and public and private sec-
tor representatives of important countries as well as non-govern-
mental organization representatives will attend the congress.

At the congress, whose main subject matter will be the wheat 
market; flour and wheat trade, the role of the states and regula-
tions, vocational education, cooperation between universities and 
industries, healthy nutrition, the problems of the bread and bak-
ery sector and the solutions for these problems will be discussed.

The target audience of the congress will be the Turkish companies 
that produce and trade flour, and flour importers, cereal exporters, 
wheat buyers, bread and other bakery products producers in Europe, 
America, the Black Sea, Middle East and Africa regions.The congress 
will be organized in three languages: Turkish, English and Russian.

Türkiye Un Sanayicileri Fede-
rasyonu’ nun 2012 Uluslararası 
Kongresi’nde “Buğday, Un ve 
Ekmek” konusu ele alınacak.

“Wheat, Flour and Bread” is 
going to be discussed in 2012 
International Congress of the 
Turkish Federation of Flour In-
dustrialists.
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Türkiye’nin yarattığı bir markayı dünya markası yapma misyonuy-
la hareket eden ve yatırımlarını hızlandıran Doruk Group, 10 yıllık 
planlarını şekillendirdi. Rusya’da un fabrikası kuracak olan grup, bu 
plan çerçevesinde 100 milyon doları yurtdışına olmak üzere top-
lam 400 milyon dolarlık yatırım yapacak ve Komşu Fırın’ı yurtdışına 
taşıyacak. Dondurulmuş ekmek ihracatını da artırmayı hedefleyen 
grup, 5 yıl içinde Doğu Avrupa, Rusya ve Ortadoğu’da Komşu Fırın 
açacak. Komşu Fırın, Uno, Berce gibi markalarıyla tanınan Doruk 
Group’un 10 yıllık hedef Komşu Fırın sayısını 1.000’in üzerine 
çıkmak. Şu anda Uno bünyesinde İngiltere, Fransa gibi ülke-
lere az miktarda ‘donuk ekmek’ satışı gerçekleştiren şirket, bu 

Doruk Group, whose mission is to make sure the brand created in 
Turkey becomes a world brand, sped up its investments and shaped 
its plans for the next ten years. The group is going to build a flour 
factory in Russia and it will make a total of 400 million dollars invest-
ment 100 million dollars of which will be in foreign countries as well 
as taking Komşu Fırın abroad. The group also intends to increase 
the frozen bread export and it will open Komşu Fırın bakery shops 
in the Eastern Europe, Russia and the Middle East within 5 years. The 
10-year objective of Doruk Group, which is known for brands such 
as Komşu Fırın, Uno, Berce etc., is to increase the number of Komşu 
Fırın bakery shops above 1,000. Currently the company sells fro-

Doruk Group, 10 yıllık planlarını şekillendirdi. Group, 10 yılda 5 milyar dolar ciroya, 1.000’den fazla 
Komşu Fırın’a ulaşmayı hedefliyor.

Doruk Group shaped its plans for the next 10 years. The Group intends to have 5 billion dollar turno-
ver in 10 ten years and to increase the number of Komşu Fırın bakery shops to more than 1,000.
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alandaki kapasitesini 2011 sonunda İstanbul’da inşa etmeye 
başladığı yeni bir fabrikası ile artıracak. Bu alanda önemli bir 
deneyime sahip olan İspanyol Euro Pastry şirketi ile ortaklık ku-
ran grup, buradan tüm dünyaya donuk ekmek ürünlerini ihraç 
edecek.

“RUSYA, UKRAYNA, KAZAKİSTAN’DA TESİS KURMAYI 
PLANLIYORUZ”
Türkiye ve Karadeniz havzasında üretimin arttırılabileceğini ve 
buna öncülük etmek istediklerini söyleyen Doruk Group Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasip Gençer, dünyanın en önemli buğ-
day değer zincirini oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. 

Gençer, Kasım 2011’de yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki 10 yıl-
da faaliyet alanımız, Karadeniz merkezli Doğu Avrupa, Ortadoğu, 
Asya ve Afrika’yı kapsayacak. Rusya, Ukrayna, Kazakistan’da tesis 
kurmayı planlıyoruz.  Rusya’nın Krasnodar bölgesinde bir un ve 
maya fabrikası kuracağız. 2011 yılında 1 milyar lira ciro hedefliyor-
duk, 1.1 milyar TL’ye doğru gidiyoruz. İhracatımız bu yıl 125 milyon 
doları bulacak. Giderek büyüyoruz ve grup ciromuzu 2020 yılında 
5 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz.” şeklinde konuşmuştu. 

Türkiye’de 15 milyar dolarlık unlu mamuller, 7-8 milyar dolarlık 
buğday ve 5-6 milyar dolarlık bir un sektörü oluştuğunu, bunda 
kendi şirketlerinin çok büyük katkısı olduğunu kaydeden Gençer, 
şunları dile getirdi: “Maalesef köklü geçmişine rağmen Türkiye’de 
bu sektörler geri kalmış, hakkettiği tarihsel önemi kazanamamış.  
Biz grup olarak bu misyonu edindik. 

Buğdayın tohumdan başlayan hikayesini sofraya gelene kadar 
örnek olacak kadar iyi yapmaya addettik kendimizi... 30-35 milyar 
dolarlık pazarda lider pozisyonu alırken verimli tohum üretimin-
den, köylüyü mutlu etmekten başlayarak doğru ekmeği yapmayı 
hedefledik. Bunda da başarılı olduk, topyekün sektörü kalkındırı-
yoruz.”

“BU ALANDA DÜNYADAKİ EN İYİ ŞİRKETLERDEN BİRİYİZ”
İlkokul çağlarından itibaren un fabrikasında büyüdüğünü, bütün 
hayatını bu işe verdiğini söyleyen Hasip Gençer, çok iyi bir ekip 
kurduğunu ve 25-30 yıldır birlikte çalıştıklarını anlattı. Gençer, ko-
nuşmasını şöyle noktaladı: “Ben sadece ve sadece ekmekle işini ya-
pan, geçimini bu işle sağlayan biriyim. Grubumuz 35-40 yıldır tek 
konuya odaklandı. Biz sadece buğdayın izi olan bir iş yapıyoruz. 
Onu da çok iyi yapmaya çalışıyoruz. Türk insanı, dünyadaki insan 
doğru ekmek yiyebilsin, buğdayın sunduğu nimetlerden faydala-
nabilsin istiyoruz. Çok mütevazı olamayacağım, bu alanda dünya-
daki en iyi şirketlerden biriyiz.” 

zen bread to countries such as England and France in small quan-
tities and it will increase its capacity with the factory it started to 
build in late 2011. Having formed a partnership with the Spanish 
Euro Pastry company that is experienced in this sector, the group 
will export its frozen bread products from there to all corners of 
the world. 

“WE ARE PLANNING TO ESTABLISH PLANTS 
IN RUSSIA, UKRAINE AND KAZAKHSTAN”
Saying that the production in Turkey and in the Black Sea basin 
could be increased and they wanted to lead the way, Hasip Gençer, 
Chairman of the Board of Directors at Doruk Group, said that they 
aimed to form the world’s most important wheat value chain. In 
the statement he made in November 2011, Gençer said “Our field 
of activity will be centered in Black Sea and encompass Eastern 
Europe, Middle East, Asia and Africa within the next 10 years. We 
are planning to build plants in Russia, Ukraine and Kazakhstan. We 
are going to build a flour and yeast factory in Kranosdar, Russia. 
We aimed for 1 billion lira turnover for 2011 and we are going for 
1.1 billion TL. Our export value will reach 125 million dollars this 
year. We continue to grow and intend to increase our turnover to 
5 billion dollars by 2020.” 

Stating that a bakery products sector worth of 15 billion dollars, a 
wheat sector of 7-8 billion dollars and a flour sector worth of 5-6 
billion dollars have been formed in Turkey, Gencer said “Unfortu-
nately, these sectors lagged behind despite their long history and 
did not get the historical value they deserved.  Our group adopted 
this as a mission. We are determined to produce wheat in a perfect 
way from sowing of seeds until it comes to tables. While becoming 
the leader in the market worth of 30-35 billion dollars we intended 
to start by producing productive seeds, making the villagers happy 
and to produce the right bread. We succeeded in that and now we 
are totally improving the sector.”

“WE ARE ONE OF THE BEST COMPANIES
 IN THE WORLD IN THIS FIELD”
Stating that he grew up in a flour factory since primary school and 
dedicated his whole life to this job, Hasip Gençer said he formed 
a very good team and they had been working together for 25-30 
years. Gençer ended his speech with following remarks: “I only 
deal with bread and make a living from this job. Our group has 
focused on a single subject for 35-40 years. We are trying to do a 
job that is related to wheat. And we are trying to do it in the best 
way possible. We want the Turkish people and other people in the 
world to eat the right bread and benefit from the advantages of 
wheat. I will not be very modest, we are one of the best companies 
in this field. 
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Yaklaşık 70 ülkeye ürün gönderen Selva, yurtdışı pazarında gide-
rek güçleniyor. 2012 yılında ihracatta yüzde 30 büyüme hedefle-
yen Selva, toplam ihracatının yüzde 60’ını da Afrika kıtasına ger-
çekleştiriyor 

Selva Gıda Genel Müdürü Mehmet Karakuş, 2011 yılında olduğu 
gibi 2012 yılında da yeni pazarlarının olacağını belirterek, “Güney 
Afrika, Kuzey Avrupa ve Orta Amerika’da birçok ülkeye Selva lez-
zetlerini göndermeyi planlıyoruz” dedi. 

Selva Gıda’nın makarna, irmik ve un olmak üzere 3 farklı ürün 
grubu ihracatı gerçekleştirdiğini söyleyen Mehmet Karakuş, Selva 
Gıda’nın yıllık cirosunun yüzde 50’ye yakınını ihracattan sağladığı-
nı kaydetti. 

“Uzun yıllardan beri bu ciro dengesini korumaya çalışıyoruz” 
diyen Karakuş, kurulduğu günden bu yana 113 ülkeye ihracat 

Selva sends products to some 70 countries and it is becom-
ing more powerful in the foreign market. Aiming for 30 percent 
growth in export in 2012, Selva makes 60 percent of its total ex-
port to foreign countries.

Selva Gıda General Manager Mehmet Karakuş stated that there 
would be new markets in 2012 as in 2011 and said “We area plan-
ning to send Selva tastes to many countries in South Africa, North-
ern Europe and Central America.” 

Stating that Selva Gıda exported three product groups consisting 
of pasta, semolina and flour, Mehmet Karakuş said that Selva Gıda 
realized  about 50 % of its annual turnover by export. 

Karakuş said “We have been trying to maintain this turnover bal-
ance for years” and added that Selva, which had exported goods 
to 113 countries since is foundation, sent products to 70 countries 

Makarna, un ve irmik olmak üzere üç farklı ürün grubunun ihracatını gerçekleştiren Selva, 2012 yı-
lında ihracatta yüzde 30’luk büyüme hedefliyor. 

Selva, exportingthree different  prduct groups consisting of pasta, flour and semolina, aims for 30 
percent growth in export in 2012. 
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yapan Selva’nın, bugün itibariyle 70 ülke, 5 kıtaya ürünlerini 
gönderdiğini kaydetti. Karakuş, Selva Gıda’nın toplam ihraca-
tının yüzde 60’ını Afrika kıtasına gerçekleştirirken yüzde 25’ini 
Uzakdoğu’ya, yüzde 15’ini ise Avrupa ve Orta Amerika’ya gön-
derdiğini belirtti.

MAKARNADA İHRACAT BİRİNCİSİ 
Selva’nın sadece kendi markasıyla ihracat yapma stratejisi doğrul-
tusunda özellikle Japonya başta olmak üzere Uzakdoğu pazarında 
kalıcı büyümeyi sağladığını dile getiren Karakuş, Selva’nın 2007, 
2008 ve 2009 yılında Türkiye’nin makarna ihracat birincisi olduğu-
nu belirtti. “Halen markalı makarna ihracat birinciliğini de devam 
ettiriyoruz” diyen Karakuş, 2010 yılındaki ihracat hedeflerinin daha 
çok Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu söyledi. 

Etnik pazarın etkili olduğu bu ülkelerde Selva ürünlerini tüketici ile 
buluşturmak için hem etnik pazara hem de diğer pazara eşit dü-
zeyde yaklaştıklarını ifade eden Karakuş, “Çok kısa süre olmasına 
rağmen bu pazarda bir hayli hızlı ilerliyoruz.  2012 yılı için en bü-
yük hedefimiz, satış rakamlarımızın zaten iyi olduğu ülkelerde, ih-
racat tonajlarımızı yüzde 30 ile yüzde 40 oranında artırmak.” dedi.
Mehmet Karakuş, dünyadaki beslenme bilinci ve doğru tüketimin 
makarna üretici ve ihracatçıları için önemli bir kapı açtığını da söz-
lerine ekledi. 

JAPONYA İÇİN 8 MİLYONLUK YATIRIM
Japonların taleplerini karşılamak için 8 milyon liralık yeni yatırım 
yapan Selva, bu yeni yatırımla üretimini 36 bin tondan 65 bin tona 
çıkaracak. Türkiye’den Japonya’ya en fazla makarnayı ihraç eden 
Selva’nın yeni yatırımı Kasım 2011’de devreye girdi.

Yeni yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Genel Müdür Mehmet Kara-
kuş, “İhracattaki farklı talepleri karşılamak için üretimimizi yüzde 
70 artıracak yeni kapasite yatırımı yaptık. 

Üretim 36 bin tondan 65 bin tona çıkacak. Yeni tesislerde Japon-
ya standartlarında üretim yapılıyor. Bu tesise, ilk defa insan hata-
sını sıfırlayan sistem kurduk. 8 milyon liralık bir harcama yaptık.” 
dedi.

in 5 continents. Karakuş pointed out that Selva Gıda made 60 % of 
its total export to the Africa continent, 25 % to the Far East and 15 
% to Europe and Central America.

PASTA EXPORT CHAMPION
Stating that Selva achieved sustainable growth in the Far East 
market, particularly in Japan, in line with its strategy to carry out 
export only with its own brand, Karakuş said that Selva became 
the biggest pasta exporter in 20087, 2008 and 2009. Karakuş 
said they still continued their leadership in branded pasta ex-
port and European countries were their target group for export 
in 2010. 

Karakuş pointed out that they approached both the ethic market 
and the other market equally with the aim of offering Selva prod-
ucts to consumers in these countries where the ethnic market is 
effective and he said “Although it has been a short time, we are 
making considerably fast progress. 

Our biggest goal in 2012 is to increase our export tonnage by 30 
– 40 % in the countries where our sales figures are already high.” 
Mehmet Karakuş also added that the nutrition awareness and 
correct consumption in the world opened an important door for 
pasta producers and exporters. 

8 MILLION INVESTMENT FOR JAPAN
Selva made 8 million lira worth of investment in order to meet the 
Japanese demands and it will increase its production from 36,000 
tons to 65,000 tons with this investment. The new investment of 
Selva, which exports the highest amount of pasta from Turkey to 
Japan, was put into effect in November 2011.

The General Manager Karakuş gave information about their new 
investment; he said “We made a new capacity investment that will 
increase our production by 70 percent with the aim of meeting dif-
ferent demands in export. Production will increase from 36,000 tons 
to 65,000 tons. Production is carried out in Japanese standards at the 
new plant. We equipped the plant with a system that cancels out hu-
man mistakes for the first time in history. We spent 8 million liras.”
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Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İh-
racatçıları Birliği (OAİB), 2011 yılına ilişkin rakamları açıkladığı ‘Ma-
karna Sektör Raporu’nu yayınladı.

Rapora göre; 12,7 milyon ton civarında olan dünya makarna üre-
timinde, İtalya 3,2 milyon ton ve yüzde 25,1 pay ile dünyanın en 
büyük makarna üreticisi durumunda. İtalya’yı yüzde 19,9 ile ABD, 
yüzde 10,2 ile Brezilya ve yüzde 6,7 ile Rusya Federasyonu izliyor.  

Türkiye ise dünya makarna üretiminde beşinci sırada olup, üretim-
deki payı yüzde 4,8. Dünya buğday üretiminde dokuzuncu sırada 
bulunan Türkiye, makarna üretiminin temel hammaddesi olan 
durum buğdayı üretiminde ise ülkeler bazında altıncı sırada yer 
alıyor. Üretimde ilk sıralarda yer alan ülkelerden İtalya, ABD ve Tür-
kiye ihracata dönük üretim yaparken diğer ülkeler iç piyasa talep-
lerini karşılıyor. AB ülkeleri dünya üretiminin yaklaşık yüzde 49’unu 
gerçekleştiriyor. 

The Southeastern Anatolia Cereals, Pulses, Oil Seeds and Products 
Union (OAİB) published the ‘Pasta Sector Report’ in which it an-
nounced the numbers in 2011.

According to the report, Italy is the biggest pasta producer with 
3.2 million tons and 25.1 % market share in the world pasta pro-
duction that is around 12.7 million tons. It is followed by the USA 
with 19.9 percent, Brazil with 10.2 percent and the Russian Federa-
tion with 6.7 percent. Turkey ranks fifth in world pasta production 
and its production share is 4.8 percent. Turkey is the ninth biggest 
wheat producer in the world, and it ranks sixth in the production 
of durum wheat, which is the raw material for pasta production.

The leading producer countries Italy, the USA and Turkey make 
export-oriented production while other countries meet the de-
mands of their domestic markets. EU countries realize approxi-
mately 49 % of the world production. 

Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin raporuna göre; 
Türkiye, makarna ihracatında miktar bazında Avrupa’da ikinci, dünyada ise üçüncü sırada. Ancak 
ihraç birim fiyatlarının beklenen seviyenin altında olması nedeniyle Türkiye değer bazında sekizinci 
sırada yer alıyor.

According to the report of the Southeastern Anatolia Cereals, Pulses, Oil Seeds and Products Union, 
Turkey ranks second in Europe and third in the world in terms of pasta export quantity. However, 
Turkey ranks eight in terms of value as the export unit prices are below the expected level.
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Son yıllarda özellikle Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan gibi 
Asya-Pasifik ülkeleri makarna üretimlerini, yoğun yurt içi ve bölge-
sel talepleri karşılamak üzere artırma yönünde çalışmalar yapıyor.

Makarna üretiminin yayılmasında ekonomik nedenlerin de etkili 
olduğu belirtilen raporda, dünyada makarna tüketiminin de hız-
la artmakta olduğu vurgulanıyor. Üretimde olduğu gibi dünyada 
kişi başına makarna tüketiminde de, İtalya 26 kg. ile ilk sırada yer 
alıyor. İtalya’yı 12 kg. ile Venezüella ve 11,7 kg. ile Tunus izliyor. 
Türkiye’nin kişi başına makarna tüketimi ise 6 kg. 

DÜNYA MAKARNA İTHALATI
OAİB’in Birleşmiş Milletler kaynaklı olarak açıkladığı ithalat verileri-
ne göre; 2010 yılında dünya makarna ithalatı yüzde 1,1 düşüşle 6,3 
milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti. 

Dünya makarna ithalatının yüzde 47’si AB ülkeleri tarafından ger-
çekleştirildi. Ülkeler bazında ise 702,5 milyon Dolar ve yüzde 11,1 
pay ile ABD ilk sırada yer alıyor. ABD’yi yüzde 10,1 ile Almanya, 
yüzde 8,7 ile Fransa, yüzde 7,6 ile İngiltere ve yüzde 5,6 ile Kanada 
izliyor. Türkiye, dünya makarna ithalatında 106. sırada yer alıyor. 
2009 yılına göre 2010 yılı makarna ithalatında ilk yirmi ülke arasın-
da en önemli artışlar yüzde 21,5 ile Malezya’da, yüzde 15,8 ile Gü-
ney Kore’de, yüzde 15,3 ile Rusya Federasyonu’nda ve yüzde 14,8 
ile Hong Kong’da gerçekleşti.

DÜNYA MAKARNA İHRACATI
Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünya makarna ihracatı 2010 
yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,7 gerileyerek 6,6 milyar Dolar 
değerinde gerçekleşti. Değer bazında İtalya 2,4 milyar Dolar ve 
yüzde 36,2 pay ile en büyük ihracatçı konumunda. 

İtalya’yı 624 milyon Dolar ve yüzde 9,4 pay ile Çin, 321 milyon Do-
lar ve yüzde 4,8 pay ile ABD, 297 milyon Dolar ve yüzde 4,5 pay ile 
Belçika ve 270 milyon Dolar ve yüzde 4,1 pay ile Tayland izliyor. 
Türkiye 2010 yılında yüzde 2,8 pay ile dünya makarna ihracatında 
sekizinci sırada yer aldı.

Dünya makarna ihracatında ilk yirmi ülke arasında en büyük ih-
racat artışı yüzde 24,4 ile Türkiye’de yaşandı. Diğer önemli ihracat 
artışlarının gerçekleştiği ülkeler ise  yüzde 19,8 ile Kanada,  yüzde 
19,3 ile Endonezya, yüzde 15,9 ile Güney Kore ve yüzde 13,5 ile Çin 
oldu. Dünya makarna ihracatında miktar bazında veriler incelendi-
ğinde 2009 ve 2010 yıllarında İtalya’nın birinci sırada yer aldığı ve 
toplam ihracatın yüzde 40,2’sinin (2010) İtalya tarafından gerçek-
leştirildiği görülüyor. 

2010 yılında miktar bazında Türkiye’nin makarna ihracatı yüzde 
39,3’lük bir artış gösterdi. Söz konusu artış, Türkiye’nin 2009 yılı 
dünya makarna ihracatında miktar bazındaki sıralamasını (213 bin 
513 ton ile üçüncü sıra) korumasını sağladı ve Türkiye, 2010 yılında 
297 bin 406 ton makarna ihracatı ile miktar bazında üçüncü sırada 
yer almaya devam etti. Ayrıca, bahse konu yıllarda Türkiye, makar-
na ihracatında miktar bazında Avrupa ikincisi konumunda. Miktar 
bazında dünya makarna ihracatında üçüncü olan Türkiye, değer 
bazında sekizinci sırada olup, bu durum ihraç birim fiyatlarının 
beklenen seviyenin altında olduğunu gösteriyor.

Efforts have been made in recent years to increase pasta pro-
duction especially in Asia-Pacific countries such as China, Japan, 
South Korea and India with the am of meeting intense domestic 
and regional demands.

Stating that economic factors affect the spread of pasta produc-
tion, the report also points out that pasta production is increasing 
fast in the world.Italy is in the first place in per capita pasta con-
sumption with 26 kg, as in production. It is followed by Venezuela 
with 12 kg and Tunis with 11.7 kg. Per capita pasta consumption 
in Turkey is 6 kg. 

WORLD PASTA IMPORT
According to the import data announced by The Southeastern 
Anatolia Cereals, Pulses, Oil Seeds and Products Union based on 
the United Nations, the world pasta import decreased by 1.1 % 
to 6.3 billion dollars in 2010. 47 % of the world pasta import was 
realized by EU countries. 

On country basis, the USA ranks first with 702.5 million dollars and 
11.1 % market share. The USA is followed by Germany with 10.1 %, 
French by 8.7 %, England with 7.6 % and Canada with 5.6 %. Turkey 
holds the 106th place in world pasta import. The biggest increases 
in 2010 compared to 2009 in the first 20 importer companies took 
place in Malaysia with 21.5 %, South Korea with 15.8 %, Russian 
Federation with 15.3 % and in K-Hong Kong with 14.8.

WORLD PASTA  EXPORT
According to UN data, the world pasta export declined by 0.7 % 
to 6.6 billion dollars in 2010 compared to the previous year. On 
value basis, Italy is the biggest exporter with 2.4 billion dollars 
and 36.2 % market share. It is followed by China with 624 mil-
lion dollars and 9.4 % market share, the USA with 321 million 
dollars and 4.8 % share, Belgium with 297 million dollars and 4.5 
% share, and Thailand with 270 million dollar and 4.1 % market 
share. Turkey ranked eight in the world pasta export in 2010 with 
2.8 % market share.

The biggest export increase among the first twenty pasta export-
ers of the world was experienced in Turkey with 24.4 %. The other 
countries where important export increases took place are Can-
ada with 19.8 %, Indonesia with 19.3 %, South Korea with 15.9 % 
and China with 13.5 %.

When amounts of the world pasta export are reviewed, it is seen 
that Italy was in the first place in 2009 and 2010, and 40.2 % of the 
total export was realized by Italy (2010).

The pasta export quantity of Turkey increased by 39.3 % in 2010.  
This increase enabled Turkey to keep its position in terms of world 
pasta export quantity in 2009 (third place with 213,513 tons) and 
Turkey continued to be the third biggest pasta exporter in terms 
of quantity in 2010 with 297,406 tons of pasta export. In addition, 
Turkey ranks second in Europe in terms of pasta export in these 
years. Turkey ¬ranks third in the world pasta export on quantity 
basis and eight on value basis, which indicates that the export unit 
prices are below the expected level.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, toplumda giderek yaygınla-
şan obezite ile mücadele kapsamında ekmeğe yeni standart 
getiren tebliği yayınladı. 04.01.2012 tarihli ve 28163 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe Türk Gıda Kodeksi Ekmek 
ve Ekmek Çeşitleri Tebliği ile ekmekteki tuz oranı azaltılırken, 
kepek miktarı da artırıldı. Tebliğe göre normal ekmeğin rutubet 
değeri en çok yüzde % 38, kül değeri en az 0,65, en fazla 1,1, tuz 
oranı ise en fazla % 1,5 olmak zorunda. İsrafın önüne geçmek 
için de ekmeğin gramajı 300 gramdan 250 grama düşürüldü.

Ayrıca tebliğ, ekmeğin hangi fırından alındığının bilinmesini de 
zorunlu hale getiriyor. 
Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı Gıda ve 
Yem Kanunu’na ilişkin 
yönetmelik kapsamında 
yapılan bazı değişiklik-
ler de, vatandaşın daha 
sağlıklı ekmek tüketme-
sinin önünü açacak. 

Yönetmelik, AB’ye 
uyumlu, gıda işiyle 
uğraşan her alandaki 
mükellefe (üreten, da-
ğıtan) sorumluluk geti-
riyor. Yeni sistem piya-
sa, gözetim, denetim 
ve izlenebilirlik esasına 
dayanıyor. 

The Turkish Ministry of Food, Agriculture and Livestock published 
the new communiqué that defines new standards for bread within 
the scope of the fight against obesity that became a widespread 
problem also among Turkish people. With the Turkish Food Codex, 
Communiqué on Bread and Types of Bread that entered into force 
by being published on the Official Gazette No. 28163 on 04.01.2012, 
the percentage of salt is reduced and the percentage of bran is in-
creased.  According to this new communiqué, the moisture content 
value of normal bread should be maximum 38%, ash value should 
be minimum 0.65 and maximum 1.1, and salt value should be maxi-
mum 1.5%. And to prevent waste, the weight of the bread is lowered 

from 300 grams to 250 grams. 

Moreover, the Communiqué 
makes it obligatory to know 
which bakery the bread is pur-
chased from. And some of the 
changes made within the scope 
of the regulation regarding 
the Law on Veterinarian Serv-
ices, Crop Health, Food and Feed 
will enable the citizens to gain 
the chance to consume much 
healthier breads. The regulation 
is in line with EU standards and it 
assigns responsibility to all (pro-
ducer, distributor) in all fields of 
the food sector. The new system 
is based on market, supervision, 
audit and traceability. 
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Wheat flour is a semi-processed food obtained by milling the 
cleaned and tempered wheat. And the source of flour is kernel 
endosperm.

The foods primarily made of wheat flour can be grouped under 
few titles such as breads in various types and properties, break-
fast cereals, pasta products, cakes, crackers and biscuits, pastries, 
deserts like baklava and donut. Since the desired final product 
quality is different in each of these products that have hundreds 
of varieties, they may require flours at different quality levels.  The 
final product quality of the wheat flour based foods and especially 
bread is bounded by the quality of the flour used in the produc-
tion of these products.

In the general sense, flour quality is flour’s ability to create a uni-
form, attractive final product with desired properties at a competi-
tive price, and has different meanings based on the final product 
and users. Flour quality is generally estimated with the flour’s 
and dough’s measurable physical, chemical and technological 
properties. Typically the term ‘high quality flour’ is confused with 

Buğday unu, temizlenmiş ve tavlanmış buğdayın öğütülmesiyle 
elde edilen yarı işlenmiş bir gıdadır. Unun kaynağı tane endosper-
midir.

Esas unsur olarak buğday ununu ihtiva eden gıdalar, çeşitli tip ve 
özellikteki ekmekler, kahvaltılık tahıllar, makarna tipi ürünler, kek, 
kraker ve bisküviler, börekler, baklava ve lokma gibi tatlılar olmak 
üzere birkaç grupta toplanabilir. Yüzlerce çeşidi oluşturan bu ürün-
lerden her birinin istenilen son ürün kalitesi diğerlerinden farklı 
olup, ayrı kalitede una ihtiyaç duyulmaktadır. Başta ekmek olmak 
üzere buğday unu kaynaklı gıdaların son ürün kalitesi bu ürünlerin 
elde edileceği unun kalitesi ile sınırlıdır.

Un kalitesi; geniş anlamda unun, imalat şartlarında her zaman re-
kabet edilebilir fiyatta, arzu edilen özellikte, üniform, cazip bir son 
ürün meydana getirebilme kabiliyeti olup, son ürüne ve kullanan-
lara göre farklı anlamlar ifade etmektedir. Un kalitesi, genellikle 
unun ve hamurun ölçülebilir nitelikteki fiziksel, kimyasal ve tekno-
lojik özellikleri ile tahmin edilmektedir. Genellikle kaliteli un deyi-
mi ile kuvvetli un ifadesi karıştırılmakta olup, unun kuvvetli oluşu 
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‘strong flour’ while strength is related to protein amount and qual-
ity especially in bread making. The color, protein amount, protein 
quality, uniformity, water absorption, kneading and fermentation 
tolerance of the flour, dough’s ability to produce gas, gluten’s gas 
retaining capacity and diastatic activity are the main criteria indi-
cating the quality of the bread flours.

FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF WHEAT AND FLOUR
The most important primary factors affecting the quality of wheat 
are the environment it grew and its variety. Environment factor 
causes the quality to differ from year to year and from field to 
field within the same year (Pomeranz, 1971). Among environment 
and variety factors affecting quality, variety’s effect is known to 
be higher than the environment effect in terms of some criteria 
(Finney et al., 1987).

And the secondary factors affecting wheat quality are storage 
conditions and milling technology (Koçak, 1988). Among physical 
properties, grain thickness is accepted as a more reliable criterion 
compared to hectoliter weight and 1000 kernel weight in estimat-
ing flour yield. Flours with high gluten amount and quality will 
also have high sedimentation value. Since the protein amount and 
quality of the hard wheat flour are high, water absorption rates 

özellikle ekmekçilikte protein miktar ve kalitesi ile ilişkilidir. Unların 
rengi, protein miktarı, protein kalitesi, üniformitesi, su absorbsiyo-
nu, yoğurma ve fermantasyon toleransı, hamurun gaz meydana 
getirme kabiliyeti, glutenin gaz tutma kapasitesi ve diastatik akti-
vitesi ekmeklik unların kalitesini gösteren başlıca kriterlerdir.

BUĞDAYIN VE UNUN KALİTESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Buğdayın kalitesine etki eden en önemli faktörler yetiştirildiği çev-
re ve çeşittir. Çevre faktörü buğday kalitesinin yıldan yıla, hatta yıl 
içerisinde tarladan tarlaya farklı olmasına neden olmaktadır (Po-
meranz 1971). Kalite üzerinde etkili olan çeşit ve çevre faktörle-
rinden çeşidin, bazı kriterler açısından etkisinin çevreye göre daha 
fazla olduğu bildirilmiştir (Finney ve ark. 1987).

Buğday kalitesine ikinci derecede etki eden etmenler depolama 
koşulları ve öğütme teknolojisidir (Koçak 1988). Fiziksel özellik-
lerden tane iriliği, un verimi tahmin etmede hektolitre ağırlığı ve 
bintane ağırlığına oranla daha güvenilir bir kriter olarak kabul 
edilmektedir. Gluten miktarı fazla ve kalitesi iyi olan unların sedi-
mantasyon değeri de yüksek çıkmaktadır. Sert buğday unlarının 
protein miktar ve kalitesi yüksek olduğu için, su absorbsiyon oran-
ları ve ekmek hacimleri de yüksek olmaktadır (Poliwal ve ark. 1986;  
Salovaara 1986; Ercan ve ark. 1989)
Ekonomik ve ticari öneme sahip olarak kültürü yapılan buğday çe-
şitleri botanik yönden üç türe dahil edilmektedir (Tr. aestivum, Tr. 
durum, Tr. compactum). Türler ve çeşitler arasındaki kalite farkları, 
elde edilen unların kullanım amaçlarını tayin etmektedir.

Üç tür içerisinde en yaygın olarak yetiştirilen, renk, sertlik-
yumuşaklık, dona-kurağa-hastalıklara mukavemet, olgunlaşma 
periyodu, öğütme özellikleri, protein miktar ve kalitesi gibi özel-
likler bakımından en geniş varyasyon gösteren Tritucum aestivum 
türü ekmeklik buğdaylardır. A.B.D.’de, Triticum aestivum’a ait buğ-
day çeşitleri dört grupta toplanmaktadır. 

Bu gruplar, sert-kırmızı kışlık buğdaylar (HRW), sert-kırmızı yazlık 
buğdaylar (HRS), yumuşak-kırmızı-kışlık buğdaylar (SRW) ve beyaz 
buğdaylar (WW)’dır. Bu tür içerisindeki sert buğday çeşitleri, ihtiva 
ettikleri yüksek protein miktarı (%10-18 protein) ve kalitesi ile tica-
ri ekmekçiliğe en uygun çeşitlerdir. Ekmeklik kalitesi iyi (kuvvetli) 
unlar; 70-75 randımanlı, protein miktarı en düşük yüzde 11, yaş 
gluten miktarı en düşük yüzde 27, amilaz aktivitesi; amilografta 
350-500 konsistens, düşme sayısında (falling number) 250-300 sn 
düşme sayısı olan unlardır.

Buğdayda verimi artırmak ve kaliteyi yükseltmek amacıyla başvu-
rulan tedbirlerden birisi de azotlu gübre kullanmaktır. Ancak azot-
lu gübrenin dozu ve uygulama zamanı da buğdayın kalite özellik-
lerini olumlu yönde etkilemesi bakımından önemli olmaktadır.

EKMEK ÜRETİMİ AÇISINDAN UN KALİTESİ
Unun ekmeklik kalitesinin belirlenmesinde, protein miktar ve kali-
tesinin yanında proteolitik ve amilolitik aktivitesi de büyük öneme 
sahiptir. Birçok ülkede ekmeklik una katılan soyanın, unun besin 
değerini artırması yönünden faydalı olduğuna inanılmaktadır 
(Sipos ve ark. 1974; Tsen ve ark. 1971). Buğday ununa yüzde 12 
oranında katılan soya ununun, unun lisin miktarını 2 kat, protein 
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and bread volumes are also high (Poliwal et al., 1986; Salovaara, 
1986; Ercan et al., 1989)

Cultured wheat varieties that have economical and commercial 
importance are grouped into three types: Tr. aestivum, Tr. durum 
and Tr. compactum. The quality differences between types and va-
rieties determine the purposes these obtained flours will be used 
for.

The most widely grown type among these three is Triticum aes-
tivum type bread wheat which varies most widely in terms of 
properties such as color, hardness - softness, resistance to frost - 
drought - diseases, maturation period, milling properties, protein 
amount and quality. In USA, the wheat varieties in Triticum aesti-
vum are grouped into four. And these groups are hard-red win-
ter wheat (HRW), hard-red summer wheat (HRS), soft-red winter 
wheat (SRW) and white wheat (WW). Hard wheat varieties within 
this type are the ones that are best for commercial bread mak-
ing as a result of their high protein content (10-18 % protein) and 
quality. The flours whose bread making quality is good (strong) 
are flours with 70-75 yield, minimum 11 percent protein amount, 
minimum 27 percent wet gluten amount, amylase activity 350-
500 consistent at amylograph and falling number of 250-300 s.
And one of the precautions taken to increase yield and to improve 
quality in wheat is to use nitrogenous manure. However the dose 
and application time of the nitrogenous manure are important in 
terms of the quality properties of the wheat.

FLOUR QUALITY FOR BREAD PRODUCTION
In determining the bread making quality of the flour, proteolytic 
and amylolytic activities are important besides protein amount 
and quality. The soybean flour added to bread flour in many coun-
tries is believed to be beneficial in terms of improving the nutri-
tious value of the flour (Sipos et al., 1974; Tsen et al., 1971). It is 
stated that soybean flour added to the wheat flour in a ratio of 
12 percent increases the lysine amount of the flour 2 times and 
protein amount more than 35 percent (Tsen et al., 1971; Horan 
et al., 1974). When wheat germ is added to the flour, the techno-
logical properties of the flour are negatively affected. Moreover, 
wheat germ has anti-trypsin preventing the use of proteins in the 
body and hemagglutination activity (Creek et al., 1962; Attia et al., 
1965).

Up to the present, a lot of different methods are developed to de-
termine the quality of the flour. Devices determining rheological 
properties such as alveograph, farinograph, extensograph and mi-
crograph are used to reveal dough properties and bread making 
value of the flour. The use and acceptance of these devices vary 
depending on the laboratory. These differences are resulted from 
the differences in countries they are used, the differences of the 
trainings received and similar factors (Atlı et al., 1992).

FLOUR AND SEMOLINA QUALITY FOR PASTA PRODUCTION
Pasta is a food substance obtained by mixing and kneading wheat 
semolina and partially flour with water, and shaping and drying 
the obtained dough. In pasta production, especially Triticum du-
rum varieties and Triticum aestivum’s hard varieties are used.

oranını da yüzde 35’ten daha fazla artırdığı bildirilmektedir (Tsen 
ve ark. 1971; Horan ve ark. 1974). Buğday ruşeymi una katıldığın-
da, unun teknolojik özellikleri önemli ölçüde bozulmaktadır. Ayrı-
ca buğday rüşeymi, proteinlerin vücuttaki kullanımını engelleyen 
anti tripsin ve bunun yanında hemaglutinasyon aktivitesine de 
sahiptir (Creek ve ark. 1962; Attia ve ark. 1965).

Unun kalitesini belirlemek amacıyla günümüze kadar geçen süre-
de birçok yöntem geliştirilmiştir. Hamur özelliklerini ve unun ek-
mekçilik değerini ortaya koymak için alveograf, farinograf, eksten-
sograf ve miksograf gibi reololik özellikleri belirleyen cihazlardan 
yararlanılmaktadır. Söz konusu cihazların ağırlıklı olarak kullanımı 
ve kabul görmesi laboratuvarlara göre değişmektedir. Bu farklılık-
lar, cihazların kullanıldığı ülkelerden, alınan eğitimlerin farklılığın-
dan ve benzeri faktörlerden kaynaklanmaktadır (Atlı ve ark. 1992).

MAKARNA ÜRETİMİ AÇISINDAN UN VE İRMİK KALİTESİ
Makarna, buğday irmiğinin, kısmen de ununun su ile karıştırılıp 
yoğrulması ve şekil verilerek kurutulması ile elde edilen bir gıda 
maddesidir. Makarna üretiminde özellikle makarnalık buğday olan 
Triticum durum çeşitleri ile Triticum aestivum’un sert çeşitleri kul-
lanılmaktadır.
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The vitreousness in durum wheat is generally a factor related 
to semolina yield and milling. Moreover it affects pasta pro-
duction technology and pasta quality since it affects protein 
amount and size of semolina particles (Menger, 1973; Cubadda; 
1988).

For high quality pasta production, semolina obtained from durum 
wheat with high 1000 kernel and hectoliter weight, low heated, 
germinated, crushed and damaged grain amount, and high tech-
nologic quality must be used.

The ash amount of the semolina should not be higher than 0.8-1.0 
percent, and its water content should be maximum 14 percent. 
And the protein amount should be minimum 11 percent. Howev-
er, protein amount to be high is not enough just by itself. Its gluten 
properties should be known, too. While evaluating wet gluten ob-
tained from semolina, the properties such as gluten index value, 
fluidity, extensibility, elasticity, softness or hardness, being yellow, 
pale, dull or gray are analyzed besides the amount.

It is known that enzymes in pasta wheat are technologically 
very important for the characteristic color and cooking quality 
of pasta. It is stated that the germination of wheat grain causes 
increase in enzyme activity, loss of total dry matter, increase in 
total protein amount, change in amino acid compositions, de-
crease in starch amount, and rise in some vitamin and mineral 
amounts (Lemar et al., 1976).

FLOUR QUALITY FOR BISCUIT PRODUCTION
Biscuits are food products obtained by adding raising agents, sug-
ar, salt, oil and one or few of the other ingredients allowed by Food 
Codex to grain flour or flours, kneading this mixture with water, 
processing them in line with the determined technique, shaping 
and cooking this dough. The particle size of the biscuit flour is im-

Durum buğdaylarında camsılık oranı, genellikle irmik verimi ve 
öğütme ile ilgili bir faktördür. Ayrıca protein miktarını ve irmik par-
tiküllerininin irilik derecesini etkilemesi nedeniyle makarna üre-
tim teknolojisini ve makarna kalitesini de etkilemektedir (Menger 
1973; Cubadda 1988).

Kaliteli makarna üretimi için; bin tane ve hektolitre ağırlıkları yük-
sek, kızışmış, çimlenmiş, buruşuk ve kırık tane oranları düşük, tek-
nolojik kalitesi yüksek durum buğdaylarından elde edilen irmik 
kullanılmalıdır.

İrmiğin kül miktarı yüzde 0,8-1,0’den fazla olmamalı, su içeriği ise 
en çok yüzde 14 olmalıdır. Protein miktarının ise en az yüzde 11 
olması gerekir. Fakat protein miktarının yüksek olması tek başına 
kalite için yeterli değildir. Bu bakımdan glüten özelliklerinin de bi-
linmesi gerekir. İrmikten elde edilen yaş glüten değerlendirilirken, 
miktarı yanında glüten indeks değeri, akışkanlık özelliği, uzaya-
bilme kabiliyeti, elastikiyeti, yumuşaklığı veya sertliği, sarı, soluk, 
donuk veya gri renkli olması gibi özelliklerine bakılır.

Enzimlerin makarnalık buğdaylarda, makarnanın karakteristik ren-
gi ve pişme kalitesi üzerinde teknolojik olarak çok önemli olduğu 
bilinmektedir. Buğday tanesinin çimlenmesinin enzim aktivitesinin 
artışına, toplam kuru madde  kaybına, toplam protein miktarında 
artışa, amino asit kompozisyonlarında değişmeye, nişasta mikta-
rında azalmaya, bazı vitamin ve minerallerin miktarında yükselme-
ye neden olduğu bildirilmektedir (Lemar ve ark. 1976).

BİSKÜVİ ÜRETİMİ AÇISINDAN UN KALİTESİ
Bisküvi, tahıl unu veya unlarına kabartmayı sağlayıcı maddeler, 
şeker, tuz, yağ ve Gıda Kodeksi’nde kullanılmasına izin verilen 
maddelerden biri veya bir kaçı katıldıktan sonra su ile yoğrula-
rak tekniğine uygun bir biçimde işlenmesi, şekil verilmesi ve pi-
şirilmesi sonucunda elde edilen bir mamuldür. Bisküvilik unun 
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portant. A crisp and beautiful biscuit can only be obtained from 
fine flour. The melting of the biscuit on tongue depends on the 
size of the flour particles. And the granular size of the flour de-
pends on the wheat type and moisture content. As the flour par-
ticles get thinner, the surface area enlarges allowing the dough to 
be leavened faster and easier, and not absorb water.

In the evaluation of flours for biscuit production, the most reliable 
results come from cooking tests. The widening of the dough dur-
ing cooking is taken as a criterion. And the biscuit surface must be 
homogenous as much as possible and there shall be no cracks on 
the surface.
In the production of biscuits, generally not whitened, yellowish 
flour is used. Whitened flour may cause the biscuit to have gray, 
ash like color.  However in production of wafers, especially highly 
whitened flour is preferred.

It is generally requested for the flour to be rested for a specific 
period, generally three weeks after the milling process. During 
this resting period, the rawness of the flour goes and the double 
bonds in the yellow pigment break up as a result of the oxidation 
and the flour whitens.

The ash amount of the flour is generally a measurement for yield. 
Yield is the adjusted flour efficiency level and implies the quality 
of the flour. Theoretically, flour with 0.5 percent ash is obtained 
with a yield of 85 percent. But in practice, flour with 0.5 percent 
ash is obtained within the range of 60 to 78 percent based on the 
applied technology. In biscuit production, generally flour with 
yield of 70-76 percent, low protein content and weak kernel is 
used.

CONCLUSION
Flour quality is generally estimated with the flour’s and dough’s 
measurable physical, chemical and technological properties. 
Among the factors affecting wheat quality and thus flour quality, 
environment and variety factors are primary factors, and these are 
followed by milling and storing conditions. 

By raising people who have the knowledge and experience to 
grow wheat more consciously and to carry out the activities re-
lated to the conversion of this wheat to flour in a high quality man-
ner, the quality of the flour can be improved.  

partikül iriliği önemli bir unsurdur. Gevrek ve güzel bir bisküvi 
ancak ince undan yapılmaktadır. Bisküvinin dil üzerinde erimesi 
un taneciklerinin iriliğine bağlıdır. Unların granül inceliği buğday 
türüne ve nem miktarına bağlıdır. Unlar inceldikçe yüzey alanı 
genişlemekte, daha çabuk ve kolay mayalanmakta ve su emmek-
tedirler.

Unların bisküvilik kalitesinin değerlendirilmesinde en güvenilir 
sonuçlar pişirme testi sonuçlarıdır. Pişirme sırasında hamurun en-
lemesine genişlemesi bir kriter olarak alınır. Bisküvi yüzeyinin de 
mümkün olduğunca homojen olması ve yüzeyinde fazla çatlak 
bulunmaması istenir.

Bisküvi imalinde genellikle beyazlatılmamış sarımtırak un rengi 
istenmektedir. Çok beyazlatılmış un, bisküvide gri, kül rengi bir 
görüntü oluşturmaktadır.

Gofrette istisna olarak, çok beyaz un istenmektedir. Unun öğü-
tüldükten sonra belli bir zaman, genelde üç hafta bekletilmesi 
istenmektedir. Dinlendirme sırasında unun hamlığı giderilir ve 
oluşan oksidasyon sonucu sarı pigmentteki çift bağlar açılıp un 
beyazlaşır.

Unun kül miktarı genelde randıman ölçüsüdür. Randıman, ayarlan-
mış un verimi düzeyidir ve unun kalitesini ifade etmektedir. Teorik 
olarak yüzde 85 verimle yüzde 0.5 küllü un elde edilebilmektedir. 
Fakat pratikte uygulanan teknolojiye göre yüzde 0.5 küllü un, yüz-
de 60 ile yüzde 78 randıman aralığında elde edilebilmektedir. Bis-
küvi üretiminde genelde 70-76 randımanlı, düşük protein içerikli 
ve zayıf özlü un kullanılmaktadır.

SONUÇ
Un kalitesi, genellikle unun ve hamurun ölçülebilir nitelikteki fi-
ziksel, kimyasal ve teknolojik özellikleri ile tahmin edilmektedir. 
Buğday kalitesi, dolayısıyla un kalitesi üzerinde etkili faktörler ara-
sında, çeşit ve çevre faktörleri başta gelmekte, bunu öğütme ve 
depolama koşulları izlemektedir. Daha bilinçli buğday yetiştiriciliği 
yapabilecek ve üretilen buğdayın kaliteli bir şekilde una dönüştü-
rülmesi ile ilgili çalışmaları yürütebilecek bilgi düzeyine ve deneyi-
mine sahip insanlar yetiştirilerek un kalitesi artırılmış olacaktır.

Makale Kaynağı / Article Source : Prof.Dr. Selman TÜRKER, http://www.selmantur-
ker.com/un-kalitesi-ve-kaliteyi-belirleyen-faktorler/
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ABSTRACT
There is a very close and direct interaction between the wheat 
processing sector and national agriculture. Flour, pasta, biscuit 
and bread sector is one of the most important sectors in Turkey, 
where majority of the farmers are engaged in wheat agriculture. 
In the recent years, the sector witnessed a rapid increase in ex-
port and important developments in companies. Despite of these 
developments, the problems experienced in continuous supply 
of sufficient amount of high quality raw materials at competitive 
prices, the issues regarding food safety, unhealthy raw material 
statistics and database insufficiency are still the basic raw material 
problems of the sector (iso.org.tr, 2009; dpt.gov.tr, 2009; Atlı et al., 
2010). 

The quality of wheat varies significantly depending on the cli-
mate, genetic differences, growth conditions and storage condi-

ÖZET
Buğdayı işleyen sektör ile ülke tarımı arasında çok yakın ve doğru-
dan bir etkileşim bulunmaktadır. Un, makarna, bisküvi ve ekmek 
sektörü, çiftçi nüfusunun büyük çoğunluğunun buğday tarımı 
yaptığı ülkemizde en önemli sektörlerden biridir. Sektörün ihracatı 
son yıllarda hızla artmış ve firmalarda önemli gelişmeler gözlen-
miştir. Bu gelişmelere rağmen kaliteli, sürekli, yeterli ve rekabet-
çi fiyatla hammadde temininde yaşanan sıkıntılar, gıda güvenliği 
ile ilgili sorunlar, hammadde istatistiklerinin sağlıklı olmaması ve 
veri tabanı yetersizliği sektörün temel hammadde sorunları olarak 
karşımıza çıkmaktadır (iso.org.tr., 2009; dpt.gov.tr., 2009; Atlı ve 
ark.2010). 

Buğdayın kalitesi iklime, genetik farklılığa, yetiştirme koşulları-
na ve depo koşullarına bağlı olarak önemli değişiklikler gösterir. 
Buğdaydan elde edilen un, makarna, bisküvi ve ekmeğin kalitesi 

Prof.Dr. Ayhan ATLI
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü
Department of Food Engineering, Faculty of Agriculture, Harran University
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tions. And the quality of flour, pasta, biscuit and bread obtained 
from wheat varies depending on the raw material. In Turkey, there 
is no sustainable production of the raw material in the quality and 
amount desired by the sector. 

Depending on the climate, this issue can gain more importance in 
some years.  In the following years; climate changes, energy scar-
city, increase in the consumer demand for food safety, nutrition-
health relationship to be emphasized more with more effective 
food inspections will cause new approaches to emerge in wheat 
and end product production. In this sense; improvement of the 
appropriate varieties for producing raw materials in the quality 
and amount requested by the bread, pasta and biscuit sector, 
use of suitable growth techniques, effective use of water, search 
for a solution against drought, food safety and fight against dis-
eases will be the most important raw material issues of Turkey in 
the future.  

In this article, the quality of the wheat that is the raw material of 
bread, biscuit and pasta sector, and the precautions that need to 
be taken will be discussed.

WHEAT PRODUCTION AND AVAILABILITY IN TURKEY
Bread wheat is used in bread and biscuit production, and durum 
wheat is used in pasta production. Durum wheat data is collect-
ed by TUIK (Turkish Statistical Institute) since 2004. While total 
wheat production in Turkey is 19,674,000 tons, durum wheat 
production is 3,450,000 tons (tuik.gov.tr, 2012). When the num-
bers of the last 20 years were considered, the wheat production 
varies between 19 and 20 million tons with the exception of 
some deviations seen in some of these years. Since there is no 
separate data about the production amount of soft bread wheat 
used generally for biscuit production, it is assessed within bread 
wheat category. 

The sector producing bread, pasta and biscuit in Turkey didn’t 
have any significant problems concerning wheat except some 
years. However, they frequently face the problem of finding high 
quality raw material. Because of reasons such as the increase of 
Turkish population, impossibility to expand the production fields, 
global climate change, it is required to take some precautions to 
maintain the wheat production of Turkey and to improve the qual-
ity of the produced wheat. 

RAW MATERIAL QUALITY IN BREAD AND BISCUIT SECTOR
In Turkey, a big portion of the produced wheat is used in bread 
production. Nowadays, flour and bread sectors work really hard to 
offer more varieties to the consumers. And thus, flour sector tries 
to produce flours enabling production of bread in different quali-
ties. The awareness raised in the society about food safety will 
challenge the bread producers to use higher quality bread flour 
and add less additives. 

Sometimes sunn pest - wheat bug damage, germination and heat 
shocked protein problems seen because of climate conditions 
make it hard to produce bread and cause flour producers to look 
for new methods to produce flour in a standard that will satisfy the 

de hammaddeye bağlı olarak değişim göstermektedir. Türkiye’de 
sektörün arzu ettiği kalite ve miktarda sürdürülebilir şekilde ham-
madde üretilememektedir. İklime bağlı olarak bu sorun bazı yıllar 
daha da fazla önem kazanmaktadır. 

Gelecek yıllarda; iklimdeki değişimler, enerji sıkıntısı, gıda güven-
liği konusunda tüketici talebinin artması, gıda denetimin daha 
etkin olması ile beslenme–hastalık ilişkilerinin sürekli gündemde 
olması, buğday ve mamul madde üretiminde yeni yaklaşımları 
gündeme getirecektir. 

Bu bağlamda ekmek, makarna ve bisküvi sektörünün kullandığı 
ve arzu ettiği kalitede, yeterli miktarda hammadde üretimi için 
uygun çeşit ıslahı, uygun yetiştirme tekniklerinin kullanımı, suyu 
etkin kullanma, kuraklığa karşı çözüm arayışı, gıda güvenliği ve 
hastalıklarla mücadele gelecekte Türkiye’nin en önemli hammad-
de konuları olacaktır.  

Bu makalede ekmek, bisküvi ve makarna sektörü hammaddesi 
olan buğdayın kalitesi ve alınması gereken önlemler tartışıla-
caktır.

TÜRKİYE’DE BUĞDAY ÜRETİMİ VE YETERLİLİĞİ
Ekmek ve bisküvi üretiminde genellikle ekmeklik buğday, makarna 
üretiminde ise durum buğdayı kullanılmaktadır. Durum buğdayı 
verileri TÜİK tarafından 2004’ten itibaren toplanmaya başlanmış-
tır. Türkiye’de toplam buğday üretimi 19.674.000 ton iken, durum 
buğdayı üretimi 3.450.000 ton olarak gerçekleşmiştir (tuik.gov.tr, 
2012).  Son 20 yılın rakamları dikkate alındığında buğday üretimi, 
bazı yıllarda görülen sapmalar dışında, 19 ile 20 milyon ton arasın-
da değişmektedir. Genellikle bisküvilik olarak kullanılan yumuşak 
ekmeklik buğdayın üretim rakamlarıyla ilgili bir veri olmayıp, ek-
meklik buğday içerisinde dikkate alınmaktadır. 

Türkiye’de ekmek, makarna ve bisküvi üreten sektörün, bazı yıllar 
dışında önemli bir buğday sıkıntısı olmamıştır. Fakat kaliteli ham-
madde bulma konusunda sık sık önemli sorunlar yaşanmaktadır. 
Türkiye nüfusunun artması, üretim alanlarında genişleme imka-
nının olmaması, küresel iklim değişikliği v.b. nedenlerden dolayı 
ülkemizin buğday üretim miktarını korumak ve buğday kalitesini 
daha üst düzeye çıkarmak için gerekli önlemlerin alması zorun-
ludur. 

EKMEK VE BİSKÜVİ SEKTÖRÜ HAMMADDE KALİTESİ 
Ülkemizde buğday üretiminin çok önemli bir kısmı ekmek üreti-
minde tüketilmektedir. Günümüzde un ve ekmek sektörleri tü-
keticiye daha fazla çeşit sunmak için yoğun bir çaba içindedir. 
Bu nedenle un sektörü farklı kalitede ekmek üretmeye uygun 
un üretimi çabası içindedir. Gıda güvenliği konusunda toplum-
da artan duyarlılık, ekmek üreticilerini daha kaliteli buğday unu 
kullanarak daha az katkı maddesi ilaveli ekmek üretimine zorla-
yacaktır. 

Bazı yıllar iklim koşulları nedeni ile süne-kımıl zararı, başakta çim-
lenme ve ısı şok proteinlerin (heat shocked protein) oluşması ek-
mek yapmayı zorlaştırmakta ve un üreticilerini ekmek sektörünü 
memnun edecek, standarda uygun un üretiminde arayışlara sevk 
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bread sector. Especially for wheat that grows in rainy and relatively 
humid places, molds producing mycotoxin such as fusarium and 
alternaria may overdevelop in some years. Moreover some species 
of aspergillus and penicillium may produce mycotoxin and cause 
problems regarding food safety.

Because of the abovementioned reasons, the quality wheat is not 
only defined as wheat with good milling and bread making capac-
ity. ‘Safe bread and wheat that don’t harm human health’ expres-
sion should definitely be added to the definition of quality bread 
and wheat. Since bread is a food that we consume everyday, the 
dangers that are transferred to bread from wheat flour (especially 
mycotoxin and pesticide residue) and bread additives should defi-
nitely be considered.

An optimum quality bread is generally produced using flour with 
hard or semi hard wheat having protein amount higher than 12%, 
high water retention capacity, Alveograph W value higher than 
250 and capacity to produce balanced dough according to P/G 
or P/L value. When the flour doesn’t fulfill these requirements, the 
bread can only be produced using enzymes and other additives. 
These values can vary based on the variety, formulation and pro-
duction method of the bread. 

Wheat quality depends on the climate conditions, growth tech-
nique and wheat genotype. Climate conditions are mostly effec-
tive on the wheat’s physical properties such as 1000 kernel weight 
and hectoliter weight, and protein amount. Even in the same type 
of wheat that grew in different regions of Turkey within the same 
year, the protein amount can differ significantly (Atlı, 1987). This 
difference between regions can be seen every year. 

While climate conditions of some of the regions in Turkey is suit-
able for growing wheat with high protein content, the protein 
amount may be really low in others. So the most important factor 
effective on protein amount is climate (amount of precipitation, 
distribution of precipitation, temperature etc.) and growth tech-
nique (planting time, fertilizer amount, fertilizing time, planting 

etmektedir. Özellikle yağışlı ve nisbi rutubetli yerlerde yetiştirilen 
buğdayda bazı yıllar fusarium ve alternaria gibi mikotoksin üreten 
küflerin aşırı gelişmesi söz konusu olabilir. Ayrıca depo küflerinde 
aspergillus ve penicillium cinslerinin bazı türleri de mikotoksin 
üreterek gıda güvenliği açısından sorun yaratabilir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle buğday kalitesi tanımı, sadece 
öğütme yeteneği ve ekmek yapma özellikleri iyi olan buğday ola-
rak tanımlanamaz. Ekmek ve buğday kalitesi tanımı içerisine mut-
laka insan sağlığına zarar vermeyen güvenilir ekmek ve buğday 
ifadesinin de ilave edilmesi gerekir. Çünkü ekmek her gün yediği-
miz bir gıda olduğundan, buğday unundan ekmeğe bulaşabilen 
tehlikeler (özellikle mikotoksin, pestisid kalıntısı) ve ekmek katkı 
maddeleri üzerinde mutlaka durulmalıdır.

Optimum kalitede ekmek genellikle sert veya yarı sert tane yapılı, 
protein miktarı buğday tanesinde % 12’den daha fazla, su kaldırma 
kabiliyeti yüksek, Alveogram W değeri 250’den fazla ve P/G veya 
P/L değerine göre dengeli hamur özelliğinde undan yapılmakta-
dır. Bu özellikte un olmadığında, enzim ve diğer katkıların ilavesi 
ile ekmek yapılmaktadır. Bu değerler; ekmek çeşidi, formülasyonu 
ve ekmek yapma metoduna göre değişebilir. 

Buğday kalitesi iklim koşullarına, yetiştirme tekniğine ve buğ-
day genotipine göre değişebilmektedir. İklim koşulları en çok 
buğdayın 1000 tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı gibi fiziksel 
özellikleri ile protein miktarı üzerinde etkili olmaktadır. Aynı yıl 
içerisinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde yetiştirilen bir buğday 
çeşidinde dahi protein miktarı önemli düzeyde farklı olabilmek-
tedir (Atlı, 1987). Bölgeler arasındaki bu farklılık her yıl gözlene-
bilmektedir. 

Ülkemizin bazı bölgelerinin iklim koşulları yüksek protein mikta-
rında buğday yetiştirmeğe uygun iken, bazı bölgelerde protein 
miktarı düşük olmaktadır. Bu durumda protein miktarına etkili 
faktörlerin en önemlisi iklim (yağış miktarı, yağışın dağılımı, sıcak-
lık vb.) olup, bunu yetiştirme tekniği (ekim zamanı, gübre miktarı, 
gübre veriliş zamanı, ekim sıklığı vb.) etkilemektedir. Bu durum 
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frequency etc.) follows that. And this requires the regions suitable 
for growing wheat with high protein amount in Turkey to be regu-
larly determined with new registered varieties. 

To produce high quality wheat that enables the production of 
healthy bread in the years ahead, it is required for the quality 
properties of the wheat in Turkey and the states that can cause 
problems in terms of food safety to be determined by conduct-
ing surveys after each year’s harvest. Such studies shall be carried 
out together with the sector representatives processing wheat in 
Turkey and plans shall be made for growing bread wheat varie-
ties suitable for high quality bread production in regions allowing 
growth of wheat with high protein content.
And the best wheat class for biscuit production is soft wheat that 
is not generally good for bread production by itself. As the ker-
nel hardness reduces, in other words as the kernel gets softer, the 
wheat becomes more suitable for bakery products such as cakes 
and biscuits. Soft wheat has lower protein amount and weaker 
dough rheological properties. In soft wheat, starch damage is less, 
and this is a desirable property for products such as biscuits and 
cakes. Insides of the products made from soft wheat are more ho-
mogeneous and soft, and their spread ratio is higher. 
And it is desired for biscuit flour to have lower water retention ca-
pacity. Even though it changes according to the device used for 
analysis, wheat species whose PSI value, which is a measurement 
of kernel hardness, is 70 or higher are classified as soft wheat. Be-
sides PSI; protein amount, Zeleny sedimentation value, flour color, 
ash amount, wet gluten, AWRC (alkali water retention capacity), 
alveograph W, alveograph P/L, extensograph, farinograph, mix-
ograph and amylograph tests and biscuit cooking tests were used 
at the last stage to measure the suitability of wheat for the biscuit 
industry. Even though it was found that some soft or half hard 
bread wheat varieties in Turkey are superior than the required bis-
cuit wheat properties, it is still hard to find a real biscuit quality 
wheat in Turkey (Atlı et al., 1993; Doğan and Uğur, 2004).

Those among bread wheat that have low protein value are used 
for biscuit production. To solve this problem, it is required to im-
prove the production of soft wheat species suitable for high qual-
ity biscuit production at regions suitable for growing wheat with 
low protein content. It would be good for the sector to engage 
in contract production to enable these varieties to compete with 
bread wheat.

PASTA AND RAW MATERIAL QUALITY  
The main raw material of pasta is the semolina obtained from 
Triticum durum wheat.  The most important factor that affects the 
pasta quality is the quality of the durum wheat that this semo-
lina is produced from. In Turkey, durum wheat is mostly used by 
bulgur, semolina and pasta sectors. Turkey is ranked 5th in the 
world pasta production and its share in total production is 5.1 %. 
Turkey’s pasta production is 740,684 tons (internationalpasta.org, 
2012). And its pasta export amount is increased up to 295,916 tons 
(makarna.org.tr, 2012). For export activities to continue at this lev-
el and for the sector to produce products at the quality desired by 
the consumers in the following years, raw material quality should 
definitely be improved and raw material amount should be kept 

da Türkiye’de yüksek protein miktarında ürün yetiştirmeye uygun 
bölgelerin belli aralıklarla yeni tescil edilen çeşitlerle belirlenmesi 
gerekir. 

Gelecek yıllarda hem kaliteli hem de sağlıklı ekmek üretimine uy-
gun buğday yetiştirmek için her yıl hasat sonu survey çalışmaları 
yapılarak Türkiye’de yetiştirilen buğdayın kalite özelliklerinin ve 
gıda güvenliği yönünden sorun olabilecek durumların saptanması 
gerekir. Bu çalışmalar Türkiye’de tahıl işleyen sektör temsilcileriyle 
birlikte yürütülmeli ve ekmek üretimine uygun kalitedeki ekmek-
lik buğday çeşitlerinin yüksek proteinli ürün yetiştirmeye uygun 
bölgelerde yetiştirilmesi için planlamalar yapılmalıdır.

Bisküvi üretimi için en uygun buğday sınıfı ise genelde tek başları-
na ekmek üretimine uygun olmayan yumuşak buğdaylardır. Dane 
sertliği azaldıkça, yani yumuşaklık arttıkça kek, bisküvi gibi unlu 
mamullere uygunluk artmaktadır. Yumuşak buğdaylar daha düşük 
protein miktarına ve daha zayıf hamur reolojik özelliklerine sahip-
tirler. Yumuşak buğdaylarda daha az nişasta zedelenmesi oluşur 
ve bu durum bisküvi, kek gibi ürünler için arzu edilen bir özellik-
tir. Yumuşak buğdaylardan yapılan ürünlerin içi daha homojen, 
yumuşak olup bisküvi yayılma özellikleri daha fazladır. Bisküvilik 
unun genellikle su kaldırma kabiliyetinin düşük olması istenir.   

Analiz yapılan cihaza göre değişmekle birlikte tane sertliğinin 
bir ölçüsü olan PSI değeri 70 ve yukarı olan buğday çeşitleri 
yumuşak çeşitler olarak sınıflandırılabilir. Bisküvilik buğdayın 
bisküvi sanayine uygunluğunu ölçmek için PSI yanında protein 
miktarı, zeleny sedimentasyon değeri, un rengi, kül miktarı, yaş 
gluten, AWRC (alkali su tutma kapasitesi), alveogram W, alveog-
ram P/L, ekstensogram, farinograf, miksograf ve amilograf test-
lerinin ve son aşamada da bisküvi pişirme testlerinden yararla-
nılmaktadır. Yapılan çalışmalarda bazı yumuşak veya yarı sert 
ekmeklik buğday çeşitlerimizin bisküvilik özelliklerinin daha 
üstün olduğu bulunsa bile şu anda Türkiye’de gerçek anlamda 
bisküvilik kalitede bir çeşit bulmak zordur (Atlı ve ark., 1993; 
Doğan ve Uğur, 2004).

Ekmeklik buğday çeşitlerinden düşük protein miktarına sahip 
olanlar bisküvilik amaçla değerlendirilmektedir. Bu soruna cevap 
bulmak için düşük proteinli buğday yetiştirmeğe uygun bölgeler 
için bisküvi kalitesi yüksek bisküvilik yumuşak çeşitler ıslah edil-
melidir. Bisküvi sektörü bu çeşitlerin ekmeklik buğday ile rekabet 
edebilmesi için sözleşmeli üretim yapması sektör açısından yararlı 
olacaktır.

MAKARNA VE HAMMADDE KALİTESİ  
Makarnanın temel hammaddesi Triticum durum buğdayından elde 
edilen irmiktir. Makarna kalitesini etkileyen faktörlerin başında, ir-
miğin üretildiği durum buğdayının kalitesi gelmektedir. Türkiye’de 
durum buğdayı en fazla bulgur, irmik ve makarna sektörü tarafın-
dan değerlendirilmektedir. Türkiye, dünya makarna üretiminde 
5’inci sırada olup, üretimdeki payı % 5,1’dür. Türkiye’nin makarna 
üretimi 740.684 tondur (internationalpasta.org, 2012). Makarna 
ihracatımız ise 295.916 tona kadar yükselmiştir (makarna.org.tr, 
2012). Bu ihracatın devam etmesi ve sektörün ileriki yıllarda tüke-
ticinin arzu ettiği kalitede mamul üretilmesi için hammadde ka-
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at a sufficient level. 

The quality values in durum wheat are also affected from envi-
ronmental conditions and genotype. The damages seen on the 
kernel because of the climate conditions may create problems 
while processing the wheat. Damaged kernels such as low heated 
kernels, sunn pest and wheat bug damaged kernels, kernels with 
darkened embryos, germinated kernels negatively impact the 
milling and thus semolina and pasta quality (Dexter and Matsuo, 
1982; Matsuo et al., 1982; Dexter et al., 1998; Özderen et al., 2008; 
Atlı et al., 2010b). 

In durum wheat, vitreous kernel ratio and protein amount are the 
most important quality properties that affect the pasta cooking 
quality. As the protein amount increases, generally the amount of 
pasta mixed into water decreases and the pasta preserves its solid 
structure after it is cooked.

Vitreous kernel amount and protein amount are widely affected 
from environmental conditions (climate, soil and growth condi-
tions) and they are in a negative correlation with wheat efficien-
cy. Genetic degrees of both parameters are high (Atlı, 1987). To 
produce high quality pasta, the protein amount in durum wheat 
should be 13% or higher. And when the protein amount is lower 
than 11%, the quality is generally low. 
Thus durum wheat should be produced at appropriate growth 
conditions where the protein amount will be high.  In important 

pasta producer countries, pasta factories use wheat with strong 
gluten in non-sticky and high quality pasta production. Thus 
wheat varieties, whose semolina color is good, protein amount 
and gluten quality are high, are used. There are various methods 
for estimating the gluten strength. It is stated that manual assess-
ment and Alveograph W value are among the most widely used 
tests in estimating the cooking quality of the pasta (E’Egidio et al., 
1990).  Even though the impact of gluten strength on pasta quali-
ty is known, there is no internationally accepted common method 
used to estimate the gluten quality. 
Some laboratories prefer manual gluten washing method that is a 
subjective test. In this method, elasticity and stretching capability 

litesi mutlaka arttırılmalı ve sektörün ihtiyacına yetecek düzeyde 
üretilmelidir. 

Durum buğdayında da kalite değerleri, çevre koşulları ve geno-
tipten etkilenmektedir. İklim koşulları nedeni ile tanede görülen 
zararlar buğdayın işlenmesi aşamasında sorun yaratmaktadır. 
Kızışmış taneler, süne ve kımıl zararı görmüş taneler, embriyo-
su kararmış taneler, çimlenmiş taneler gibi zarar görmüş taneler 
öğütme kabiliyetini, irmik ve makarna kalitesini de olumsuz etkile-
mektedir (Dexter ve Matsuo, 1982; Matsuo ve ark., 1982; Dexter ve 
ark., 1998; Özderen ve ark. 2008; Atlı ve ark., 2010b). 

Durum buğdayında camsı tane oranı ve protein miktarı makarna 
pişme kalitesini etkileyen en önemli kalite özelliklerinden biridir. 
Genellikle protein miktarı arttıkça makarnanın pişme suyuna ge-
çen madde miktarı az olmakta ve makarna pişirildikten sonra diri 
yapısını muhafaza etmektedir.

Camsı tane miktarı ve protein miktarı çevre koşullarından (iklim, 
toprak ve yetiştirme koşulları) çok fazla etkilenmekte ve buğday 
verimi ile olumsuz bir korelasyon içinde bulunmaktadır. Her iki 
parametrenin de kalıtım derecesi düşüktür (Atlı, 1987). Kaliteli ma-
karna yapmak için durum buğdayında protein miktarının % 13 ve 
üzeri olması gerekmektedir. Protein miktarı % 11’in altında oldu-
ğunda genellikle kalite düşmektedir. Bunun için durum buğdayı 
protein miktarının yüksek olacağı uygun yetiştirme koşullarında 
üretilmelidir. 

Önemli makarna üreten ülkelerde, makarna fabrikaları yapışkan 
olmayan ve iyi kaliteli makarna üretiminde kuvvetli glutene sa-
hip durum buğdayı kullanmaktadırlar. Bu nedenle irmik rengi iyi, 
protein miktarı ve gluten kalitesi yüksek buğday çeşitleri kullanıl-
maktadır. Gluten kuvvetini tahminde bir çok yöntem kullanılmıştır. 
Bunlardan elle (manual) gluten değerlendirmenin ve Alveograf W 
değerinin, makarnanın pişme kalitesini tahminde en fazla kulla-
nılan testler olduğu belirtilmiştir (E’Egidio ve ark., 1990).  Gluten 
kuvvetinin makarna kalitesine etkisi bilinmesine rağmen, gluten 
kalitesini tahminde uluslararası anlamda kabul görmüş ve yaygın 
olarak kullanılan bir yöntem yoktur.  Bazı laboratuvarlar subjektif 
olan elle gluten yıkama yöntemini tercih etmektedirler. 
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are assessed. Besides this method; mixograph, viscoelastograph, 
farinograph, SDS sedimentation, alveograph methods are used in 
estimating the gluten quality in hybrid durum wheat and semoli-
na. All of these methods give an idea about the gluten strength. In 
the recent years, Glutograph and Gluten index values are also 
being used in assessing the quality of durum wheat (Cubadda 
et al., 1992; Atlı et al., 2010b). In determining the quality of the 
durum wheat, the most important criterion is pasta cooking 
quality. Pasta cooking quality is especially defined by two pa-
rameters. 

High quality pasta should not stick together after it is cooked, it 
should preserve its shape and color after cooking , and it should 
be firm and elastic. And one of the most important factors effec-
tive on cooking quality is the wheat variety. In other words, high 
protein amount. High quality pasta can only be produced using a 
wheat variety with high color value and protein quality.
CONCLUSION
Even though the raw material in Turkey is generally sufficient in 

terms of amount; flour, bread, pasta and biscuit sector requires 
homogeneous and standard quality raw material. Ability to con-
tinuously produce raw materials in an amount and quality that will 
satisfy the needs of both internal and external markets, and food 
safety are among the most important problems that need to be 
solved.

Since the protein amounts that bread, pasta and biscuit sectors de-
mand are different, the wheat should be raised in an appropriate 
environment by considering the product quality. And since these 
end products also have special preferences concerning wheat 
variety besides protein amount, the most suitable wheat variety 

Bu yöntemle parmak arasında elastikiyet ve uzama kabiliyetini 
tahmin etmektedirler. Bu yöntemin yanında miksograf, viskoe-
lastograf, farinograf, SDS sedimantasyon ve alveograf yöntemle-
ri, durum buğdayının kırmasında ve irmiğinde gluten kalitesinin 
tahmininde kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin hepsi gluten kuvveti 
hakkında fikir vermektedir. 

Son yıllarda Glutograf ve Gluten indeks değerleri de makarnalık 
buğdayda kalite değerlendirmede kullanılmaya başlamıştır (Cu-
badda ve ark.1992; Atlı ve ark.2010b). Makarnalık buğday kalitesi-
nin belirlenmesinde en önemli kriter makarna pişme kalitesidir. 

Makarna pişme kalitesi özellikle iki parametre tarafından belirle-
nir. Kaliteli makarna piştikten sonra birbirine yapışmamalı, baş-
langıçtaki şeklini ve rengini muhafaza etmeli, dayanıklı ve elastik 
olmalıdır. Pişme kalitesi üzerine en etkili faktörlerden biri buğday 
çeşididir. Diğer bir ifade ile protein miktarının yüksek olması ile bir-
likte, kaliteli makarna ancak renk değeri ve protein kalitesi yüksek 
buğday çeşitlerinden üretilebilmektedir.

SONUÇ
Türkiye’de hammadde, miktar olarak genelde yeterli olmasına rağ-
men un, ekmek, makarna ve bisküvi sektörü homojen ve standart 
kalitede hammadde istemektedir. Sürekli ve yeterli miktarda, sek-
törün iç ve dış pazar isteklerine cevap verecek kalitede hammad-
de üretimi ile gıda güvenliği gelecekte en önemli çözüm bekleyen 
sorunlardır.

Ekmek, makarna ve bisküvi sektörünün her birinin arzu ettiği pro-
tein miktarı farklı olduğundan buğday, mamul kalitesi dikkate 
alınarak uygun çevrede yetiştirilmelidir. Söz konusu mamul mad-
delerin protein miktarı yanında buğday çeşidi konusunda da özel 
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should be selected.  The factors affecting the wheat quality and 
food safety are like the links of a chain extending from the field to 
the table. Flour, bread, pasta and biscuit sector gained strength 
every year and increased its export. For the sector to maintain this 
position and to even improve it more, there is a need for an insti-
tutional structure that will solve the problems at all links of this 
chain. 

When the number of people working in the flour, bread, pasta 
and biscuit sector, and the production amount of this sector are 
considered, it can be concluded that this is the largest sector of 
Turkey. And private sector representatives play an active role at 
each link of this chain. 

tercihleri olduğundan uygun buğday çeşidi seçilmelidir. Buğday 
kalitesine ve gıda güvenliğine etki eden faktörler, tarladan sofraya 
kadar uzanan bir zincirin halkalarıdır. Un, ekmek, makarna ve bis-
küvi sektörü her geçen yıl güçlenmiş ve ihracatını artırmıştır. Sek-
törün bu konumunu koruması ve daha üst seviyelere gelmesi için 
zincirin tüm halkalarındaki sorunları çözecek kurumsal bir yapıya 
ihtiyaç vardır. 

Un, ekmek, makarna ve bisküvi sektörü ilgili çalışan insan sayısı ve 
üretim miktarı düşünüldüğünde, bu sektör Türkiye’nin en büyük 
sektörüdür. Özel sektör temsilcileri zincirin her halkasında etkin rol 
almalıdır. 
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“Makarna sektörünün öncelikli ana hammaddesi triticum durum buğdayıdır. Dolayısıyla kaliteli 
bir irmik için öncelikle buğdayın kalitesinin iyi olması gerekir. Durum buğdayının kalitesini be-
lirleyen en önemli özellikler ise; camsılık, protein miktarı ve kalitesi ile hektolitredir. Makarnalık 
irmiğin kalitesini ise homojen tane büyüklüğü, renk, protein içeriği, gluten miktarı ve kalitesi, kül 
miktarı, siyah ve kahverengi pike miktarı oluşturmaktadır.”

“The primary raw material of the pasta sector is triticum durum wheat. So for high quality semo-
lina, first of all the quality of the wheat must be high. And the most important characteristics that 
determine the quality of durum wheat are vitreousness, protein amount and quality, and hecto-
liter. And the quality of the semolina is determined by homogeneous particle size, color, protein 
content, gluten amount and quality, ash amount, black and brown speck amount.”
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The main raw materials used in pasta production are durum 
wheat and semolina obtained from this wheat. The Chairman 
of the Administrative Board of Pasta Industrialists Association of 
Turkey (TMSD), Murat Bozkurt underlined the fact that the values 
of the semolina directly affect the quality of the pasta and added 
that the durum wheat varieties produced in Turkey are accepted 
as medium quality according to world standards in terms of semo-
lina quality and yield. 

TMSD Chairman, Mr. Bozkurt, who answered our questions, ex-
plained the main properties that the raw materials, in other words 
durum wheat and semolina, should have to ensure high quality 
pasta production. 

Mr. Bozkurt, the main raw materials of pasta are durum wheat 
and semolina obtained from this wheat. What are the criteria 
used in the evaluation of the quality of semolina that is the 
raw material of pasta?
The primary raw material of the pasta sector is triticum durum 
wheat. So for high quality semolina, first of all the quality of the 
wheat must be high. 

And the most important characteristics that determine the qual-
ity of durum wheat, which is the main raw material of pasta, are 
vitreousness, protein amount and quality, and hectoliter. And the 
criteria used in the evaluation of the quality of pasta semolina are 
homogeneous particle size, color, protein content, gluten amount 
and quality, ash amount, black and brown speck amount.

Positive and significant correlative relations were found between 
the hectoliter weight, 1000 kernel weight, vitreousness, protein, 
pigment and ash amount that are widely used as quality criteria 
for durum wheat, and between vitreousness amount and semo-
lina yield. Moreover, protein amount and vitreousness play an ef-
fective role in determining pasta quality. 

And in semolina yield and pasta quality, criteria such as high tem-
perature, insufficient amount of water, diseases and growth tech-
nique are effective. Moreover vitreousness and protein amount 

Makarna üretiminde kullanılan ana hammadde durum buğdayı 
ve durum buğdayından elde edilen irmiktir. İrmiğin sahip olduğu 
değerlerin doğrudan makarna kalitesine etki ettiğini vurgulayan 
Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Murat Bozkurt, ülkemizde üretilmekte olan makarnalık buğ-
day çeşitlerinin, dünya standartlarına göre irmik kalitesi ve verimi 
yönünden ise orta dereceli buğdaylar olarak nitelendirilmekte ol-
duğunu ekliyor. 

Dergimizin sorularını yanıtlayan TMSD Başkanı Bozkurt, kaliteli 
makarna üretimi için hammaddede yani durum buğdayı ve ir-
mikte bulunması gereken temel özellikleri okuyucularımıza an-
lattı. 

Murat Bey, makarnanın ana hammaddesi durum buğdayı ve 
bundan elde edilen irmiktir. Makarnanın hammaddesi olan 
irmikte, kalitenin değerlendirilmesinde kullanılan kalite ölçüt-
leri nelerdir?
Makarna sektörünün öncelikli ana hammaddesi triticum durum 
buğdayıdır. Dolayısıyla kaliteli bir irmik için öncelikle buğdayın ka-
litesinin iyi olması gerekir. 

Makarnanın ana hammaddesi olan buğdayın kalitesini belirleyen 
en önemli özellikler ise; camsılık, protein miktarı ve kalitesi ile hek-
tolitredir. Makarnalık irmik kalitesinin değerlendirilmesinde kulla-
nılan kalite kriterleri ise homojen tane büyüklüğü, renk, protein 
içeriği, gluten miktarı ve kalitesi, kül miktarı, siyah ve kahverengi 
pike miktarı oluşturmaktadır.

Durum buğdayında yaygın olarak kullanılan kalite kriterleri olan 
hektolitre ağırlığı, 1000 dane ağırlığı, camsılık, protein, pigment 
ve kül miktarı arasında, camsılık miktarı ile irmik verimi arasında 
olumlu ve önemli korelatif ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca protein ve 
camsılık miktarı, makarna kalitesini belirlemede de etkin rol oyna-
maktadır. 

İrmik verimi ve makarna kalitesini yüksek sıcaklık, yetersiz su, 
hastalıklar ve yetiştirme tekniği uygulamaları gibi kriterler etkile-
mektedir. Camsılık ve protein miktarı çevre koşullarından önemli 
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are highly affected from environmental conditions. Even though 
variety and growth technique are also effective on vitreousness 
amount, the main determinant is the climate conditions.

So, why the quality of semolina is important in pasta produc-
tion? What kind of effects do the quality criteria we just men-
tioned have on pasta production?
The values that the semolina used in pasta production has directly 
affect the quality of the pasta. It is very important for the semolina 
used in pasta production to be in homogeneous structure, since 
water holding capacity of the dough obtained from the semolina 
in homogeneous structure is much better. And one of the other 
factors is the protein content of the semolina. 

However, protein amount to be high is not enough just by itself. 
Its gluten properties should be known, too. The dough obtained 
from semolina with strong gluten structure is shaped easily during 
production, thus the end product gains strength and the amount 
of starch mixed into water while cooking decreases. 

Another criterion is the ash amount. The color and appearance of 
the pasta obtained from semolina with high ash amount will not 
be good. The ash amount is directly related to the wheat milling 
technology. It causes dullness and brown, black spots on the pas-
ta. Good pasta should be bright yellow, hard, resistant to breaking 
and it should not break or come apart during cooking. The most 
important factors affecting the color of the pasta are the pigment 
amount of the semolina and lipoxygenase enzyme activity. Lipox-
ygenase enzyme lightens the color of the pasta. 

Does using low quality semolina cause any problems during 
production? If yes, what are these problems? 
If the semolina is not in the desired quality, it may hold more or 
less water and this may be a serious problem while preparing 
the dough. And in pastas prepared using semolina that is inho-
mogeneous in terms of particle size, small particles may absorb 
more water during the process of mixing semolina with water 
and cause large particles to not take in enough water. And since 
this dough will not be smooth, the kneading process becomes 
longer and the quality is negatively affected. While very fine 
particles absorb excessive water and cause the pasta to have a 
dull and dark color, coarse particles may cause white spots on 

düzeyde etkilenmektedir. Çeşit ve yetiştirme tekniği uygulamaları 
camsılık miktarında etkili olmasına rağmen, asıl belirleyici faktör 
iklim koşullarıdır.

Peki makarna üretiminde, irmik kalitesi neden önemlidir? Az 
önce bahsettiğiniz kalite kriterleri makarna üretiminde ne gibi 
etkilere sahiptir?
Makarna üretiminde kullanılan irmiğin sahip olmuş olduğu değer-
ler, doğrudan makarna kalitesine etki yapar. Makarna yapımında 
kullanılan irmiğin homojen yapıda olması çok önemlidir. Çünkü 
homojen yapıdaki irmikten elde edilen hamurun su tutma kabili-
yeti daha iyi olur. Ayrıca diğer etkenlerden biri de irmiğin protein 
içeriğidir. Ancak protein miktarının tek başına yüksek olması ye-
terli değildir. 

Gluten özelliklerinin de bilinmesi gerekir. Gluten yapısı güçlü olan 
irmikten elde edilen hamur, üretim sırasında kolay şekil alır, son 
ürüne dayanıklılık kazandırır, ayrıca pişme sırasında suya geçen 
nişasta miktarı daha az olur.  Diğer bir kriter de kül miktarıdır. Kül 
miktarı yüksek olan irmiklerden elde edilen makarnanın rengi ve 
görünüş özellikleri uygun olmaz. Kül miktarı doğrudan buğday 
öğütme teknolojisi ile ilgilidir. Makarnada matlığa ve üzerinde 
kahverengi ve siyah pikeler bulunmasına neden olur.

İyi bir makarnanın parlak sarı renkte, sert, kırılmaya dayanıklı ol-
ması ve pişirme sırasında dağılmaması istenir.Makarnanın rengini 
etkileyen en önemli faktör, irmiğin pigment miktarı ve lipoksige-
naz enzim aktivitesidir. Lipoksigenaz enzimi makarnanın rengini 
açmaktadır. 

Kalitesiz irmik kullanımı üretim sürecinde herhangi bir proble-
me neden olur mu? Olursa, bunlar nelerdir? 
İrmik boyutları istenilen kalite özelliklerinde değil ise, fazla ya da 
az su tutması nedeniyle hamur oluşturma sürecinde sıkıntı oluş-
turur. İrilik bakımından homojen olmayan irmikten yapılan ma-
karnalarda, irmiğin su ile karıştırılması sırasında küçük tanecikler 
daha fazla su emerek büyük taneciklerin yeterince su almamasına 
neden olur. Böyle oluşan hamurlar düzgün yapıda olmadığından 
yoğurma süresi uzar ve kalite bozulabilir. Çok ince partiküller faz-
la su absorbe ederek makarnanın mat ve koyu bir renk almasına, 
kaba partiküller ise gereği gibi hidrasyon yapamayarak makarna-
da beyaz beneklere yol açar. Ayrıca irmik tanecikleri küçüldükçe 
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the pasta as a result of insufficient hydration. Moreover, as the 
semolina particles become smaller, the pigment is broken down 
more easily with enzyme and thus the pasta loses its bright yel-
low color and becomes duller.

After shaping, the product obtained from the dough cannot pre-
serve its shape since it is not resistant enough and this prevents 
the pasta to dry appropriately. And with high ash amount, the 
color and appearance of the final product will not be as desired. 
The pasta will turn out to be dull and filled with brown and black 
spots on the surface.

Can you tell us little bit about durum wheat processing, used 
technologies and the important dynamics in this process?
In terms of definition, pasta is produced as plain, whole wheat, 
flavored, enriched and fortified.  Flavored pasta is a product ob-
tained by adding egg and egg products, dairy products, vegeta-
bles, legumes and flours, grain products and fibers other than 
wheat products, spices and similar ingredients to pasta dough 
and/or dried pasta prepared using durum wheat semolina in line 
with the standard technique. 

And in terms of shape, the pasta has the varieties of long pasta 
(spaghetti, lasagna, linguine, fettuccine, noodle etc.), short pasta 
(macaroni, fusilli, conchiglie, ditalini, noodle, farfalle, couscous, 
penne, pipe rigate etc.) and soup pasta (fideos, orzo, stelle).

Before durum wheat is transformed into semolina, the physical 
structure of the wheat particle should be prepared for milling. And 
this process named as tempering is humidifying or dehumidifying 
the grain at a specific temperature for a specific period. 

As a result of tempering, the distribution and amount of the mois-
ture inside the grain change. The first phase in pasta production is 
kneading the dough prepared by adding 27 - 33 percent water to 
semolina obtained from durum wheat. 

The amount of water used in dough preparation varies depending 
on the size, kernel amount, pasta shape and water temperature. 
The dough prepared by kneading the semolina mixed with water 
in line with the technique is dried. In pasta production, the drying 
technique is really important. After the pasta dough that contains 

pigment enzimatik yolla daha kolay parçalanmakta, makarnanın 
sarı rengi azalmakta ve makarna donuk bir renk almaktadır.

Hamurdan elde edilen ürün şekillendirme sonrasında, dayanıklı 
olmadığı için şeklini koruyamaz ve bu durum kurutma sürecinde 
makarnanın uygun şekilde kurutulmasını engeller. Kül miktarının 
yüksek olması nedeniyle de son ürün rengi ve görünüşü istenilen 
özelliklerde olmaz. Makarna rengi mat olur ve yüzeyindeki kahve-
rengi ve siyah pike sayısı yüksek olur.

Biraz da durum buğdayının makarnaya işlenme sürecini, kul-
lanılan teknolojileri ve bu süreçteki önemli dinamikleri anlatır 
mısınız?
Tanım açısından makarna sade, tam buğday, çeşnili, zenginleş-
tirilmiş ve güçlendirilmiş olmak üzere üretilmektedir.  Çeşnili 
makarna; durum buğdayı irmiğinden tekniğine uygun olarak 
hazırlanan makarna hamuruna ve/veya kurutulmuş makarnaya 
yumurta ve yumurta ürünleri, süt ve süt ürünleri, sebze, baklagil 
ve unları, buğday ürünleri dışındaki diğer tahıl ürünleri ve lifle-
ri, baharat ile tat vericiler ve benzerlerinin ilave edilmesiyle elde 
edilen bir üründür. 

Şekil yönünden ise makarnanın; uzun makarna (çubuk, lazanya, 
yassı, uzun, erişte vb.), kısa kesme makarna (tırtıl, burgu, kabuk, 
boncuk, erişte, fiyonk, kuskus, kalem, mantı vb.) ve şehriye (tel, 
arpa, yıldız) çeşitleri bulunmaktadır.

Makarnalık buğday irmiğe dönüştürülmeden önce buğday tanesi-
nin fiziksel yapısı öğütülmeye uygun duruma getirilmelidir. Tavla-
ma olarak isimlendirilen bu işlem ise belli bir sıcaklık derecesinde 
belli bir sürede taneye rutubet verilmesi veya uzaklaştırılmasıdır. 

Tavlama sonucunda tane içindeki rutubetin dağılımı ve miktarı de-
ğişikliğe uğramaktadır. Makarna yapımında ilk aşama, durum buğ-
dayından elde edilen irmiğe yüzde 27 –33 oranında su katılarak 
elde edilen hamurun yoğrulmasıdır. 

Hamurda kullanılan su miktarı irmiğin iriliğine, öz miktarına, ma-
karna şekline ve su sıcaklığına göre değişmektedir. Tekniğe uygun 
olarak su ile karıştırılan irmiğin yoğrulması sonucu hazırlanan ha-
mur, kurutulma işlemine tabi tutulur. Makarna yapımında kurutma 
tekniğinin önemi büyüktür. İçinde yüzde 28-35 su bulunan makar-
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28-35 water is shaped by pressing or cutting, the obtained pasta 
is dried until the water percentage drops to 12.5 – 13. The drying 
process is carried out in three phases as pre-drying, resting and 
final drying.

Pre-drying is an important and critical phase, and the moisture 
in the pasta evaporates at this stage. Thus a thin layer giving the 
pasta its hardness is formed at the outer surface of the pasta, and 
this layer prevents the formation of mold. After this stage, the pas-
ta gains a transparent appearance. This shortens the final drying 
phase and helps fixing the shape of the pasta.

Resting (softening) phase enables the water inside the pasta to 
spread evenly.  Final drying phase lowers the water amount in pas-
ta to 12.5-13 percent by applying hot air flow. The time required 
to complete final drying phase varies depending the equipment 
used and the shape of the pasta.

Cooling is the last step of pasta production. The pastas taken out-
side after dried are cooled and stored by being transported to 
storages via elevators and conveyor belts.

Technologically, there are two types of pasta according to produc-
tion style: long pasta and short-cut pasta.  Long pasta, spaghetti 
and fiori varieties are produced with molds and pressure. And 
others are short-cut pastas prepared by shaping the pasta dough 
in various forms. Soup pasta (fideos, orzo, stelle) and farfalle are 
processed in this way.

Finally, can you inform us briefly about the capacity of Turk-
ish pasta industry which is in top 5 in the world pasta export, 
and its current position in global pasta production and world 
market?
World pasta production is 12.8 million tons and this production is 
concentrated in few countries. Italy is the largest producer of the 
world with 3 million 161 thousand 707 tons of production and 25 

na hamuru, preslenerek veya kesilerek şekillendirildikten sonra 
içerisindeki su oranı yüzde 12,5 – 13 olana dek kurutulur. Kurutma 
işlemi ön kurutma, dinlendirme ve son kurutma olmak üzere üç 
aşamada gerçekleşir.

Ön kurutma, önemli ve kritik bir devre olup, bu dönemde makar-
nadaki nem buharlaşır. Böylelikle makarnanın dış yüzeyinde, ma-
karnaya sertliğini kazandıran ince bir tabaka oluşurken küf geliş-
mesi de önlenir. Bu işlemden sonra makarna şeffaf bir görünüm 
alır, son kurutma dönemi kısalır ve makarnanın şekli sabitleşir.

Dinlendirme (yumuşatma ) evresinde, makarna dinlendirilerek iç 
kısmındaki suyun düzgün şekilde dağılması sağlanır.  Son kurut-
ma aşamasında ise sıcak hava akımı uygulanarak makarnadaki su 
miktarı yüzde 12,5 – 13 oranına geriletilerek işlem tamamlanır. Ku-
rutmanın süresi kullanılan ekipmana ve makarnanın şekline göre 
değişir.

Soğutma, makarna üretiminin son adımıdır. Kurutması tamamla-
narak dışarı alınan makarnalar, soğutularak elevatörler ve kayar 
bantlar yolu ile dinlendirme silolarında depolanır.

Teknolojik olarak üretim şekline göre çubuk ve kesme olmak üzere 
iki türlü makarna bulunmaktadır. Çubuk makarna, spagetti, tırnak 
ve bamya çeşitleri kalıplarla ve basınçla üretilmektedir. Diğeri ise 
pasta hamuruna muhtelif şekiller verilerek hazırlanan kesme ma-
karnalardır. Şehriyeler (tel, arpa, harf ) ve fiyonk şeklinde olan ma-
karnalar bu yolla işlenmektedir.

Son olarak dünya makarna ihracatında ilk 5’te yer alan Tür-
kiye makarna sanayinin kapasitesi, mevcut makarna üretim 
ve dünya piyasasındaki konumu hakkında bilgi verir misi-
niz?
Dünya makarna üretimi 12,8 milyon tondur ve makarna üretimi 
birkaç ülkede yoğunlaşmıştır. İtalya, 3 milyon 161 bin 707 ton ve 
yüzde 25 pay ile dünyanın en büyük üreticisidir. İtalya’yı yüzde 20 
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percent share in the global market. Italy is followed by USA with 
20 percent, Brazil with 10 percent and Russian Federation with 7 
percent. Turkey is ranked fifth in world pasta production and its 
share in total production is 5.3 percent. 

While Italy, USA and Turkey continue their production activities 
by focusing more on export, the other countries only supply their 
own market demands. EU countries own 49 percent of the world 
production.

Turkey’s 530 thousand ton / year established capacity in 1993 
increased to 710 thousand ton / year in 1997, to 1 million ton / 
year in 2005, and to 1 million 700 thousand ton / year in 2010. The 
current production facilities in the sector are concentrated more 
on Central Anatolia, Southeastern Anatolia and Western Anatolia 
since they are the areas where durum wheat is produced. Gaziant-
ep is an important production area. 35 percent of the current pro-
duction capacity of Turkey is in this city. 

Another important production area is Central Anatolian region 
that provides 40 percent of the total production capacity. All pasta 
factories in Turkey produce the semolina required for their pro-
duction in their own facilities. However, this is a system not widely 
seen among European and American producers, and it provides 
advantages such as low cost, standardization, research and devel-
opment and high quality to Turkish producers. 

While pasta production was already increasing in Turkey year by 
year, the latest achievements in export caused even more signifi-
cant increase in production. 

ile A.B.D., yüzde 10 ile Brezilya ve yüzde 7 ile Rusya Federasyonu 
izlemektedir. Türkiye, dünya makarna üretiminde beşinci sırada 
olup, üretimdeki payı yüzde 5,3’tür. 

Üretimde ilk sıralarda yer alan ülkelerden İtalya, A.B.D. ve Türkiye 
ihracata dönük üretim yaparken, diğer ülkeler genelde kendi pi-
yasa taleplerini karşılamaktadırlar. AB ülkeleri, dünya üretiminin 
yüzde 49’una sahiptir.

Türkiye’nin 1993 yılında 530 bin ton/yıl olan kurulu kapasitesi, 
1997 yılında 710 bin ton/yıla, 2005 yılında 1 milyon ton/yıla ve 
2010 yılı itibariyle 1 milyon 700 bin ton/yıla ulaşmıştır. Sektördeki 
mevcut üretim tesisleri coğrafi olarak makarnalık (durum) buğda-
yının yetişme alanları olan Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve 
Batı Anadolu’ da yoğunlaşmaktadır.

Gaziantep ili önemli üretim bölgesidir. Türkiye’de mevcut üretim 
kapasitesinin yüzde 35’i burada bulunmaktadır. Diğer önemli üre-
tim bölgesi ise toplam üretim kapasitesinin yüzde 40’ını gerçekleş-
tiren Orta Anadolu bölgesidir. 

Türkiye’deki tüm makarna fabrikaları, üretimleri için gerekli olan ir-
miği kendileri üretmektedir. Oysa bu durum Avrupa ve A.B.D. üre-
ticilerinde fazlaca yaygın olmayan bir sistem olup, Türk üreticileri-
ne öncelikle düşük maliyet, standardizasyon, araştırma-geliştirme 
ve yüksek kalite gibi avantajlar sağlamaktadır. 

Ülkemizde makarna üretimi yıllar itibariyle artış göstermekle bir-
likte özellikle son yıllarda ihracatta yaşanan büyük başarılar, üreti-
min önemli oranda artışına da vesile olmuştur. 
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Doruk Group, which defines the whole process from the wheat 
seed to the arrival of bread at meal tables as a chain of value and 
participates in every stage of this chain, is a group of companies 
that is very successful both in Turkey and in the international are-
na.  Dormar Doruk Marmara Un Sanayiciliği A.Ş., one of the group 
companies, produces flour by processing 2,400 tons of wheat per 
day at its factories in Tekirdağ, Hayrabolu and Ankara. Most of the 
flour produced by Dormar is exported. 

According to the information obtained from Gürsel ERBAP, the 
General Manager of Dormar Doruk Marmara Un Sanayiciliği A.Ş., 
the Group used 155,000 tons out of 285,000 tons of its production 
in 2011 for export purposes.

Buğday tohumundan ekmeğin sofraya gelinceye kadar geçirdiği 
tüm süreci, bir değer zinciri olarak tanımlayan ve bu değer zinciri-
nin her aşamasında bulunan Doruk Group, Türkiye’de olduğu gibi 
uluslararası alanda da önemli bir başarıyla imza atan bir şirketler 
topluluğu.  Grup şirketlerinden Dormar Doruk Marmara Un Sana-
yiciliği A.Ş., Tekirdağ, Hayrabolu ve Ankara’daki fabrikasında gün-
lük 2 bin 400 ton buğday işleyerek un üretiyor. Dormar’ın ürettiği 
unun en büyük kısmı ise ihraç ediliyor.  

Dormar Doruk Marmara Un Sanayiciliği A.Ş. Genel Müdürü Gür-
sel ERBAP’ın verdiği bilgiye göre; Grup, 2011 yılında ürettiği 285 
bin ton unun 155 bin tonunu ihracat faaliyetleri içerisinde kul-
landı.

“Her ülkenin beslenme alışkanlıklarına ve tercihlerine göre un kriterleri de değişmektedir. Tü-
keticinin son üründen beklentisine göre tohumdan başlayıp, buğday tarımına, buğdaydan un 
üretimine tüm süreçleri kontrol eden ve yöneten yapı, gerekli üstün teknoloji ile birleştiğinde 
dünyanın her hangi bir yerindeki istenen un kriterinin sağlanmasını ve sürdürülebilir kılınmasını 
garanti etmektedir.”

“Flour criteria change according to nutrition habits and preferences of countries. When the struc-
ture that controls and manages all processes from seed to wheat cultivation and from wheat to 
flour production in accordance with the expectations of consumers from the final product is com-
bined with the necessary superior technology, it guarantees that the desired flour criteria can be 
achieved and maintained anywhere in the world.



44

We interviewed Gürsel Erbap for our magazine’s raw material file 
and he answered our questions about Doruk Group and Dormar 
as well as bread flour criteria.

Mr. Erbap, can you first give us some information about Doruk 
Group, Dormar Doruk Marmara Un Sanayii and the flour pro-
duction amount of the group?
The wheat adventure of Doruk Group started in 1972. The first steps 
taken with Marmara Un Sanayii A.Ş, which was founded in Tekirdağ 
that is one of the primary grain areas of Turkey, led us to success, 
including operations in all stages from farmland to tables.

As a holding that has been operating in the sector for forty years, 
we define the whole process from the wheat seed to the arrival of 
bread at tables as a chain of value. Participating in every stage of 
this chain of value is highly important to ensure our quality con-
sistence, sustainability and integrity. 

Starting with seeding activities, this chain of value continues with 
agricultural activities, and milling, yeast production and produc-
tion of other inputs that add value to flour and it is offered to con-
sumers by means of industrial and retail bakery.

Dormer Doruk Marmara Un Sanayii, which is included in the affili-
ates of Dork Group that adds value to all processes starting from 
seed production and ending at meal tables, constitutes one link of 
the chain of value. 

With the legacy it inherited from Marmara Un that forms the basis 
of our holding, Dormar Doruk Marmara Un Sanayi is one of the 
cornerstones of Turkish milling industry. We produce flour at our 
plants in Tekirdağ, Hayrabolu and Ankara by processing 2,400 tons 
of wheat per day. These plants have 120,000 tons of storage ca-
pacity as well.

Dergimizin hammadde konulu dosyası için görüşlerine başvur-
duğumuz Gürsel Erbap, hem Doruk Group ve Dormar hem de ek-
meklik un kriterleriyle ilgili sorularımızı yanıtladı.

Gürsel Bey öncelikle bize Doruk Grup, Dormar Doruk Marmara Un 
Sanayi ve grubun un üretim miktarı hakkında bilgi verir misiniz?
Doruk Grubu olarak buğdayla yolculuğumuz 1972’de başladı. 
Türkiye’nin en önemli tahıl alanlarından biri olan Tekirdağ’da 
kurulan Marmara Un Sanayii A.Ş. ile atılan ilk adımlar, bizi tar-
ladan sofraya her aşamada faaliyet gösterdiğimiz bir başarıya 
ulaştırdı.

Sektörde 40 yılını dolduran bir holding olarak buğday tohumun-
dan ekmeğin sofraya gelinceye kadar geçirdiği tüm süreci, bir de-
ğer zinciri olarak tanımlıyoruz. Bu değer zincirinin her aşamasında 
bulunmak, kalite tutarlılığımızı, sürdürülebilirliğimizi ve bütünsel-
liğimizi sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır.

Tohumculuk faaliyetleri ile başlayan bu değer zinciri, tarımsal faali-
yetler, una değer katan değirmencilik, mayacılık ve diğer girdilerin 
üretilmesi ile devam edip, endüstriyel ve perakende fırıncılıkla tü-
ketici ile buluşmaktadır.

Tohum üretiminden başlayan ve sofrada biten tüm süreçlere de-
ğer katan Doruk Group Holding’e bağlı şirketlerimiz içerisinde yer 
alan Dormar Doruk Marmara Un Sanayii, değer zincirinin halkala-
rından birini oluşturmaktadır. 

Dormar Doruk Marmara Un Sanayii, holdingimizin temellerini 
oluşturan Marmara Un’dan devraldığı mirası ile Türkiye değirmen-
ciliğinin temel taşlarındandır. Tekirdağ, Hayrabolu ve Ankara’da 
bulunan fabrikalarımızda günde 2 bin 400 ton buğday kırarak un 
üretimi yapmaktayız. Ayrıca bu fabrikalarımız 120 bin ton depola-
ma kapasitesine sahiptir.
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How much of the flour produced by Dormar is used in the do-
mestic market and how much is exported?
155,000 tons out of the total 285,000 tons of flour produced in 
2011 were exported. 130 tons of flour were consumed in the do-
mestic market. 

Export activities are handled by Doreks Uluslararası Ticaret A.Ş. 
which is a member of Doruk Una Değer Katma Holding. The com-
pany exports yeast, flour and other bakery products to more than 
one hundred countries in five continents with the mission of offer-
ing “Wholesale Bakery Products”.

Dorpa Fırıncılık Çözümleri A.Ş. carries out the sales and distribu-
tion in the Turkish Market. Dorpa Fırıncılık Çözümleri A.Ş offers 
services to bakery shops, patisseries, industrial bakery producers, 
hotels, restaurants, cafes and catering companies.   

Can you mention the export markets of Doruk Group? What 
countries constitute the main markets?
Turkey is a leading flour exporter in the world. Doruk Group is a 
leading flour exporter in Turkey.We exported flour to Middle East, 
North-East-Middle and West Africa, Central and South America, 
Far East and Southeastern Asia countries in 2011.

Leaving aside the other bakery products, what are the basic 
quality criteria for bread flour? Do these quality criteria change 
depending on the countries to which you export goods?
Flour criteria change according to nutrition habits and preferenc-
es of countries. The fact that Doruk Group is involved in the whole 
chain of value provides the knowledge and technology capable of 
meeting all different needs of countries. 

Quality criteria in the countries to which we realize exports de-
pend on the final product types and process changes. 
When the structure that controls and manages all processes from 
seed to wheat cultivation and from wheat to flour production in 
accordance with the expectations of consumers from the final 
product is combined with the necessary superior technology, it 
guarantees that the desired flour criteria can be achieved and 
maintained anywhere in the world.

Wheat varieties that have economic and commercial value are di-
vided into three varieties in botanical terms:
1. Triticum aestivum
2. Triticum durum
3. Ttiticum compactum
The quality differences between varieties and types determine the 
intended use of the flour produced.

Among these three varieties, the most common one is Triticum 
aestivum. This variety has the biggest variation in terms of color, 
hardness, softness, resistance to frost/drought, maturity period, 
grinding features, protein amount and quality etc. This variety is 
used for producing bread flour. Triticum durum wheat varieties 
are for pasta production and Triticum compactum wheat varieties 
are for biscuit production.

Dormar’ın üretimini gerçekleştirdiği unun ne kadarlık bir bölü-
mü yurtiçi pazarında kullanılmakta, ne kadarlık bölümü yurtdı-
şına ihraç edilmektedir?
2011 yılında üretilen toplam 285 bin ton unun 155 bin tonu ih-
racat faaliyetleri içersinde yer aldı.  130 bin ton un ise iç pazarda 
tüketilmiştir. 

İhracat, Doruk Una Değer Katma Holding çatısı altında yer alan 
Doreks Uluslararası Ticaret A.Ş. şirketi tarafından yürütülmektedir. 
Şirket, “Toplam Fırıncılık Çözümleri” sunma misyonuyla beş farklı 
kıtada yüzden fazla ülkeye maya, un ve diğer fırıncılık ürünleri ih-
racatı yapmaktadır.

Türkiye pazarındaki satış ve dağıtım Dorpa Fırıncılık Çözümleri A.Ş. 
tarafından yapılmaktadır. Dorpa Fırıncılık Çözümleri A.Ş., fırınlar, 
pastaneler, endüstriyel unlu mamul üreticileri, oteller, restaurant-
lar, cafe ve catering şirketlerine hizmet etmektedir.   

Doruk Grup’un un ihracat pazarları hakkında bilgi verir misiniz? 
Ağırlıklı pazarları hangi ülkeler oluşturmaktadır? 
Türkiye, un ihracatında dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Do-
ruk Group da un ihracatında Türkiye’nin en önde gelen ihracatçı-
larındandır.
2011 yılı içerisinde Orta Doğu, Kuzey-Doğu-Orta ve Batı Afrika, 
Orta ve Güney Amerika, Uzak Doğu ve Güney Doğu Asya ülkeleri 
un ihraç ettiğimiz ülkelerdir.

Diğer unlu mamulleri bir kenara bırakırsak, ekmeklik unda te-
mel kalite kriterleri nelerdir? İhracat yaptığınız ülkelere göre bu 
kalite kriteleri değişiklik göstermekte midir?
Her ülkenin beslenme alışkanlıklarına ve tercihlerine göre un kri-
terleri de değişmektedir. Doruk Group’un tüm değer zincirinde yer 
alması ülkelerin farklı un ihtiyaçlarının tümüne cevap verebilecek 
bilgi birikimini ve teknolojiyi sağlamaktadır. 

İhracat yapılan ülkelerde kalite kriterleri son ürün tipine ve uygula-
nan proses değişikliklerine göre farklılık göstermektedir. 
Tüketicinin son üründen beklentisine göre tohumdan başlayıp, 
buğday tarımına, buğdaydan un üretimine tüm süreçleri kontrol 
eden ve yöneten yapı, gerekli üstün teknoloji ile birleştiğinde dün-
yanın her hangi bir yerindeki istenen un kriterinin sağlanmasını ve 
sürdürülebilir kılınmasını garanti etmektedir.

Ekonomik ve ticari öneme sahip olarak ekimi yapılan buğday çeşit-
leri botanik yönden üç türe ayrılmaktadır;
1. Triticum aestivum
2. Triticum durum
3. Ttiticum compactum
Türler ve çeşitler arasındaki kalite farkları, elde edilen unların kulla-
nım amaçlarını tayin etmektedir.

Üç tür içerisinde en yaygın olarak yetiştirilen, renk, sertlik, yumu-
şaklık, dona-kurağa-hastalıklara mukavemet, olgunlaşma periyo-
du, öğütme özellikleri, protein miktar ve kalitesi gibi özellikler bakı-
mından en geniş varyasyon gösteren Triticum aestivum türüdür ve 
bu tür ekmeklik buğdaylar olarak değerlendirilmektedir. Triticum 
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Flour quality is, in the general sense, the ability of flour to have 
a price that is always competitive under production conditions, 
to have the desired features, and to be a uniform and attractive 
product. And it holds different meanings depending on the final 
product type and users. 

Flour quality is technologically estimated by the measurable phys-
ical, chemical and technological features of the flour or dough. 
Flour color, protein amount, protein quality, uniformity, water 
absorption, kneading and fermentation tolerance, the ability of 
dough to produce gas, gas holding capacity, proteolytic and amy-
lolytic activity of gluten are primary criteria showing the quality 
of bread flour.

The flour types we export change depending on countries and 
customer demands. Bread Flour, Hamburger Flour, Cake Flour, 
Biscuit Flour, Pita Bread Flour, Baguette Flour, Cookie Flour, Thin 
Bread Flour, Pita Flour, Flour for General Use and Fish Feed Flour 
types are mostly produced. All these flour types differ in terms of 
quality. Different wheat mixtures and processing techniques are 
applied for each product.  

Why is the quality of the raw material, i.e. flour important for 
bread? What are the points to consider while selecting bread 
flour?
Wheat flour is divided into two categories as bread flour and spe-
cial-purpose flour. The flour produced by grinding wheat whose 
attributes are suitable for bread production is called bread flour. 

Flour produced from wheat suitable for special production is called 
special-purpose flour. It includes baklawa, patty, biscuit, cake, pie, 
phyllo, pizza, hamburger, grain bread flour, flour with additives, 
specially processed flour and semolina flour etc. 

White flour used for pastry such as patty, pie and cookie is pro-
duced from wheat endosperm.  Whole grain flour contains all 
three parts of grain kernel (bran, germ, and endosperm). In de-
veloped countries, wheat quality is determined according to the 
rheological structure of gluten as well gluten amount. In other 
words, extensogram and pharynogram values are taken into ac-
count. Very strong and very weak flour types are not suitable for 
production of bread or bread products.

durum türüne ait buğday çeşitleri makarnalık buğdaylar, Triticum 
compactum türüne ait buğday çeşitleri de bisküvilik buğdaylardır. 
Un kalitesi, geniş anlamda; unun imalat şartlarında her zaman re-
kabet edilebilir fiyatta, arzu edilen özellikte, üniform, cazip bir son 
ürün meydana getirebilme kabiliyetinde olup son ürünün çeşidi-
ne ve kullananlara göre farklı anlamlar ifade etmektedir. 

Un kalitesi teknolojik anlamda, genellikle unun ve hamurun ölçü-
lebilir nitelikteki fiziksel, kimyasal ve teknolojik özellikleri ile tah-
min edilmektedir. Unların rengi, protein miktarı, protein kalitesi, 
üniformitesi, su absorpsiyonu, yoğurma ve fermentasyon toleran-
sı, hamurun gaz meydana getirme kabiliyeti, glutenin gaz tutma 
kapasitesi ve proteolitik ve amilolitik aktivitesi  ekmeklik unların 
kalitesini gösteren başlıca kriterlerdir.

İhracatını yaptığımız unlar, ülkelere ve müşteri isteklerine göre de-
ğişiklik göstermektedir. Ağırlıklı olarak; Ekmeklik Un, Hamburger-
lik Un, Kek Unu, Bisküvi Unu, Pita Ekmeği Unu, Baget Ekmeği Unu, 
Kurabiye Unu, Lavaşlık Un, Pidelik Un, Genel Kullanım Amaçlı Un, 
Balık Yemi Unu gibi unlar üretilmektedir. Bu unların tamamı kalite 
yönünden farklılık göstermektedir. Her ürün için farklı buğday ka-
rışımları ve işleme teknikleri uygulanmaktadır. 

Ekmekte, hammaddenin yani unun kalitesi neden önemli-
dir? Ekmeklik unun seçiminde öncelikle nelere dikkat et-
mek gerekir?
Buğday unları, ekmeklik ve özel amaçlı olmak üzere iki gruba ay-
rılır. Özellikleri ekmek yapımına uygun buğdayların öğütülmesiyle 
elde edilen una, ekmeklik un denir. 

Baklava, börek, bisküvi, kek, pasta, yufka, pizza, hamburger, tahıl-
lı ekmek gibi direkt tüketilen ürünlerin unları, katkılı unlar, özel 
işlem görmüş unlar ve irmik altı unu gibi amaca yönelik mamul-
lerin yapımına uygun buğday ununa özel amaçlı un denir.  Börek, 
pasta, kurabiye gibi hamur işleri yaparken kullanılan beyaz unlar 
buğdayın endosperminden elde edilir.  Tam tahıl unları, tahıl ta-
nesinin üç kısmını da (kepek, ruşeym, endosperm) içeren unlar-
dır. Gelişmiş ülkelerde buğday ununun kalitesi, gluten miktarının 
yanı sıra glutenin reolojik yapısına göre, yani ekstensogram ve 
farinogram değerleri ile belirlenir. Çok kuvvetli ve çok zayıf unlar 
ekmek veya ekmek çeşitleri üretimi için uygun karakter taşıma-
maktadırlar.
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STRONG FLOUR: It has sufficient gluten; dough produced from this 
type is very resistant. Bread shrinks (low volume, narrow base, cylin-
drical structure) if dough is not processed properly. In order to pro-
duce suitable bread from strong flour, the dough must be kneaded 
for a long time and efficiently, appropriate additives must be used, 
the first fermentation period must be kept short and the dough 
must be given a soft texture by adding more water.

MEDIUM STRENGTH FLOUR: Gluten does not have a very resistant 
structure and it can partially stretch. This is the most common type 
due to the bakery conditions in Turkey. This type of flour is preferred 
as dough processing tolerance is high. Medium strength flour types 
are preferred as the dough kneading tolerance is high, the fermen-
tation stability is high, the sensitivity of the bread additives is low, 
the reflection of processing errors onto bread quality is minimum, 
blending compatibility is higher than weak and strong flour types, 
processing tolerance is high and as they require less expertise.

WEAK FLOUR: This flour type contains gluten with low bread qual-
ity and its dough is not elastic and resistant. It is very difficult to 
use this type in bread production. When this flour is not processed 
properly, large based, non-welled and flattened shapes are formed 
on breads contrary to shrinkage. In order to produce good bread 
from weak flour, it is necessary to knead the dough for a short time, 
to use additives that increase oxidant and fermentation stability, to 
keep the first fermentation period long, to give little water to dough 
while kneading, thus forming a hard texture and to use as much 
sourdough as possible.

Mr. Erbap, what would you like to add as your final remarks?
Wheat has been a companion of humans for 11 thousand years. 
Wheat and other grains, which are among the most crucial sub-
stances for the survival of humankind beyond nutrition, are at the 
starting point of the most significant chain in today’s world. With 
its presence in every stage of this chain that feeds, gives life and 
maintains from the seeding stage to the arrival at tables, Doruk 
Group Holding is trying to sustain the contribution of wheat and 
other grains to increasing our life quality. 

KUVVETLİ UNLAR: Gluten niteliği iyidir, hamurları çok dirençli yapı-
ya sahiptir. Hamurlar uygun işlenmediği takdirde ekmeklerde sıkma 
(küçük hacimli, bıçak açmamış, dar tabanlı, silindirik yapı) görülür. 
Kuvvetli unlardan uygun ekmek elde edebilmek için; hamuru uzun 
süreli ve etkili yoğurmak, uygun katkı maddesi kullanmak, birinci 
fermantasyon süresini kısa tutmak, hamura daha fazla su vererek 
yumuşak bir kıvam sağlamak gerekmektedir.

ORTA KUVVETTEKİ UNLAR: Gluten yapı itibariyle çok dirençli ol-
mayıp, kısmen uzayabilir niteliğe sahiptir. Ülkemiz fırın şartları iti-
bariyle en çok kullanılan unlardır. Hamur işleme toleransının yük-
sek olması nedeniyle, bu unlar tercih edilmektedir. Orta kuvvetteki 
unlar; hamur yoğurma toleransının yüksek olması, fermantasyon 
stabilitesinin yüksek olması, ekmek katkı maddesi hassasiyetinin 
düşük olması, işleme kaynaklı hataların ekmek kalitesine yansıması-
nın minimum düzeyde olması, zayıf ve kuvvetli unlara oranla paçal 
uyumunun daha yüksek olması, işleme toleransının yüksek olması, 
ustalığa gereksinimin az olması sebebiyle tercih edilmektedir.

ZAYIF UNLAR: Glutenin ekmeklik kalitesinin düşük olduğu unlar 
olup, hamurları elastik olmayan dirençsiz bir yapıya sahiptir. Ekmek 
üretiminde kullanılması çok zor unlardır. Uygun işlenmediği takdir-
de sıkmanın tam tersine, ekmeklerde yayvanlık denilen kabarmamış 
ve bıçak açmamış geniş tabanlı basık şekiller oluşur. Zayıf unlardan 
iyi ekmek yapabilmek için; hamuru kısa süreli yoğurmak, oksidant 
ve fermantasyon stabilitesini artırıcı katkı maddesi kullanmak, birin-
ci fermantasyon süresini uzun tutmak, yoğurma esnasında hamura 
az su verip, sert bir kıvam sağlamak, mümkün oldukça ekşi hamur 
kullanımını artırmak gerekmektedir.

Gürsel Bey, son olarak neler eklemek istersiniz?
Buğday, insan hayatına 11 bin yıldır yol arkadaşlığı yapıyor. Bes-
lenmenin ötesinde insanoğlunun hayatta kalması için en temel 
maddelerden biri olan buğday ve diğer tahıllar, bugün dünyadaki 
en önemli zincirin başlangıç noktasında bulunuyor. Doruk Group 
Holding tohumdan sofraya kadar, besleyen, yaşatan, geçindiren 
bu zincirin her aşamasındaki varlığı ile buğday ve diğer tahılların 
yaşam kalitemizi yükseltmeye olan katkısını sürdürülebilir kılmaya 
çalışıyor.
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Dünya hububat endüstrisinin en önemli buluşma platformu İDMA Fuarı, 4-7 Nisan 2013 tarihleri 
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde beşinci kez kapılarını dünyanın 103 ülkesinden gelecek bin-
lerce profesyonele açacak. İDMA 2013 Fuarı’nın bir öncekinden en büyük farkı, bisküvi ve makar-
na sanayinin daha geniş katılımı için üçüncü bir salonun açılmış olması.

IDMA Exhibition, which is the most important meeting platform of world grain sector, will open 
its doors to thousands of professionals from 103 countries on April 4-7, 2013 for the fifth time. 
The biggest difference of IDMA 2013 from the previous organization is the addition of a third hall 
with the wider participation of biscuit and pasta industry.
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The fifth occasion of the International Flour, Semolina, Rice, Corn, 
Bulghur, Feed Milling Machinery & Pulse, Pasta, Biscuit Technolo-
gies Exhibition (IDMA), which is organized biannually by Parantez 
Uluslararası Fuarcılık in Istanbul, is preparing to host thousands of 
professionals from 103 countries on 04-07 April 2013 in Istanbul 
Expo Center.

Parantez Fuarcılık that began working for IDMA 2013 without tak-
ing any break after IDMA 2011, which had been very productive 
both for the participants and the visitors will organize IDMA 2013 
Exhibition in 3 halls unlike IDMA 2011. The primary reason behind 
the addition of this third hall is to open space for the wider par-
ticipation of biscuit and pasta sector besides the general high de-
mand for participation.

Parantez Fuarcılık General Manager, Zübeyde Kavraz told us the 
latest developments about IDMA 2013 and why they opened a 
new hall for the biscuit and pasta sector.

Mrs. Kavraz, the IDMA exhibition you organized in 2011 was 
very much appreciated by both visitors and participants. The 
next exhibition is in April, 2013. How are the preparations for 
IDMA 2013 going?
As you know, International Flour, Semolina, Rice, Corn, Bulghur, 
Feed Milling Machinery & Pulse, Pasta, Biscuit Technologies Exhi-
bition (IDMA), has proved to be the most prominent meeting plat-
form of the world milling industry. Therefore, the leading organi-
zations of the world milling industry booked their places in the 

5th IDMA fair to be held in Istanbul 
Expo Center on 4-7 April 215 al-
though there is still more than one 
year. We consider this as a proof of 
the success of 2011 IDMA.

As Parantez Fuarcılık, our main aim 
is to meet all expectations of the 
visitors and participants in this ex-

hibition we organize biannually and to make them leave the exhi-
bition satisfied.  For this reason, we intensify the preparations for 
IDMA 2013.

As we know, IDMA 2013 will be held in 3 halls unlike the previous 
organization. What was your goal in opening this third hall?
Actually, there are few reasons. First of all, most of the participants 
that left IDMA 2011 really happy wanted to enlarge their stands, 
and the companies that couldn’t participate to the exhibition in 
2011 wanted a place for themselves in IDMA 2013. Thus, we need-
ed to make room for them. However, the main reason was the de-
mand we received from our foreign visitors. 

As you know, we, as Parantez Group, work hard in 103 countries 
for the promotion of IDMA Exhibition. During these promotion ac-
tivities, producers of flour and semolina, which are the main raw 
materials of pasta and biscuit, approach us also as pasta and bis-
cuit investors.  These investors, who follow IDMA to shape their in-
vestments, shared their wish to benefit more from this exhibition 

Parantez Uluslararası Fuarcılık tarafından 2 yılda bir İstanbul’da or-
ganize edilen Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem De-
ğirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı 
(İDMA)’nın beşincisi, 04-07 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul 
Fuar Merkezi’nde, dünyanın 103 ülkesinden gelecek binlerce pro-
fesyonel ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Hem katılımcılar hem de ziyaretçiler açısından son derece verimli 
geçen İDMA 2011 Fuarı’nın ardından 2013’teki fuar için çalışma-
larına ara vermeden devam eden Parantez Fuarcılık, İDMA 2013 
Fuarı’nı İDMA 2011’den farklı olarak 3 salonda gerçekleştirecek. 
Üçüncü salonun açılmasının öncelikli nedeni, yoğun katılım tale-
binin dışında, bisküvi ve makarna sektörüne daha geniş katılım 
için yer açmak.

Parantez Fuarcılık Genel Müdürü Zübeyde Kavraz, hem İDMA 
2013 Fuarı’yla son durum hem de bisküvi ve makarna sektörleri 
için neden yeni bir salon açtıklarını anlattı.

Sayın Kavraz, 2011 yılında gerçekleştirdiğiniz İDMA Fuarı, hem 
ziyaretçisi hem de katılımcısıyla bir hayli beğeni topladı. Bir 
sonraki fuar Nisan 2013’te. İDMA 2013 Fuarı’nın çalışmaları 
nasıl gidiyor?
Bildiğiniz gibi Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem De-
ğirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı 
İDMA, dünya değirmencilik sektörünün en önemli buluşma plat-
formu olarak kendini kanıtlamış durumda. Bu yüzden de dünya 
değirmencilik sektörünün önde gelen markaları, bir yıldan fazla 
bir zaman olmasına rağmen, 4-7 Nisan 2013 tarihleri arasında İs-
tanbul Fuar Merkezi’nde 5. kez dü-
zenlenecek İDMA 2013 Fuarı için 
şimdiden yerlerini ayırttı. Bunun da 
İDMA’nın 2011 yılında yakaladığı 
başarının bir kanıtı olduğunu düşü-
nüyoruz.

2 yılda bir organize ettiğimiz bu 
fuarda, hem katılımcılarımızın hem 
de ziyaretçilerimizin tüm beklentilerini karşılamak ve fuardan 
memnun ayrılmalarını sağlamak Parantez Fuarcılık olarak en temel 
hedefimiz.  Bunun için de İDMA 2013 için çalışmalarımızı arttırarak 
devam ettiriyoruz.

Bildiğimiz kadarıyla İDMA 2013, bir önceki fuardan farklı olarak 
3 salonda gerçekleştirilecek. Üçüncü salonu açmaktaki amacı-
nız nedir?
Bunun birkaç nedeni var. Öncelikle İDMA 2011 Fuarı’ndan son 
derece memnun ayrılan katılımcılarımızın büyük bir çoğunluğu, 
İDMA 2013’teki stand alanlarını büyütmek, 2011’e katılamayan 
birçok firma da İDMA 2013’te yer almak istiyor. Dolayısıyla bunlar 
için yer açmamız gerekiyor. Ancak asıl nedenimiz yurtdışı ziyaretçi-
sinden aldığımız talep.  Bildiğiniz gibi Parantez Group olarak, İDMA 
Fuarı’nın tanıtımı için dünyanın 103 ülkesinde çalışmalar yapıyo-
ruz. Bu tanıtım çalışmaları esnasında dünyanın farklı noktaların-
da, makarnanın ve bisküvinin ana hammaddesi olan un ve irmik 
üreticileri, aynı zamanda makarna ve bisküvi yatırımcısı olarak da 
karşımıza çıkmaktadır. 

“ASIL NEDEN MAKARNA VE BİSKÜVİ 
YATIRIMCILARINDAN GELEN TALEP”

“THE PRIMARY REASON IS THE 
DEMAND WE RECEIVE FROM PASTA 

AND BISCUIT INVESTORS”
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also for their investments regarding biscuit and pasta technolo-
gies. And in line with this request, we decided to open a third hall 
in the exhibition to enable the representation of biscuit, pasta and 
bread technologies more in the exhibition.

Thus, both the representation power of the exhibition will en-
hance and the investors visiting the exhibition will have the op-
portunity to access all technologies they are interested in from a 
single point.

You just said that you carry out promotion activities in 103 
countries. Can you briefly tell us about these activities you 
carry out for the organization of local and foreign visitors? 
What kinds of promotion activities are you carrying out and 
in how many countries?
For IDMA 2013, we increased our efforts to attract more local and 
foreign visitors. First of all, number of countries where we carry out 
activities to draw visitors was increased to 103. In order to ensure 
more efficient publicity and visitor attendance, we work together 
with the leading associations, unions, media institutions and tour-
ism agencies in these 103 countries.

In this context, more than 100 associations, unions and tourism 
agencies in Asian, Africa, Middle East, Balkan, South and North 

America and European countries are 
providing assistance for Parantez 
Fuarcılık for IDMA 2013 and carry-
ing out active operations for visitor 
attendance. We have already made 
agency agreements in almost 20 
countries. Similar activities are un-
derway in other countries.Moreo-

ver, we continue to perform publicity works and invitations in five 
different languages by means of one-to-one interactions and by 
directly reaching out to the target group, namely company execu-
tives as we did in the previous fair in order to increase the number 
of visitors. 

Yatırımlarına yön vermek için İDMA’yı takip eden bu yatırımcı-
lar, bisküvi ve makarna teknolojileriyle ilgili yatırımları için de bu 
fuardan daha fazla yararlanmak istiyor.  Onlardan aldığımız bu 
talep doğrultusunda da bisküvi, makarna ve ekmek teknolojileri-
nin fuarda daha geniş anlamda temsil edilmesini sağlamak ama-
cıyla üçüncü bir salon açmaya karar verdik. Böylece hem fuarın 
temsil gücü artacak hem de fuarı ziyaret eden yatırıcılar, ihtiyaç 
duydukları tüm teknolojilere tek bir noktadan ulaşma imkanı bu-
labilecekler.

Az önce dünyanın 103 ülkesinde tanıtım çalışmaları yaptığınızı be-
lirttiniz. Bize biraz da yurtiçi ve yurtdışı ziyaretçi organizasyonu için 
yaptığınız bu çalışmalardan bahseder misiniz? Kaç ülkede, ne gibi 
tanıtım çalışmaları yapıyorsunuz?
İDMA 2013 için yurtdışı ve yurtiçi ziyaretçi çalışmalarımızı geniş-
lettik. Öncelikle ziyaretçi çalışması yaptığımız ülke sayısını 103’e 
çıkardık. Dünyanın 103 ülkesinde, daha etkili tanıtım ve ziyaretçi 
katılımı sağlamak için de ülkelerdeki sektörün önde gelen dernek-
leri, birlikleri, basın yayın kuruluşları ve turizm acenteleriyle işbir-
liği yapıyoruz.

Bu kapsamda Asya, Afrika, Ortadoğu, Balkanlar, Kuzey ve Güney 
Amerika ile Avrupa ülkelerinde, 100’ü aşkın dernek, birlik ve tu-
rizm acentesi, İDMA 2013 Fuarı için Parantez Fuarcılık’a destek 
vererek ziyaretçi katılımı için aktif 
çalışmalar yürütüyor. Hatta 20 ül-
kede, acentelik anlaşmalarımızı 
şimdiden yaptık. Diğer ülkelerde 
de benzer çalışmalarımız devam 
ediyor.  Ayrıca bir önceki fuarda 
olduğu gibi bu fuarda da ziyaretçi 
katılımını arttırmak için tanıtımla-
rımızı ve davetlerimizi 5 farklı dilde, direkt hedef kitleye, yani fir-
ma yöneticilerine ulaşarak, birebir iletişimlerle yapmaya devam 
ediyoruz.  Sadece bu iş için görevlendirilmiş bir ekibimiz var. Bu-
nun yanı sıra tanıtım için web sitemizi de 7 farklı dilde yeniden 
düzenledik. 

“İDMA 2013 İÇİN 103 ÜLKEDE 
TANITIM YAPILIYOR”

“FOR IDMA, PROMOTION ACTIVITIES 
ARE CARRIED OUT IN 103 COUNTRIES”
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We have a team dedicated only to this task. In addition, we re-
organized our website in seven languages for publicity. This way, 
many visitors have the opportunity to reach all information and 
developments about the exhibition in their own languages. We 
believe that these promotion activities, especially the ones for at-
tracting foreign visitors will be rewarded in 2013 exhibition and 
this will make all of our participants really happy. And thus the 
participants will have the opportunity to increase their global mar-
ket shares with the new relations they establish by meeting with 
thousands of professional visitors coming from 103 countries.

Who will be the participants and visitors of the exhibition? Who 
is the target group of the exhibition?
Flour, semolina, corn, rice and feed millers, producers and rep-
resentatives of pulses cleaning and packing, pasta and biscuit 
technologies, grain storing silos, filing, carrying and discharging 
systems, laboratory equipment, additives, packing machines and 
materials, spare parts and sub-industry products as well as inter-
national sellers of grains and pulses will attend the fair. 

These participants introduce the latest innovations in the systems 
they have developed or represent to the visitors in IDMA 2013. 
The target visitor group of IDMA 2013 consists of; the professional 
executives, investors and employees of global flour, semolina, 
rice, corn and feed millers, professional executives, investors and 
employees of commercial factories producing and trading pulses, 
pasta and biscuits, international buyers of grains and pulses, pro-
fessional executives, investors and employees of food companies 
making production in connection with the grains and pulses sec-
tors, presidents and members of non-governmental organizations 

and professional associations related to the grains and pulses sec-
tors, academics and students from education and research institu-
tions, senior executives and employees in legal institutions deal-
ing with matters such as food, agriculture and foreign trade, and 
seed producers.

Böylece birçok ziyaretçi, fuarla ilgili tüm bilgilere ve gelişmelere 
kendi dillerinde ulaşma imkanı buluyor.  Özellikle yurtdışı ziya-
retçilerine yönelik yaptığımız tanıtım çalışmalarımızın, 2013’teki 
fuarda karşılığını bulacağını ve katılımcıları memnun edeceğini 
düşünüyoruz. 
Katılımcılar, dünyanın 103 ülkesinden gelecek binlerce profesyo-
nel ziyaretçiyle bir araya gelerek kuracağı yeni işbirlikleriyle glo-
bal pazardaki payını arttırma imkanı bulacak.

Peki fuara katılımcı ve ziyaretçi olarak kimler katılacak? Fuarın 
hedef kitlesini kimler oluşturuyor?
İDMA 2013 Fuarı’na un, irmik, mısır, pirinç ve yem değirmenleri ile 
bakliyat temizleme, ambalajlama, makarna ve bisküvi teknolojile-
ri, tahıl depolama siloları, dolum, taşıma ve tahliye sistemleri, labo-
ratuvar cihazları, katkı maddeleri, ambalaj makineleri ve malzeme-
leri ile yedek parça ve yan sanayi ürünleri üreticileri ve temsilcileri 
ile uluslararası hububat ve bakliyat satıcıları katılacak. 

Bu katılımcılar, İDMA 2013’te geliştirdikleri veya temsilciliğini yap-
tıkları sistemlerdeki en son yenilikler ziyaretçilerin beğenisine su-
nacak. 

İDMA 2013’ün ziyaretçi bazında hedef kitlesini ise; dünya ölçe-
ğindeki un, irmik, pirinç, mısır ve yem değirmencilerinin profes-
yonel yöneticileri, yatırımcıları ve çalışanları ile bakliyat, makarna 
ve bisküvi üretimi ve ticareti yapan fabrikaların profesyonel yö-
neticileri, yatırımcıları ve çalışanları; uluslararası hububat ve bak-
liyat alıcıları; hububat ve bakliyat sektörleriyle bağlantılı üretim 
yapan gıda firmalarının profesyonel yöneticileri, yatırımcıları ve 
çalışanları; hububat ve bakliyat sektörleriyle bağlantılı sivil top-

lum kuruluşları ve mesleki kuruluşların başkanları ve üyeleri; eği-
tim ve araştırma kurumlarında görev yapan akademisyenler ve 
öğrenciler; gıda, tarım ve dış ticaret gibi konularla ilgilenen resmi 
kurumlarda görev yapan üst düzey yetkililer, çalışanlar ve tohum 
üreticileri oluşturuyor.
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How many visitors are you expecting for IDMA 2013?
IDMA 2011 Exhibition was visited by more than 8 thousand peo-
ple from 60 countries. We expect IDMA 2013 to be visited by more 
than 10 thousand local and foreign professionals from 103 coun-
tries during 4 days.

Could you give information about other activities that will be 
performed in the exhibition?
We will organize seminars on basic subjects such as wheat, flour, 
milling, pulses, rice, cracked wheat (bulghur) and pasta in IDMA 
2013 as we did in the previous exhibition. Differently from the 
previous exhibitions, Turkish and English simultaneous transla-
tions will be done in the seminar that will be organized in 2013 
exhibition. 

This way, visitors from abroad will easily benefit from these semi-
nars. Apart from the seminars organized by us (Parantez Fuarcılık), 
some international institutions and companies will have similar 
events. We will announce them in our website in the following 
days.

What would you like to add as your final remarks?
As I said earlier, our primary purpose is to meet the expectations of 
participants and visitors of our exhibitions at the highest level. We 
are rapidly continuing our preparations for this purpose. 

İDMA 2013 Fuarı’ndaki ziyaretçi beklentiniz nedir?
İDMA 2011 Fuarı’nı 60 ülkeden 8 bini aşkın ziyaretçi takip etmiş-
ti. İDMA 2013 Fuarı’nı ise 4 gün boyunca 103 farklı ülkeden 10 
bini aşkın yerli ve yabancı profesyonelin ziyaret etmesini bek-
liyoruz.

Fuarda gerçekleştirilecek diğer etkinlikler hakkında da bilgi ve-
rebilir misiniz?
İDMA 2003 Fuarı’nda bir önceki fuarda olduğu gibi yine buğday, un 
ve değirmencilik ile bakliyat, pirinç, bulgur ve makarna olmak üze-
re 5 farklı temel konuda seminer etkinliklerimiz olacak. 2013’teki 
fuarımızda düzenleyeceğimiz seminerlerde, bir öncekilerden farklı 
olarak Türkçe ve İngilizce simultane çeviri de yapılacak. 

Böylece yurtdışından gelen ziyaretçiler de bu seminerlerden rahat-
lıkla faydalanabilecek. Ayrıca Parantez Fuarcılık olarak bizim orga-
nize ettiğimiz seminerlerin dışında, bazı uluslararası kuruluşların 
ve de firmaların da bu tarz etkinlikleri olacak. Bunları da ilerleyen 
dönemde web sitemizden ilan edeceğiz.

Son olarak neler eklemek istersiniz?
Daha önce de bahsettiğim gibi en temel amacımız, fuarımıza katı-
lımcı ve ziyaretçi olarak katılan tüm tarafların beklentilerini en üst 
düzeyde karşılayabilmek. Bunun için de çalışmalarımıza ara ver-
meden hızla devam ediyoruz. 
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Türkiye’nin bisküvi makineleri alanın-
da dünya pazarındaki ilk 5 ülke ara-
sında yer aldığını dile getiren Eskort 
Makine Genel Müdürü Erdoğan Tür-
bedar, “Türkiye’de bisküvi makineleri 
üreticileri olarak, makine kalitemizin 
ve performansımızın yeterli seviyede 
olduğunu düşünüyorum.” dedi.

General Manager of Eskort Machinery, 
Erdoğan Türbedar said that Turkey is 
among the top 5 countries in the world 
biscuit machinery market and contin-
ued his words as follows: “As biscuit 
machinery manufacturers in Turkey, I 
believe our machinery quality and per-
formance are at adequate levels.”
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As one of the leading names in Turkish biscuit machinery sector, 
Eskort Machinery, which attracted great attention with its ‘test 
laboratory line’ offered to service in 2011, manufactures turnkey 
biscuit lines, biscuit packaging machines and custom designed 
lines for food production for the past 16 years. 

The company that manufactures production lines with capacities 
ranging from 50 kg/h to 2000 kg/h also meets various design-ori-
ented, challenging and special production requests.

General Manager of Escort Machinery, Erdoğan Türbedar, who pro-
vided information to our magazine about the company, reminds 
that Eskort Machinery founded on a 150 m2 production area in 
1996 is now providing service on a 5000 m2 indoor production 
area with a rapid growth, and he adds:  “We believe that innovative 
designs and advanced technologies used in our machinery have 
an important role in this growth. And by collecting all the equip-
ments within our own body by investing into our own production 
line, we obtained a competitive position in the market for the sys-
tems we manufacture.”

MORE THAN 30 TURNKEY BISCUIT FACILITIES IN OVERSEAS
Eskort Machinery that exports an important segment of its man-
ufactured systems established many turnkey facilities in over-

seas and especially in neighbor 
countries of Turkey. Erdoğan Türb-
edar says the following regarding 
this subject: “We export almost all 
of our production. In other words, 
85-95 percent of our production 
is exported. We established small 
and large capacity facilities in vari-
ous countries surrounding Turkey. 
The number of these turnkey fa-
cilities is around 30. And besides 
these, we also established many 
partial biscuit lines and produced 
special solutions for our custom-
ers.”

Türbedar says that they generally export their products to Tur-
key’s neighbors, Turkic Republics, Russia, Germany, North Africa 
and Arab countries and continues his words: “We are preferred by 
the producers in these countries because of our world class pro-
duction. Moreover our rapid response and solution offers to the 
requests of our customers before and after sales is another very 
important factor affecting their choice.”

“TURKEY WILL BE AMONG TOP 4 COUNTRIES 
IN THE WORLD BISCUIT MARKET”
Türbedar, who we asked to evaluate the current and future po-
sition of Turkey in the production and trade of biscuit technolo-
gies, states that Turkey will be in top 4, and answers our ques-
tion as follows: “Turkey has a certain market share in the world 
regarding biscuit machineries. I guess that this market share 
will increase even more in the following periods. Moreover, 
Turkey is now among the world’s top 3-5 countries in biscuit 

Türkiye’de bisküvi makineleri denildiğinde ilk akla gelen firmalar-
dan biri olan ve 2011 yılında piyasaya sunduğu ‘test amaçlı labo-
ratuvar hattı’ ile dikkatleri çeken Eskort Makine, 16 yıldır anahtar 
teslimi bisküvi hatları, bisküvi paketleme makineleri ve gıda üreti-
mi için özel tasarımlı hatlar üretiyor. 

Müşterilerin taleplerine göre 50 kg/saat’ten 2000 kg/sa kadar çe-
şitli kapasitelerde üretim yapabilecek bisküvi hatları üreten firma, 
tasarım odaklı birçok zor ve özel üretim isteklerini de karşılıyor.

Firmaları hakkında dergimize bilgi veren Eskort Makine Genel Mü-
dürü Erdoğan Türbedar, 1996 yılında 150 m2’lik üretim alanında 
kurulan Eskort Makine’nin bugünkü 5000 m2’lik kapalı üretim 
alanına çok kısa bir sürede ulaştığını hatırlatıyor ve ekliyor:  “Bu 
başarıyı yakalamada, tamamen yenilikçi tasarım modeliyle ürün-
ler hazırlamamızın ve ileri teknoloji uygulamalarını makinelere 
yansıtmamızın çok önemli bir payı olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca 
üretim parkuruna yaptığımız tezgâh yatırımlarıyla tüm donanımı-
mızı kendi bünyemizde toplayarak, üretimini yaptığımız sistemler-
de pazarda rekabetçi bir konuma ulaştık.”

YURTDIŞINDA 30’U AŞKIN ANAHTAR TESLİMİ BİSKÜVİ TESİSİ
Üretimini gerçekleştirdi sistemlerin çok önemli bir bölümünü ihraç 
eden Eskort Makine, bugüne kadar özellikle Türkiye’ye komşu ül-
kelerde birçok anahtar teslimi tesis 
kurdu. Erdoğan Türbedar, konuyla 
ilgili şunları dile getiriyor: “Üretimi-
mizin hemen hemen tamamını ih-
raç etmekteyiz. Yani yaklaşık yüzde 
85-95 üretimimiz, ihraç ürünüdür. 
Türkiye çevresindeki birçok ülke-
de anahtar teslimi küçük ve büyük 
kapasiteli tesisler kurduk. Anahtar 
teslimi tesis sayımız 30 civarında-
dır. Ancak bunların yanı sıra birçok 
kısmi bisküvi hatları kurduk ve bazı 
müşterilerimiz için de özel çözüm-
ler ürettik.”

Başta Türkiye’ye komşu ülkelerin, Türki Cumhuriyetlerin, Rusya, 
Almanya, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinin ihracat yaptıkları ülke-
ler arasında ön plana çıktığını belirten Türbedar, “Bu ülkelerdeki 
üreticilerin bizi tercih etmelerinin başlıca sebebi ürünlerimizin 
dünya standartlarında olmasıdır. Ayrıca satış öncesi ve satış son-
rası müşterilerimizin taleplerine hızlı bir şekilde cevap vermemiz 
ve çözüm sunmamız da bizi tercih etmelerinde çok önemli bir 
etkendir.” diyor.

“TÜRKİYE, DÜNYA BİSKÜVİ PAZARINDA 
İLK 4 ARASINDA OLACAK”
Bisküvi teknolojileri üretiminde ve ticaretinde Türkiye’nin dünyada 
hangi nokta olduğunu ve  gelecekte hangi noktada olacağını sor-
duğumuz Türbedar, ilk 4’te yer alacaklarına işaret ediyor. Erdoğan 
Türbedar, sorumuzu şöyle yanıtlıyor: “Türkiye, bisküvi makinaları 
konusunda dünyada belli bir pazar payına sahip. Önümüzdeki sü-
reçte de bu pazar payının artacağını tahmin ediyorum. Ayrıca Tür-
kiye bisküvi teknolojileri konusunda dünyada ilk 3-5 ülke arasında 

“Türkiye, bisküvi makinaları 
konusunda dünyada ilk 3-5 ülke 

arasında yer almaktadır. Gelecekte 
de yerinin ilk 2 ile 4 arasında bir 
noktada olacağına inanıyorum.”

“Turkey is now among the world’s top 
3-5 countries in biscuit technologies. 

And I believe it will be in top 2 or 4 
in the near future.”
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technologies. And I believe it will be in top 2 or 4 in the near 
future.”Türbedar evaluates the quality and performance of the 
biscuit technologies produced in Turkey as follows: “As biscuit 
machinery manufacturers in Turkey, I believe that our machin-
ery quality and performance are at adequate levels. The quality 
of the systems we manufacture is very close to the European 
standards.”  

20 PERCENT OF THE BUDGET IS ALLOCATED FOR R&D
Türbedar believes that the most fascinating innovation in the 
world biscuit machinery sector in the recent years is advanced 
technology production systems that enable producing biscuits 
hygienically without any touch of human hands, and thinks these 
technologies, which require very little manpower, will be the most 
preferred innovation in the following periods. 

General Manager Türbedar says that their most important innova-
tion is the “test laboratory line” that they offered to the market in 
2011 as Eskort Machine and states that this line attracted great 
attention both from Turkey and other countries. “Biscuit produc-
ers may save raw material, energy, effort and time by testing their 
new developed products on this line.” says Türbedar and under-
lines the fact that Eskort Machinery attaches great importance to 
R&D and that they constantly develop new projects and allocate 
almost 20 percent of their budget to R&D.

And Türbedar adds the following about the short and long term 
goals of Eskort Machinery in the world market: “Our goal is to 
manufacture machines by applying the most advanced technol-
ogy in the area of biscuit production machinery and to increase 
our share in the world biscuit machinery market with these ma-
chines.”

yer almaktadır. Gelecekte de yerinin ilk 2 ile 4 arasında bir noktada 
olacağına inanıyorum.” Türkiye’de üretilen bisküvi teknolojilerinin 
kalite ve performansını da değerlendiren Türbedar, şunları ifade 
ediyor: “Türkiye’de bisküvi makineleri üreticileri olarak, makine ka-
litemizin ve performansımızın yeterli seviyede olduğunu düşünü-
yorum. Ürettiğimiz sistemler, Avrupa standartlarına çok yakın bir 
kalitededir.”  

BÜTÇENİN YÜZDE 20’Sİ AR-GE’YE AYRILIYOR
Dünya bisküvi makineleri sektöründe son zamanlarda geliştirilen 
yeniliklere baktığımızda en göz alıcı yeniliğin üretimin hiç insan 
eli değmeden, hijyenik bir şekilde yapılmasını sağlayan yüksek 
teknolojik üretim sistemleri olduğunu düşünen Türbedar, çok az 
sayıda insana gereksinim duyan bu üretim teknolojilerinin, önü-
müzdeki süreçte en çok aranan ve tercih edilen yenilikler olacağını 
söylüyor. 

Eskort Makina olarak da 2011 yılında piyasaya sürdükleri en 
önemli yeniliklerinin “test amaçlı laboratuvar hattı” projesi oldu-
ğunu dile getiren Genel Müdür Türbedar, bu hattın yurtdışından 
ve yurtiçinden çok yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. “Bisküvi üreti-
cileri, geliştirmekte oldukları yeni ürünlerini bu hatta test ederek 
hammadde, enerji, işgücü ve zamandan tasarruf sağlayabiliyorlar.” 
diyen Erdoğan Türbedar, Eskort Makina olarak AR-GE çalışmalarına 
büyük önem verdiklerini, sürekli yeni projeler ürettiklerini ve büt-
çelerinin yaklaşık yüzde 20’sini AR-GE harcamaları için ayırdıklarını 
vurguluyor.

Erdoğan, Eskort Makina’nın dünya pazarındaki kısa ve uzun vadeli 
hedefleri hakkında da şunları ekliyor: “Hedefimiz; bisküvi üretim 
makineleri alanında, en ileri teknolojiyi uygulayarak makineler 
üretmek ve bu makinelerle dünya bisküvi makineleri pazarındaki 
payımızı arttırmak…”
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Bisküvinin, 2010 yılı itibariyle un ve unlu mamuller sektörü için-
de, undan sonra en çok ihracatı yapılan ürün grubu olduğunu ve 
bu payla 12. sırada yer aldığını dergimize açıklayan Şekerli Mamul 
Sanayicileri Derneği (ŞEMAD) Başkanı Şemsi Kopuz, önümüzdeki 
dönemde Türkiye’nin dünya bisküvi pazarından daha fazla pay ala-
cağını düşünüyor. Gelecek dönemde özellikle AB ülkelerinin hedef 
pazar olarak görüldüğünü ifade eden Kopuz, ancak bu ülkedeki 
tüketicilerin damak tadının iyi araştırılması gerektiğine vurguda 
bulundu.

Türkiye’nin bisküvi üretimi ve tüketimi hakkında bilgi veren ŞE-
MAD Başkanı Kopuz, şunları dile getiriyor: “Ülkemizde sanayi 
temelinde ilk kez bisküvi üretimine 1924 yılında başlanmıştır. 
1956 yılında sektörde ilk otomatik şekil verici ve tavaya dizici 
makine kullanılmıştır. 1980’lerde Konya, Kayseri ve Eskişehir ci-
varlarında birçok küçük tesis kurulmuş, ülke ihracat yapmaya 
başlamıştır. 

Bugün, sektörde, çoğunluğu modern teknolojiye sahip 40’ı aşkın 
fabrika, yıllık toplam 850 bin ton düzeyindeki üretim kapasitesi ile 
faaliyet göstermektedir.  Sektörde kapasite kullanım oranı yüzde 
70’in üzerine çıkmamaktadır. Ülkemizdeki bisküvi üretimi, 2010 
yılı tahmini verilerine göre 564 bin ton olup, talep ise 425 bin ton-

The President of the Association of Confectionery Products (SE-
MAD), Şemsi Kopuz stated that biscuit is the product group that 
is exported the most right after flour within flour and flour prod-
ucts sector as of 2010 and that Turkey is in the 12th place with this 
share. And he continued by sharing his belief for Turkey to gain 
more shares from world biscuits market in the following periods. 
Kopuz, who said that especially EU countries are seen as the tar-
get market for the following periods, underlined the importance 
of examining the flavor preferences of the consumers in these 
countries.

SEMAD President Kopuz shared the following information about 
the biscuit production and consumption in Turkey: “In Turkey, in-
dustrial biscuit production had begun back in 1924. And in 1956, 
fist automatic machine that shapes and places dough to the pan 
was used. A lot of small facilities were established around Konya, 
Kayseri and Eskişehir in 1980s and Turkey began exporting bis-
cuits. Today, more than 40 factories, most using advanced tech-
nologies, continue their operations with a total production capac-
ity around 850 thousand tons a year. In the sector, the capacity 
utilization rate is not more than 70 percent. The biscuit production 
in Turkey is around 564 thousand tons according to the estimated 
data for 2010, and the demand is around 425 tons.

Dünya bisküvi ihracatında değer olarak yüzde 5, 
miktar olarak ise yüzde 7,7’lik bir paya sahip olan 
Türkiye’nin önümüzdeki dönemde dünya bisküvi 
pazarından daha fazla pay alacağı tahmin ediliyor.

Turkey, which has a share of 5 percent as value and 
7.7 as amount in world biscuits export, is estimat-
ed to gain more shares from world biscuits market 
in the following periods.
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dur. Üretim ağırlıklı olarak Güney Doğu Anadolu, Marmara ve Orta 
Anadolu bölgelerinde yapılmaktadır.”

İHRACATA YÖNELİK YATIRIMLARIN ODAĞI BİSKÜVİ
Tahıla dayalı ürünler içerisinde en fazla katma değer yarattığı kabul 
edilen bisküvi sektörünün, özellikle ihracata yönelik yatırımların 
odağı haline geldiğini ifade eden Şemsi Kopuz, Türkiye’nin bisküvi 
ihracatıyla ilgili şu bilgileri aktarıyor: “1974 yılında Kıbrıs’a yapılan 
çok sembolik düzeydeki ihracat dikkate alınmadığında 1980’li yıl-
lara kadar bisküvi ihracatımız düşük seviyelerde seyretmiş ve 1990 
yılından itibaren hızlı bir artış göstermeye başlamıştır. İlk önemli 
bisküvi ihracatı 1980 yılında 
yapılmış olup sadece 2.706 
ton ve 3.756 dolardır. 

Sonraki yıllarda ihracatımız 
devamlı artış göstererek 
1985 yılında 11.630 ton ve 
12.644 bin dolara, 1990 yı-
lında 16.709 ton ve 20.748 
bin dolara, 2010 yılında ise 
151.495 tona ve 270.024 bin 
dolara çıkmıştır. Bisküvi, 2010 
yılı itibariyle un ve unlu ma-
muller sektörü içinde, buğ-
day unundan sonra en çok 
ihracatı yapılan ikinci alt sek-
tör durumundadır. 

1998 ve 2008 yıllarında yaşa-
nan ekonomik krizden biskü-
vi ihracatı da etkilenmiş olup, 
yurtiçi üretim ve ihracat ge-
rilemiştir. Bisküvi ithalatı son 
yıllarda yapılmaya başlanmış 
olup 2008 yılında 8.811 ton 
ve 36.591 bin dolar olan itha-
latımız, 2010 yılında 12.880 
ton ve 60.245 bin dolara çık-
mıştır.”

“CAZİP FİYAT, KALİTELİ 
ÜRÜN VE İSTİKRARLI 
PAZARLAMA STRATEJİSİ”
Türkiye’nin dünya bisküvi 
ihracatında değer olarak 
yüzde 5, miktar olarak ise 
yüzde 7,7’lik bir paya sahip 
olduğunu söyleyen Kopuz, 
“Dünya bisküvi ihracatının yüzde 43’ünü Almanya, Belçika, Hol-
landa, İngiltere ve Fransa gerçekleştirmektedir. Türkiye ancak 
12. sırada yer almaktadır.İhracatımızın bu sonuca ulaşmasında, 
Türk bisküvi sektörünün bu piyasalar için uyguladığı cazip fi-
yat, kaliteli ürün ve istikrarlı pazarlama stratejisi etkili olmuştur. 
Bundan sonraki süreçte de, Türk imajının yarattığı olumlu ha-
vayla birlikte bu ülkelere yapılan ihracatımızın artacağı tahmin 
edilmektedir.” dedi.

 The production activities are carried out mainly in Southeastern 
Anatolia, Marmara and Central Anatolia regions.”

FOCUS OF EXPORT ORIENTED INVESTMENTS IS BISCUITS
Şemsi Kopuz said that biscuits sector, which is accepted as cre-
ating the highest added value among grain-based products, be-
came the focus of export oriented investments, and shared the 
following information about Turkey’s biscuit exports: “When the 
symbolic export that has been made to Cyprus in 1974 is not con-
sidered, our biscuit export had continued at very low levels since 
1980s. However it began to show a rapid rise as of 1990s. The first 

biscuit export was made in 
the beginning of 1980, and 
its amount and value were 
2,706 tons and 3,756 dollars 
respectively. 

These export activities 
that showed a constant in-
crease in the following years 
reached to 11,630 tons and 
12,644 thousand dollars in 
1985, to 16,709 tons and 
20,748 thousand dollars in 
1990 and to 151,495 tons 
and 270, 024 thousand dol-
lars in 2010. And as of 2010, 
biscuits sub-sector is ranked 
second in export right after 
wheat flour in the flour and 
flour products sector. The 
economic crises in 1998 and 
2008 also affected biscuit 
export, and caused a decline 
both in domestic produc-
tion and export. And biscuit 
import that began recently 
was 8,811 tons and 36, 591 
thousand dollars in 2008, 
and 12,880 tons and 60,245 
thousand dollars in 2010 
with a significant increase.”

“ATTRACTIVE PRICE,  
QUALITY PRODUCT AND 
CONSISTENT MARKETING 
STRATEGY”
Kopuz, who stated that Tur-
key’s share in world biscuits 

export is 5 percent as value and 7.7 percent as amount, continued 
his words as follows: “43 percent of the world biscuit export be-
longs to Germany, Belgium, Netherlands, UK and France. Turkey 
is only ranked 12th. In this result; attractive price, quality product 
and consistent marketing strategy adopted by Turkish biscuits 
sector for these markets had been really effective. And in the fol-
lowing period, it is expected for our export to such countries to 
increase with the positive image of Turkey.”
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THE TARGET MARKETS FOR BISCUIT ARE EU COUNTRIES
SEMAD President Kopuz, who stated that Turkey mainly exports 
biscuits to Middle East, Balkans, Africa and Turkic Republics, said 
that countries such as Iraq, Yemen, Saudi Arabia, Algeria, Albania, 
Bulgaria and Germany are among the primary countries in Turkish 
biscuit export.

Kopuz declared the target markets for biscuit export as EU coun-
tries and continued his words as follows: “We can say that in the 
following years, EU will continue to be among target markets both 
in terms of geographical location and market. Moreover, it is ex-
pected for Turkish export to improve even more in these countries 
due to our closeness to emerging export markets and the positive 
impact of the positive image created by Turkish television series 
on the public’s interest to Turkish products in Middle East, North 
Africa and Turkic Republics. “

“IN ORDER TO BE SUCCESSFUL IN EXPORT TO EU, IT IS RE-
QUIRED TO KNOW THE FLAVOR PREFERENCES OF THE CON-
SUMERS”
Şemsi Kopuz, who finally talked about the actions that needed to 
be taken in order to improve biscuit export of Turkey, attracted 
attention to the following: “The prices of flour, butter and sugar, 
which are the main inputs of biscuit production, are higher than 
rest of the world in Turkey. And there are delays in analyses con-
ducted during raw material import. Moreover, even though wheat 
suitable for biscuit industry grows in Turkey, there are still issues 
concerning quality stabilization and standards. 

And the fact that both the energy costs (electricity, LPG, fuel oil) 
within production costs and transportation costs are high affects 
our chance in the competition negatively.

Also the Western countries that are positioned as the main biscuit 
consumers are countries, where the competition is tough and the 
consumer awareness is low. So the companies that plan to export 
their products to these markets shall understand the food culture 
and habits in these markets in order to appeal to the tastes of the 
consumers, present their products in high quality packages, offer 
diversity in their products, and to allocate budget to R&D and mar-
keting strategies for brand and promotion activities.” 

BİSKÜVİDE HEDEF PAZAR AB ÜLKELERİ
Türkiye’nin daha çok Ortadoğu, Balkanlar, Afrika ve Türk Cumhu-
riyetlerine ihracat yaptığını ifade eden ŞEMAD Başkanı Kopuz, 
Irak, Yemen, Suudi Arabistan, Cezayir, Arnavutluk, Bulgaristan ve 
Almanya gibi ülkelerin Türkiye’nin bisküvi ihracatında ön plana çı-
kan ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Kopuz, bisküvi ihracatındaki hedef pazarlarının AB ülkeleri oldu-
ğunu da şu sözlerle dile getirdi: “Önümüzdeki yıllarda da coğrafi 
konum ve pazar açısından AB’nin hedef pazarlar arasında yer aldı-
ğını söyleyebiliriz. 

Ayrıca gelişen ihracat pazarlarına yakınlığımız ve Türk dizilerinin 
yarattığı olumlu havanın Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türk Cumhuri-
yetlerinde Türk ürünlerine olan ilgiye olumlu katkı yapacağı ve ih-
racatımızın bu ülkelerde daha da gelişeceği tahmin edilmektedir.”

“AB’YE İHRACAT İÇİN TÜKETİCİNİN DAMAK ZEVKİNİ 
BİLMEK GEREKİR”
Son olarak Türkiye’nin bisküvi ihracatının geliştirilmesi için neler 
yapılması gerektiğine değinen Şemsi Kopuz, şunlara dikkat çekti: 
“Bisküvi üretiminde temel girdiler olan un, yağ ve şeker fiyatları 
Türkiye’de dünya fiyatlarının üzerindedir. 

Hammadde ithali sırasında yapılan analizlerde gecikmelerle kar-
şılaşılmaktadır. Ayrıca, her ne kadar ülkemizde bisküvi sanayi için 
uygun buğday yetiştirilmekte ise de, kalitede istikrarın sağlanma-
sında ve standart yönünden sıkıntılar yaşanmaktadır. 

Üretim maliyetleri içerisinde yer alan enerji giderleri (elektrik, LPG, 
fuel-oil) ile taşımacılık maliyetlerinin yüksek olması, rekabet şansı-
nı olumsuz yönde etkilemektedir.

Ayrıca özellikle bisküvinin asıl tüketicisi konumunda olan Batı ülke-
leri, rekabetin yoğun, tüketici bilincinin ise fazla olduğu ülkelerdir. 
Dolayısıyla bu pazarlara yönelik ihracat yapmayı hedefleyen fir-
maların, tüketicinin damak zevkine ulaşmak amacıyla pazarlardaki 
beslenme kültürünü ve alışkanlıklarını ortaya koyması, ürün am-
balajının kaliteli olması, üründe çeşitlilik sağlaması, ayrıca marka 
ve tutundurma faaliyetleri için Ar-Ge çalışmalarına ve pazarlama 
stratejilerine bütçe ayrılması gerekmektedir. 
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Orta Asya ülkeleri, beslenmede gelenekselleşmiş tüketim kültürü nedeniyle ekmek, makarna ve 
bisküvi gibi temel unlu mamullerde önemli tüketim oranlarına sahiptir. Dolayısıyla bu durum, bu 
ürünleri ve de bu ürünlerin üretiminde kullanılan teknolojileri üreten yatırımcılar için Orta Asya 
ülkelerini önemli birer potansiyel pazar haline getirmektedir. Ancak pazarın doğru değerlendiril-
mesi, bu toplumların tüketim alışkanlıklarını iyi analiz etmeye bağlıdır.

Central Asian countries have high consumption rates of basic flour products such as bread, pasta 
and biscuit because of a traditionalized cuisine culture. Thus these Central Asian countries are 
important potential markets for investors producing these products and the technologies used 
in their production. However benefiting from these markets is only possible through a good anal-
ysis of their consumption habits.
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In almost all of the Central Asian countries such as Kazakhstan, Uz-
bekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and Tajikistan, a similar culture 
dominates food consumption. In these Central Asian communi-
ties that lived a nomadic life for centuries, food & beverage culture 
were shaped naturally according to this life style. In those periods, 
mainly animal products and agricultural products were preferred. 
And with the increase seen in the agricultural products after these 
communities settled down, the percentage of the grain based 
food products in total consumption increased even more.

Today, Central Asian countries still have high consumption rates 
of basic flour products such as bread, pasta and biscuit because 
of this traditionalized cuisine. Thus these Central Asian countries 
are important potential markets for investors producing these 
products and the technologies used in their production. However 
these investors to make good use of these potential markets, de-
pends on them to analyze the consumption habits and cultures 
of these societies correctly and to offer solutions in line with the 
results of these analyses. 

In Central Asian countries, beverages made from wheat and its 
products have an important place in consumption habits and 
generally, the palates of these societies are very similar. In Central 
Asian countries where pastry and meat are consumed a lot as we 
mentioned briefly before, traditional flavors known as dumpling 
(manti), rice (pilav), filled pastry (börek) are consumed widely. For 
example, it is even argued that Lamian that is widely consumed in 
Central Asian countries and that Marco Polo learned from Uyghur 
people in his trip to Silk Road is today’s famous Italian pasta.

PASTA AND BREAD CULTURE IN KAZAKHSTAN 
Kazakhs’ cuisine and food culture is shaped based on their centu-
ries long nomadic life style, their economical activities based on 
animal breeding and agriculture, their interactions with neighbor 
cultures throughout the history and, most importantly, their cus-
toms and religious beliefs shaping their national identities.

In old times when people were living in tents on cold and high 
mountains, meat and dairy products were naturally the products 
with highest consumption rate. However grain products, nuts and 
vegetables were also added to these after adopting a settled life. 
And among these grain products, the ones that are consumed the 

Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan 
gibi Orta Asya ülkelerinin hemen hemen hepsinde, gıda tüketi-
minde benzer bir kültür hakimdir. Yüzyıllar boyunca göçebe hayatı 
yaşayan bu Orta Asya toplumlarında, yeme-içme kültürü de doğal 
olarak bu yaşayış biçimine göre şekillenmiş ve gıda tüketiminde 
özellikle hayvansal ve tarımsal ürünler ön plana çıkmıştır. Yerleşik 
yaşama geçildikten sonra tarım ürünleri üretiminin daha da art-
masıyla birlikte tahıla dayalı gıda mamullerinin tüketimdeki yeri 
daha da artmıştır.

Günümüzde Orta Asya ülkeleri, beslenmede gelenekselleşmiş 
tüketim kültürü nedeniyle ekmek, makarna ve bisküvi gibi temel 
unlu mamullerde önemli tüketim oranlarına sahiptir. Dolayısıyla 
bu durum, bu ürünleri ve de bu ürünlerin üretiminde kullanılan 
teknolojileri üreten yatırımcılar için Orta Asya ülkelerini önemli bi-
rer potansiyel pazar haline getirmektedir. Ancak yatırımcıların bu 
potansiyel pazarları doğru ve iyi değerlendirebilmeleri de, bu top-
lumların tüketim alışkanlıklarını ve kültürlerini iyi analiz etmesine 
ve bunlara uygun çözümler üretmesine bağlıdır. 

Orta Asya ülkelerinde buğday ve mamullerinden yapılan yiye-
cekler tüketim alışkanlıklarında önemli bir yere sahiptir ve bu 
toplulukların damak zevki genellikle bir birine büyük benzerlik 
göstermektedir. Yukarıda da kısaca değindiğimiz gibi hamur ve 
etin ağırlıklı olduğu Orta Asya ülkelerinde, mantı (buhar mantısı), 
pilav (Özbek pilavı), börek (Tatar böreği) olarak bilinen geleneksel 
yemekler yaygın olarak tüketilmektedir. Örneğin; Marco Polo’nun 
İpek yolu seyahatinde Uygur Türklerinden öğrendiği ve Orta Asya 
ülkelerinde yaygın olarak tüketilen Lagmen’in bugünkü ünlü İtal-
yan makarnası olduğu belirtilmektedir.

KAZAKİSTAN’DA MAKARNA VE EKMEK KÜLTÜRÜ
Kazak Türklerinin beslenme ve mutfak kültürü onların yüzlerce yıl 
öncesine dayanan göçebelik dönemindeki yaşam biçimine, hay-
vancılık ve tarıma dayalı ekonomik etkinliklerine, tarih içerisinde 
karşılaştıkları komşu kültürlerle etkileşimlerine, en önemlisi de 
milli kimliklerinin belirleyici öğesi olan gelenek görenekleriyle dini 
inançlarına göre şekillenmiştir.

Eski zamanlarda, iklimin soğuk ve rakımın yüksek olduğu dağlar-
da “Çadır” yaşantısının sürdürüldüğü ortamlarda doğal olarak en 
çok tüketilen besin kaynağı et ve süt ürünleri olmuştur. Ancak yer-
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most are barley, wheat, corn and rice. In Kazakhstan, flat breads 
made from dough are served with foods. And they serve round 
fried dough named as “Bavursak” with tea, and that is again ac-
cepted as a bread variety. According to the findings of Sadık Kasi-
manov who studied the food culture of Kazakhs, the bread in the 
Kazakh cuisine in 18th-20th century can be classified as follows: 
pan bread (taba nan), bavursak, kavdirlek, fried dough, thin bread, 
round bread, tokaş and baterşi yırtpak.

From these varieties, Taba Nan, in other words pan bread is made 
from dough which is a mixture of flour, water, egg, salt and sugar. 
The dough prepared mixing these ingredients is rested at a warm 
place and kneaded once again after 1.5-2 hours and rested again. 
In traditional cooking method, the dough is divided according to 
the size of the pan by also considering the fact that the dough 
can expand and it is placed between two oiled pans and buried in 
embers. After a while the pan is removed, dough is turned upside 
down and buried again. When cooked, it is served as cold or hot. 
However today, these pan breads are generally cooked on stoves 
or baked in ovens. 

And it is possible to say that “Uyghur dumpling” which is one of 
the favorite flavors in Kazakh cuisine as a steamed dish and “Be-
sparmak” which is another dumpling variety are representations 
of Kazakhs’ pasta consumption habits.

BISCUIT IN KAZAKHSTAN
Unfortunately it is really hard to obtain healthy information 
about the biscuit consumption habits of Kazakhs. However ac-
cording to Euromonitor that is an international research com-
pany, sandwich biscuits are among the favorite flavors of Kazakh 
consumers. 

Since biscuit products in the country are generally consumed dur-
ing breakfasts or social meetings, it is stated that these products 
are mostly bought by families.

And again according to Euromonitor that also states that Kaza-
khstan biscuit sector reached 29 billion Tenge with a growth of 
approximately 16 percent in value in 2008, there had been a 9 
percent increase in the unit prices of the products in line with the 
increase in flour prices. 

leşik yaşamla birlikte buna tahıl ürünleri, yemiş ve sebzeler ek-
lenmiştir. Tahıl ürünleri içerisinde en çok arpa, buğday, darı ve 
pirinç kullanılmaktadır. Kazakistan’da ekmek olarak, yemeklerin 
yanında hamurdan yapılmış yassı ekmekler getirilir. Yine çayın 
yanında getirilen ve “Bavursak” adı verilen yuvarlak şekilli hamur 
kızartmaları da bir çeşit ekmek niteliğinde değerlendirilebilir. 
Kazakların yemek kültürleriyle ilgili bir araştırma yapan Sadık 
Kasimanov’un tespitlerine göre 18.-20. yüzyıl Kazak mutfağında-
ki ekmekler ana türlerine göre şöylece tasnif edilmektedir; tava 
ekmeği (taba nan), bavursak, kavdirlek, hamur kızartması, ince 
ekmek yoğurma, yuvarlak ekmek, tokaş, baterşi yırtpak. Bu ek-
mek çeşitlerinden Taba Nan yani tava ekmeği, un, su, yumurta, 
tuz ve şeker karışımıyla yoğurulan bir hamurdan yapılır. Bu ka-
rışımdan yapılan hamur sıcak bir yere konur ve 1,5-2 saatte bir 
tekrar yoğrulup tekrar dinlendirilir. 

Geleneksel yöntemle pişirmede; hamurun büyüyeceği de düşü-
nülerek tavanın büyüklüğüne göre hamur bölünür, yağlanmış iki 
tava arasında önceden hazırlanmış ateş közüne gömülür. Bir müd-
det sonra közden çıkarılan tava, açılmadan ters çevrilir ve tekrar 
gömülür. Piştiğinde sıcak ya da soğuk olarak ikram edilir. Ancak 
günümüzde tava ekmekleri artık ocak ya da fırınlarda pişirilmekte-
dir.  mKazak mutfağında en sevilen yemekler arasındaki yerini alan 
ve su buharında pişen “Uygur mantısı” ile “Beşparmak” adı verilen 
bir çeşit mantı cinsinin ise makarna grubundaki tüketim alışkanlı-
ğını temsil ettiğini söylemek mümkündür.

KAZAKİSTAN’DA BİSKÜVİ 
Kazakistan’ın bisküvi tüketim alışkanlıklarıyla ilgili sağlıklı bir bilgi-
ye ulaşmak maalesef bir hayli zor ancak Uluslararası bir araştırma 
şirketi olan Euromonitor’e göre; sandviç bisküviler Kazak tüketici-
ler tarafından en çok tercih edilen bisküvi türüdür.

Ülkede bisküvi tarzı ürünler genelde kahvaltı ya da sosyal toplantı-
larda tüketildiğinden bu ürünlerin satın alanların çoğunlukla aile-
ler olduğu belirtilmektedir.

Kazakistan bisküvi sektörünün 2008 yılında değer olarak yüzde 
16 büyüme göstererek 29 milyar Kazak Tenge’sine ulaştığı bilgi-
sini de veren Euromonitor’e göre; un fiyatlarındaki artışa paralel 
olarak ürünlerin birim fiyatlarında da yüzde 9’luk bir artış gerçek-
leşmiştir. 
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In this country, sandwich biscuits compose the fastest growing 
biscuit sub-group. Kazakhstan generally introduces and adver-
tises biscuit products on the advertising panels in supermarkets 
or hypermarkets. And some companies distribute free samples of 
their new products to consumers. In Kazakh biscuit market, premi-
um brands follow a high quality and attractive package policy for 
their products. And while standard brands focus on price advan-
tage, new products, new packaging methods and flavor, economi-
cal brands only compete with their low prices. With the increase 
in the incomes of the consumers, it is expected for the sector to 
continue this growth.

Kazakhstan biscuit import increased 15 percent in 2009 com-
pared to the previous year. The products are mainly imported 
from Russian Federation and Ukraine in this market that grows 
each year.

PASTA AND BREAD CULTURE IN TURKMENISTAN 
As in other Turkic groups, bread is also very important in Turkmen-
istan.  It is even accepted as a sin to leave the bread on floor and 
to step on it. The main bread varieties of Turkmens are çörek from 
leavened dough, petir from unleavened dough, oily petir and 
külçe. Turkmens, who call bread “çörek”, mainly consume bread 
known as “pide” in Turkey and their bread consumption is very 
high in respect to their food consumption. In consumption rates; 
meat, dairy products and rice dishes follow bread.  And as in al-
most all the Central Asian Turkic societies, tandoor is the oven that 
Turkmens bake their bread in. Each home owns one and everyone 
bakes their bread at their home. 

To prepare bread dough in Turkmenistan, the flour is first sifted 
through a fabric named “kendrik” to separate the bran. Then this 
sifted flour is placed inside a pan shaped wooden bowl named 
“hamir çanak” and kneaded with water, salt and yeast. For the 
bread to cook better, holes are made on the dough with a tool 
that has few nails on it named “dürtgüç”.

As bread is consumed with other dishes, various dishes are also 
made from bread using meat and dairy products. Turkmens have 
various sweet pastries. And one of the popular ones is “külçe” that 
is a flour, milk and egg mixture cooked in tandoor. They also bake 
a type of bread from the same dough and that is named “katlama”. 

Ülkede sandviç bisküviler, en hızlı büyüme gösteren bisküvi alt 
grubudur. Kazakistan’da bisküvi tarzı ürünlerin reklamı genelde 
süpermarket veya hipermarketlerdeki reklam panolarında ya da 
posterlerle yapılmaktadır. Bazı firmalar yeni ürünlerin ücretsiz 
örneklerini tüketicilere dağıtmaktadır. Kazak bisküvi pazarında; 
birinci sınıf markalar, ürünlerinde yüksek kalite ve güzel ambalaj 
politikasını izlemektedir. Standart markalar, fiyat avantajı, yeni 
ürünler, yeni ambalaj şekilleri ve tat gibi unsurları kullanırken eko-
nomik markalar sadece fiyatla rekabet etmektedir. Tüketici gelir-
lerindeki artışla beraber sektörün büyümeye devam etmesi bek-
lenmektedir.

Kazakistan bisküvi ithalatı 2009 yılında bir önceki yıla göre yüzde 
15’lik bir artış göstermiştir. Yıldan yıla büyüyen bu pazar ithalatı-
nın tamamına yakınını Rusya Federasyonu ve Ukrayna’dan karşı-
lamaktadır.

TÜRKMENİSTAN’DA MAKARNA VE EKMEK KÜLTÜRÜ
Bütün Türk boylarında olduğu gibi Türkmenlerde de ekmeğin çok 
önemli bir yeri vardır. Onları yere bırakmak, üstüne basmak günah 
sayılır. Türkmenlerin başlıca ekmek çeşitleri mayalı hamurdan ya-
pılan çörek, mayasız olarak yapılan petir, yağlı petir ve külçedir. Ek-
meğe “çörek” diyen Türkmenlerde, daha çok Türkiye’de pide olarak 
bilinen tarz ekmek tüketiliyor ve ekmek tüketimi yemeğe oranla 
çok fazladır. Ekmekten sonra etli, sütlü ve pirinçli yemekler gelir. 
Tandır ise Orta Asya Türk toplumlarının hemen hemen hepsinde 
olduğu gibi Türkmenlerin ekmek pişirdikleri ocaklardır. Bu ocaklar 
her evde vardır ve herkes ekmeğini evinde pişirir. 
Türkmenlerde ekmek hamuru hazırlamak için; önce “kendirik” de-
nilen bir dokuma üzerine un kepeğinden ayrılması için elenir. Elek-
ten geçirilen un, tepsi biçiminde “hamir çanak” denilen tahta bir 
kap içine konulup; su, tuz ve maya ile yoğrulur. Ekmeğin daha iyi 
pişmesi için “dürtgüç” denilen, ucunda birkaç çivi bulunan aygıtla 
hamur üzerinde delikler açılır.

Ekmek, yemek yanında yenildiği gibi; ekmekten et, süt ve türevle-
riyle çeşitli yemekler de pişirilir. Türkmenlerin “undan mamul tat-
lıları birkaç çeşittir. Biri “külçe” olup, unu süt ve yumurta ile karıp, 
hamur halinde tandırda pişirirler. Aynı şekilde hamurdan bir cins 
ekmek de pişirirler ki, buna ise “katlama” denilir. Katlamanın hamu-
ru “oklav” denilen oklava ile kalınca bir şekilde açılıp, üzerlerine şe-
ker serpilip, üst üste konularak tavada yağda kızartılır. Katlamanın 
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bir başka şekli ise daha ince açılmış olup, “ekmek” diye adlandırıl-
maktadır. Katlama bir tane olarak yağda kızartılmış ve şekerlenmiş 
ise buna “possuk” denilir. Daha ziyade çocuklar için pişirilen yine 
unlu bir tatlıları vardır ki, “pişme” adı verilen bu tatlının hamuru ce-
viz veya fındık büyüklüğünde, tavada yağda kızartılır.

Türkmenlerde, su buharında pişirilen ve Türk topluluklarının hep-
sinde görülen buharda “mantı” da sofraları çok sevilen bir yemektir. 
Su Böreği adını verdikleri mantıyı, Uygurlar gibi üzerine acı soslarla 
değil, genellikle yoğurtla tüketiyorlar. 

Diğer Orta Asya toplumlarında Samsa, yapımdaki birkaç küçük 
farklılıkla birlikte Türkmenlerde de görülmektedir. Samsa, el ayası 
büyüklüğünde açılan hamurların üçgen şeklinde içine soğanlı, ba-
haratlı et konarak kapatılıp tandırlara yapıştırılarak pişirilmesiyle 
hazırlanıyor. 

Türkmenlerin en tanınmış yemekleri arasında Unaş ve Doğrama 
yemeklerini sayabiliriz. Unaş, spagetti gibi açılan hamurun hazırla-
nıp haşlanması sonrası, içine kavrulmuş soğan ve haşlanmış kuru 
fasulye ilavesiyle yapılan bir çeşit çorbadır. Yerken üzerine süzme 
yoğurt ilave ediliyor. Özellikle kış aylarında, soğuk algınlığında 
çok tüketiliyor. Geleneksel yemekleri arasında ilk sıralarda yer alan 
Doğrama ise; tandırda pişirilen mayasız (pitir) ekmeğin, tırnak 
büyüklüğünde küçük küçük doğranması sonrası, bu ekmeklerin 
üzerine kaynamış koyun eti veya  isteğe bağlı kelle, ayak  ve ince 
doğranmış soğan ilavesiyle hazırlanan bir yemek türüdür.

KIRGIZİSTAN’DA MAKARNA VE EKMEK KÜLTÜRÜ
Karasal iklimin hakim olduğu Kırgızistan’da, diğer Orta Asya ülke-
leri gibi beslenmede hamur işleri ve koyun eti yaygındır. Ekmekleri 
ise Türkiye’deki ekmeklere göre çok yoğun, yuvarlak ve ortası ha-
fifçe içeri doğrudur.

Kırgızlarda en seçkin yemek, Kazaklarda da yoğun olarak tüketi-
len ve beş parmakla yendiği için “beşparmak” adını alan bir mantı 
çeşididir. Et suyunda haşlanmış erişte ile karıştırılarak yapılan bir 
et-hamur yemeği olan Beşparmak, un, su, tuz ve yumurta ile nor-
mal kıvamda yapılan hamurun erişte gibi 0.5x5 cm boyutlarında 
kesilip et suyunda pişirilmesiyle yapılır. Bir çeşit makarna alan 
Beşparmak’ın yoğun olarak tüketilmesinden de anlaşılacağı gibi 
Kırgızistan’da makarna tüketimi çok gelişmiştir. Finans kriz döne-

The dough of this bread is rolled out with a roller named “oklav”, 
it is dusted with sugar and pan fried by placing the dough pieces 
on top of each other.  Another method for this is to roll out the 
dough thinner. And this is named as “ekmek”. And if a single layer 
of “katlama” dough is deep fried and sugared, then it is called “pos-
suk”. And they also have another sweet pastry named “pişme” that 
is mainly prepared for children. The dough of this is separated into 
walnut or hazelnut size pieces and fried. 

Steamed dumpling that is widely seen in Turkic societies is anoth-
er flavor in Turkmen cuisine. This flavor that they generally call “su 
böreği” is generally consumed with yoghurt, not with hot sauces 
like in Uyghur dumpling. 

”Samsa” seen in other Central Asian societies is also seen in Turk-
menistan even though there are slight changes in its preparation. 
“Samsa” is prepared by filling triangle shaped dough pieces in the 
size of the palm with meat flavored with onion and spices, closing 
these triangle pieces and cooking them in tandoor. 

And we can mention “Unaş” and “Doğrama” among the most wide-
ly known flavors of Turkmen cuisine. “Unaş” is a kind of soup pre-
pared by rolling out dough and cutting it out as spaghetti, boiling 
these dough pieces in water, and adding roasted onion and boiled 
white beans to this water. It is served with condensed yoghurt. 
Especially in winter months, and in colds, it is consumed a lot. 

And “Doğrama”, which can be counted at the top of the list of tra-
ditional flavors, is a kind of dish prepared by placing boiled lamb 
or optionally sheep’s head, leg and finely sliced onion on top of 
the chopped unleavened (pitir) bread baked in tandoor.

PASTA AND BREAD CULTURE IN KYRGYZSTAN 
In Kyrgyzstan where continental climate is seen, pastries and mut-
ton is widely consumed as in other Central Asian countries. Their 
breads are much denser, round and curved in the middle.

The most prestigious dish in Kyrgyz is a kind of dumpling named 
“besparmak” that is also widely consumed in Kazakhs. This dish is 
named as “besparmak” (five fingers) since it is eaten using five fin-
gers. For “besparmak” that is a meat-pastry dish made with noodle 
boiled in broth, the dough made from flour, water, salt and egg is 
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cut in the size of 0.5x5 cm as in noodle and boiled in broth. As it 
can be understood from the popularity of “besparmak” that is kind 
of pasta, Kyrgyzstan is very developed in terms of pasta produc-
tion. 

The pasta market grew after the financial crisis, because pasta is 
more or less cheaper than other food substances and the public 
prefers pastries more than other food substances. 

Pasta is one of the important foods in the cuisine of Kyrgyz. Since 
“lamian” that the public generally drain with their hands is very 
popular, there are various packaged pasta varieties similar to this.  
Moreover, spaghetti is widely used in the preparation of “bespar-
mak”. Pasta is a product that can replace traditional pastry foods 
and that can be used in various dishes. 

In contrast to the some European countries, pasta is consumed 
not instead of bread but besides bread in Kyrgyzstan. In some of 
the conducted surveys, it is seen that 89.3 percent of the public 
buys pasta and 10.7 percent doesn’t. While pasta consumption is 
really low in Celal Abad region of Kyrgyzstan, the number of peo-
ple who doesn’t buy pasta is really low in Talas region. 

The reasons behind this great difference can be counted as the 
high bread, rice consumption in the south, and imbalance in the 
income distribution. Unpackaged pasta consumption is higher in 
rural areas and regions with low income level. Since low quality 
products offered in such markets can’t change the habits, they 
damage the potential demand. However many foreign pasta pro-
ducers that are aware of this potential market continue to invest 
in Kyrgyzstan.  And the most popular bread varieties in Kyrgyzstan 
are traditional bread baked in cooker or between two pans (kömöç 
nan) and oven bread baked in tandoor made from kill in Talas Val-

minden sonra makarna pazarı büyümüştür. Çünkü makarna aşağı 
yukarı diğer gıda ürünlerinden daha ucuz ve halkın hamur yemek-
lere daha düşkün olmasından kaynaklanmaktadır. 

Makarna Kırgızların besin kültüründe önemli gıdalardan biridir. 
Genellikle halkın kendi eliyle süzüp uzun çubuk haline getirdiği 
lagman çok yaygın olarak yapıldığı için buna benzer hazır makar-
na çeşitleri de artmıştır. 

Bunun dışında Beşparmağın yapılmasında da spagetti türü makar-
na çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Makarna geleneksel hamur 
yemeğini ikame eden ve geniş bir yemek çeşidinde kullanılabilen 
bir üründür. Bazı Avrupa ülkelerine karşılık Kırgızistan’da makarna 
yemek yerine değil, ekmek yanında yenilir.Yapılan bazı anket çalış-
malarına göre halkın yüzde 89,3’ü makarna satın almakta, yüzde 
10,7’si satın almamaktadır. Kırgızistan’ın Celal Abad bölgesinde 
makarna az tüketilmekte olup, Talas bölgesinde ise makarna satın 
almayan kişilerin sayısı çok azdır. 

Bölgelerarası bu dengesizliğin nedenini Güneyde ekmek, pilav 
tüketiminin yoğunluğu ile gelir dağılımındaki dengesizlik nede-
niyle alım gücünün zayıflığı oluşturmaktadır. Dökme makarna 
tüketiminin kırsal kesiminde ve gelir düzeyinin düşük olduğu 
bölgelerde daha fazladır. Bu tip piyasalara sunulan düşük kaliteli 
ürünler, alışkanlıkları değiştiremediğinden potansiyel talebi de 
yok etmektedir. 

Ancak potansiyel pazarın farkında olan birçok yabancı makarna 
üreticisi, Kırgızistan pazarına yapmaya devam etmektedir. Kırgız-
ların ekmek çeşitleri arasında da en yaygın olanları; kazanda ya 
da iki tava arasında pişirilen geleneksel ekmek (kömöç nan) ve 
Kırgızistan’ın güneyindeki yerleşme yerleriyle Talas Vadisi çuku-
runda çamurdan yapılmış tandırlarda pişirilen bir fırın ekmeğidir. 



65

ley and settlements on the south of Kyrgyzstan. In some interviews 
made with Kyrgyz people who are living outside their homeland, 
it is seen that the food that they miss the most is bread (nan).

Besides the Kyrgyz people living in cities, the dishes prepared from 
grain products also dominate the tables of the Kyrgyz farmers. 
Among these dishes, we can count “boorsak” made from fat-fried 
dough, “kömöç” baked on ember, “pide” with heavy cream cooked 
in butter, “maytokoç” baked in butter, and “kuymak” pan-fried as 
kind of pancake.

Other two important flavors in Kyrgyz cuisine are “Samsa” and “Çak 
Çak”. For Samsa that is like a pastry with filling, the square shaped 
pieces of dough made from flour, water and salt, and meat filling 
are used. This filling is placed to the center of the squares and the 
opposite corners of these square pieces are brought together over 
this filling and pressed to be joined. Then these are cooked in oven 
or tandoor.  And “Çak Çak” made from fried dough, walnut and 
honey mixture is kind of a dessert. 

BISCUIT CONSUMPTION IN KYRGYZSTAN AND 
CONSUMPTION HABITS
When compared to the markets in other countries, the confec-
tionery market that also includes biscuits is relatively small in Kyr-
gyzstan. It is a newly developed market that grows 1-2 percent 
every year. On the other hand, there have been various changes 
in the confectionery consumption habits. In the recent periods, 
there had been an increase in the consumption of the sweet prod-
ucts coming from Ukraine and Russia as a result of the old habits 
from Soviet period. 

And the reason behind this is for almost 1 million Kyrgyz to work 
in these countries and to continue this habit that they gained back 
then in their own countries.  Moreover, the world renowned brands 
to enter into the market and advertisements cause the young 
generation to begin loving confectioneries. And the impact of the 
income level and advertisements targeting the children and the 
young people on the sales of these products cannot be argued. 

But mainly the local flavor preferences are very important. In this 
sense, it is seen that unpackaged confectionery, bitter chocolate 
and candies including alcohol are the main preferences in Kyr-

Ana yurtları dışına çıkmış Kırgızlarla yapılan bazı görüşmelerde, 
Kırgızlar en çok özledikleri besinin tandırda pişirdikleri ekmek 
(nan) olduğunu ifade etmektedirler. Kentlerde yaşayan Kırgızla-
rın yanı sıra çiftçilikle uğraşan Kırgızların mutfağında da yine tahıl 
ürünlerinden yapılan besinler hâkimdir. 

Bunların içerisinde undan, koyun yağıyla kızartılmış hamurdan 
yapılan ve çok sevilen boorsok, külde pişirilen kömöç adlı ekmek, 
kaymaklı olarak tereyağında pişirilen katmerli pide katlama, tere-
yağında pişirilen bir tür pide olan maytokoç, bir tür gözleme olan 
kuymak çok sevilmektedir.

Kırgızların bir diğer önemli iki yemeği de Samsa ve Çak Çaktır. 
Türkiye’deki poğaçayı andıran bir yiyecek olan Samsa için un, su 
ve tuz karışımıyla yapılan küçük pazılara ayrılıp kare şeklinde kesi-
len hamur ve etle yapılmış iç kullanılır. Hazırlanan iç kare şeklinde 
kesilmiş hamurların ortasına konur, dört köşesi, içi dökülmeyecek 
şekilde tam ortaya getirilerek bohça gibi kapatılır ve fırında ya da 
tandırda pişirilir.  Kızartılmış hamur, ceviz ve bal karışımıyla yapılan 
Çak Çak ise bir çeşit tatlı olarak değerlendirilebilir. 

KIRGIZİSTAN’DA BİSKÜVİ TÜKETİMİ VE 
TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI
Dış ülke pazarlarıyla kıyaslandığında Kırgızistan’daki bisküvinin de 
dahil olduğu şekerleme pazarı küçük olup, henüz gelişmektedir ve 
tahminlere göre bu pazar her yıl yüzde 1-2 büyümektedir. Diğer 
yandan şekerleme tüketim alışkanlıklarında da bazı değişiklikler 
meydana gelmiştir. Son dönemlerde Sovyetler döneminden kalan 
alışkanlıkların sonucunda, Ukrayna ve Rusya menşeli şekerli ürün-
lerin tüketiminde artış kaydedilmiştir. 

Bunun sebebi de Kırgız halkının yaklaşık 1 milyondan fazlasının bu 
ülkelerde çalışmış olması ve bu ülkelerde alışkanlık haline getir-
dikleri damak tadını Kırgızistan’da da devam ettirmeleridir. Diğer 
taraftan tanınmış dünya üreticilerinin piyasada boy göstermesi ve 
yoğun reklamlar, genç kuşağın damak zevkinde şekerleme lehine 
değişikliklere yol açmıştır. 

Gelir düzeyi ve özellikle çocuk ve gençlere yönelik reklamların 
ürünlerin satışındaki etkisi tartışılmaz boyutlardadır. Esas olarak ye-
rel tat tercihlerinin önemi büyük olup, bu bağlamda Kırgızistan’da 
dökme şekerlemesi, bitter ve alkol içeren şekerlemelerin sıklık-
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gyzstan. Varieties of unpackaged candies, chocolates and biscuits 
and wafers are produced. And lately, a company producing cake 
gained great popularity. 

In Kyrgyzstan, there is a certain dominance of domestic produc-
tion in the biscuit sector. And it is known that there are many small 
producers in the market since the production of this product is 
relatively easy. 

PASTA AND BREAD CULTURE IN UZBEKISTAN 
Just like the other Turkic groups living in Central Asia, Uzbekistan 
has a similar cuisine since it is on the historical silk road. And the 
most widely consumed food substances in Uzbek cuisine is also 
meat and pastry. 

Dumpling that is seen in almost all Turkic groups living in Central 
Asia and that is cooked in water vapor, or Samsa that we just men-
tioned in the Kyrgyz cuisine are also essential parts of the Uzbek 
cuisine. In fact rice or dumpling is served after the meals in Uzbek 
culture. Again as in Uyghur cuisine and most of the other Turkic 
cuisines, the bread is named as “Nan” and baked in various styles 
and forms.  

And “Narın” that is also one of the important dishes of Uzbek cui-
sine is a kind of noodle-meat mixture. In “Narın”, tough dough 
made from flour, water and salt is used. This dough that is rolled 
out with roller and cut in the shape of 20x20 cm squares is boiled 
in salt water and then drained and dried. After they are dry, hot 
sunflower oil is applied to one side of a square and another square 
is placed on this one. 

These cold pastries are cut in 2 cm wide strips and then these are 
placed on top of each other and cut as noodles. Then these noo-
dles are mixed with meat filling and served.  In Uzbekistan, every 
meal starts with tea and ends with tea. And before the meal, tra-
ditional sweet foods are served. Candies like toffees, various jams 
that can also be seen in Balkans and Cyprus, and baked sweet pas-
tries etc.

la tercih edildiği görülmektedir. Şekerleme mamulleri arasında 
dökme şekerlemelerin çeşitleri, çikolata ve bisküvi ve gofretler 
üretilmektedir. Son zamanlarda halk arasında büyük popülariteyi 
pasta ve kek üreten bir firma kazanmıştır.  Kırgızistan’da bisküvi-
de yerli imalatın belirli bir ağırlığı vardır ve üretimin kolay olması 
nedeniyle çok sayıda küçük üreticinin piyasada faaliyet gösterdiği 
bilinmektedir. 

ÖZBEKİSTAN’DA MAKARNA VE EKMEK KÜLTÜRÜ
Orta Asya’da yaşayan diğer Türk kökenli topluluklarda olduğu gibi 
“Özbek Mutfağı” da tarihi ipek yolunda bulunmasının etkisiyle, di-
ğer Türk topluluklarına benzeyen bir mutfağa sahiptir ve Özbek 
Mutfağında da en çok tüketilen gıdalar et ve hamur türevleridir. 

Orta Asya’da yaşayan Türk topluluklarının hemen hepsinde görü-
len ve su buharında pişirilen mantı yemeği ya da Kırgızların mut-
fak kültüründe gördüğümüz Samsa yemeği Özbek mutfağının da 
vazgeçilmezidir. Hatta pilav ya da mantı Özbek kültüründe yemek 
sonralarında ikram edilir. Yine Uygur Mutfağında ve diğer Türk 
Mutfaklarının çoğunda olduğu gibi ekmeğe “Nan” denir ve çok çe-
şitli şekiller verilerek bu pişirilir.  

Diğer kültürlerde ele almadığımız, Özbek mutfağının başlıca ye-
meklerinden biri olan Narın da bir çeşit erişte-et karışımı bir ye-
mektir. Narın yapımında un, su ve tuz ile yapılan sert bir hamur 
kullanılır. 

Oklavayla açılan ve 20x20 cm boyutlarında kesilen bu hamur, tuzlu 
suda kaynatılır ve ardından süzülerek bir miktar kurutulur. Hamur-
lar kuruduktan sonra, bir tarafına kızdırılmış çiçek yağı sürülür ve 
diğeri üzerine konur. Yağlı soğuk hamurlar önce 2 cm arayla bant-
lar şeklinde kesilir, sonra bu bantlar üst üste konur, erişte genişli-
ğinde kesilir. 

Daha sonra bu erişte, hazırlanmış etli içle karıştırılarak servis edilir.  
Özbek Türklerinde her yemek çayla başlar, çayla biter. Yemek ön-
cesi, geleneksel tatlı yiyecekler ikram edilir. Karamela türü şekerler, 
Balkanlar dâhil, Kıbrıs Türklerinde de görülen reçel çeşitleri, fırında 
pişirilmiş tatlı yiyecekler vb.
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Artan dünya bisküvi tüketimi, bisküvi sektörünü özellikle ihracata yönelik yatırımlar için daha 
da cazip hale getiriyor. 2008 yılında 35,2 milyar Dolar değerine ulaşan (8 milyon ton) dünya tatlı 
bisküvi pazarı, bu değerle 2011 yılı için tahmin edilen değerin dahi üzerine çıktı. 2013 yılında ise 
bu değerin 41 milyar Dolar’a ulaşacağı tahmin ediliyor.

Biscuit sector which is accepted to create most added value within grain-based products and 
became the focus of export-based investments especially nowadays has an important market 
value. In 2008 world sugary biscuit market reached to 35,2 billions dollars (8 million tones) and 
was more than the value estimated for 2011. In 2013, it is estimated that this value will reach to 
41 billions dollars. 
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As is in the world, biscuit consumption is increasing depending on 
changing life-style in Turkey. Reducing of cooking time as people 
spare more time for working life and travelling and increasing of 
income level are among the most important reasons for increas-
ing the biscuit consumption which is included in “snacked foods”. 
Hence production is also increasing all over the world in line with 
the increase in consumption. 

Biscuit, which was accepted as a luxury consumption material 
previously, became a food which can be consumed by everybody 
today. However, while per capita biscuit consumption is  13-15 kg 
in Europe, it is still around 5-6 kg in Turkey.  For this reason, biscuit 
producers diversify their production for meeting the demands of 
target consumers with varieties such as diet biscuits for diabetics, 
formula biscuits for children, special breakfast biscuits, nutritive 
whole-wheat, oat or rye biscuits that are used for losing weight. 

Biscuit industry tending to produce healthy products in Europe 
and America makes efforts for producing products that are both 
delicious and appealing to taste of consumers and healthy. For 
this reason varieties with very low fat rate are introduced to the 
market. Particularly, studies for developing low fat using technolo-
gies are maintained in the USA. Fat-free and low in fat products 
constitute the part of biscuit sector which grows in the speediest 
way. 

WORLD BISCUIT PRODUCTION AND CONSUMPTION 
EU countries (especially England, Germany, Belgium, Italy, France 
and Netherland) and Canada stand out in world biscuit produc-
tion and export.  According to data of International Confection-
ary Association, following countries are included in first ranks in 
per capita biscuit consumption as of 2004; England with 15.7 kg, 
Netherland with 14.5 kg and Ireland with 12 kg. These countries 
are followed by Italy and France with 9 kg, Switzerland and Bel-
gium with 8 kg, Finland and Portugal with 7.9 kg, Germany and 
Denmark with 7.8 kg, Austria with 7.7 kg, Spain with 6.6 kg, Greece 
with 5.8 kg, Sweden with 3.5 kg and Japan with 1.9 kg. 

In EU where per capita average consumption was determined as 
15 kg as of 2004, it is seen when the development in the members 
countries is monitored  that Cake and biscuit market in England 
reached a value of 2.97 billion pounds in 2004 with an increase 
by 17.3 percent compared to 2000. It was determined that 92.7 
percent of housewives used biscuit and crackers in 2004. It is es-
timated that there was a growth by 2.1 percent in England bis-
cuit market in 2010. This means that the interest shown for biscuit 
products is increasing. 

Confectionary market in France had a value in 2.2 billion dollars, 
accounting for 76 percent of sales in confectionary products as of 
2004. It is estimated that this figure reached 2.6 billion dollars ac-
counting for 80 percent of the market in 2009. 
On the other hand, world biscuit market which is around 15 mil-
lions tones shows an annual growth in the average rate of 3-4 per-
cent. In the light of these data, it is found that biscuit sector has 
a market feature having a great, well-organized and increasing 
growth rate. 

Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de değişen yaşam şekline bağlı 
olarak bisküvi tüketimi artmaktadır. İnsanların çalışma hayatına 
ve seyahate daha fazla zaman ayırmalarıyla yemek pişirmeye ay-
rılan zamanın azalması ve gelir seviyesinin artması, “atıştırılan yi-
yecekler” arasındaki bisküvinin tüketiminin artmasının en önemli 
nedenleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla tüketimdeki artışa 
paralel olarak üretim de tüm dünyada artmaktadır.

Önceleri lüks bir tüketim maddesi olarak kabul edilen bisküvi, bu-
gün artık herkesin tüketebileceği bir gıda haline gelmiştir. Ancak, 
Avrupa’da 13-15 kg düzeylerinde olan kişi başına bisküvi tüketimi 
Türkiye’de halen 5-6 kg seviyelerinde seyretmektedir.  Bu yüzden 
bisküvi üreticileri, hedef tüketicilerin taleplerinin karşılanmasına 
yönelik olarak, şeker hastaları için diyet bisküvileri, çocuklar için 
mama bisküvileri, özel kahvaltılık bisküviler, besleyici ve zayıflatıcı 
özellikte kepekli, yulaflı veya çavdarlı bisküviler gibi çeşitlerle üre-
timde çeşitlemeye gitmektedir.

Avrupa ve Amerika’da da sağlıklı ürünler üretme eğiliminde olan 
bisküvi sanayii, hem lezzetli ve tüketicilerin damak zevkine hitap 
eden, hem de sağlıklı ürünler üretme çabasındadır. Bu amaçla 
yağ oranı oldukça düşük çeşitler piyasaya sürülmektedir. Özellik-
le, ABD’de düşük yağ kullanımlı teknolojileri geliştirme çalışmala-
rı sürdürülmektedir. Bisküvi sektörünün en hızlı büyüyen kısmını 
yağsız ve düşük yağlı ürünler oluşturmaktadır. 

DÜNYA BİSKÜVİ ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Dünya bisküvi üretiminde ve ihracatında AB ülkeleri (özellikle İn-
giltere, Almanya, Belçika, İtalya, Fransa ve Hollanda) ve Kanada ön 
sırada yer almaktadır.  Uluslararası Şekerli Mamuller Derneği’nin 
(International Confectionary Association) verilerine göre, 2004 yılı 
itibariyle kişi başına bisküvi tüketiminde 15,7 kg ile İngiltere, 14,5 
kg ile Hollanda ve 12 kg ile İrlanda ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. 
Bunları 9 kg ile İtalya ve Fransa’da, 8 kg ile İsviçre ve Belçika, 7,9 kg 
ile Finlandiya ve Portekiz, 7,8 kg ile Almanya ve Danimarka’da, 7,7 
kg ile Avusturya, 6,6 kg ile İspanya, 5,8 kg ile Yunanistan, 3,5 kg ile 
İsveç ve 1,9 kg ile Japonya takip etmektedir. 

Kişi başına ortalama tüketimin 2004 yılı itibariyle 15 kg olarak 
belirlendiği AB’de, üye ülkelerdeki gelişmeyi izlemek açısından 
İngiltere’de kek ve bisküvi piyasasının 2000 yılına göre yüzde 17.3 
oranında bir artışla 2004 yılında 2.97 milyar sterlinlik bir değere 
ulaştığı görülmektedir. 2004’de ev kadınlarının yüzde 92.7’sinin 
bisküvi ve kraker kullandığı belirlenmiştir. 2010 yılında İngiltere 
bisküvi piyasasında yüzde 2.1 oranında bir büyüme olduğu tah-
min edilmektedir. Bu da bisküvi ürünlerine gösterilen ilginin art-
makta olduğu anlamına gelmektedir.

Fransa’da ise tatlı bisküvi piyasası, şekerli mamullerde 2004 yılı iti-
bariyle satışların yüzde 76’sını meydana getirmek üzere, 2.2 mil-
yar dolarlık bir değere sahip olmuştur. Bu rakamın 2009 yılında 
piyasanın yüzde 80’ini oluşturarak 2.6 milyar dolara çıktığı tahmin 
edilmektedir.  Öte yandan yaklaşık 15 milyon ton civarındaki dün-
ya bisküvi pazarı yılda ortalama yüzde 3-4 oranında bir büyüme 
göstermektedir. Bu veriler ışığında bisküvi sektörünün büyük, iyi 
organize olmuş ve giderek artan bir büyüme hızına sahip bir pazar 
özelliği taşıdığı ortaya çıkmaktadır.
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WORLD BISCUIT SECTOR
According to a study conducted by Datamonitor; world confec-
tionary market had 25.5 billion dollars (7 millions tones) value in 
2006 and its average annual growth is 2.9 percent on value basis 
and 2.1 percent on amount basis in the five years’ period between 
2002 and 2006. In the said five years’ period, maximum increase 
rate on both amount and value bases in world confectionary mar-
ket volume was recorded in 2006 and these increases are 3.3 per-
cent in terms of value and 2.1 percent in terms of amount. In world 
confectionary market, EU has the biggest share with 50.5 percent. 
America receives 32 percent share and Asia-Pacific countries re-
ceive 17.5 percent share.  

These figures show that biscuit sector is in a market position which 
is developed, well-organized and growing. Chocolate cake, having 
a sale figure of 6 billion dollars and 23.5 percent share, was the 
sub-sector of world confectionary market with the highest profit 
and market share.

In the said study, it is estimated that world confectionary market 
will reach 30.3 billion dollars (8 million tones) in 2011 by main-
taining its growth at an average rate of 3.5 percent on value basis 
and 2.7 percent on amount basis per year during five years’ period 
covering 2006-2011 years. However according to another report 
prepared by Datamonitor in 2010, world confectionary market 
reached to 35.2 billion dollars (8 million stones) and that was more 
than the value estimated for 2011 in 2008. It is estimated that this 
value will reach  41 billion dollars in 2013. 

WORLD BISCUIT EXPORT 
European Union countries, which are the world’s leading biscuit 
producers, are the world’s leading biscuit exporters as well. The 
sugary biscuit export in the world decreased by 7 percent to 5.4 
billion Dollars in 2009 compared to the previous year. 

DÜNYA BİSKÜVİ PAZARI
Datamonitor tarafından yapılan bir çalışmaya göre; dünya tatlı bis-
küvi pazarı 2006 yılında 25,5 milyar Dolar değere (7 milyon ton) 
sahip olup, 2002-2006 arasındaki beş yıllık süreçteki ortalama yıl-
lık büyümesi değer bazında yüzde 2,9, miktar bazında da yüzde 
2,1’dir. Söz konusu beş yıllık süreçte dünya tatlı bisküvi pazar hac-
minde hem miktar hem de değer bazında en fazla artış oranı 2006 
yılında kaydedilmiş olup, bu artışlar değerde yüzde 3,3, miktarda 
da yüzde 2,1’dir. Dünya tatlı bisküvi pazarında AB yüzde 50,5 ile 
en büyük paya sahiptir. Amerika yüzde 32, Asya- Pasifik ülkeleri de 
yüzde 17,5 pay almaktadır.

Bu rakamlar, bisküvi sektörünün gelişmiş, iyi organize olmuş ve 
büyüyen bir pazar konumunda olduğunu göstermektedir. 6 milyar 
Dolar seviyesindeki satış rakamıyla ve yüzde 23,5 oranındaki payı 
ile çikolatalı kek, dünya tatlı bisküvi pazarının en karlı ve en fazla 
paya sahip alt sektörü olmuştur.

Söz konusu çalışmada, 2006-2011 yıllarını kapsayan beş yıllık 
dönem boyunca da dünya tatlı bisküvi pazarının yılda ortalama 
değer bazında yüzde 3,5, miktar bazında da yüzde 2,7 oranın-
da artışını sürdürerek 2011 yılında 30,3 milyar Dolara (8 milyon 
ton) ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ancak, Datamonitor’ün 
2010 yılında hazırladığı bir diğer rapora göre ise; 2008 yılında 
dünya tatlı bisküvi pazarı 35,2 milyar Dolara (8 milyon ton) ula-
şarak 2011 yılı için tahmin edilen değerin de üzerine çıkmıştır. 
2013 yılında ise; bu değerin 41 milyar Dolar’a ulaşacağı tahmin 
edilmektedir.
 
DÜNYA BİSKÜVİ İHRACATI
Dünya bisküvi üretiminde önde gelen Avrupa Birliği ülkeleri aynı 
zamanda dünya bisküvi ihracatında da en önemli ihracatçı ülkeler 
konumundadır.  Dünya tatlı bisküvi ihracatı, 2009 yılında bir önce-
ki yıla göre yüzde 7 azalarak yaklaşık 5,4 milyar Dolar seviyesinde 
gerçekleşmiştir. 
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Germany became the biggest exporter with 12.2 percent export 
share and an export value of 660 million Dollars. Germany was fol-
lowed by Belgium with 10.1 percent share, Netherlands with 8.5 
percent share, England with 6.3 percent share and France with 6 
percent share.

WORLD BISCUIT IMPORT 
The world biscuit import decreased by 9 % to about 5.4 billion 
Dollars in 2009 compared to the previous year. The USA, France, 
Germany, England and Belgium had the biggest market shares 
in descending order. The total import share of these 5 countries 
was 41 %.

The USA ranks first in biscuit import with 767 million Dollars of im-
port and 14.1 percent market share. The USA is followed by France 
with 9.7 percent, Germany with 6.8 percent, England with 5.8 per-
cent and Belgium with 4.8 percent.

BISCUIT PRODUCTION IN TURKEY 
When Turkey biscuit industry is examined as a chronological proc-
ess, it is seen that first biscuit production on industry base started 
in 1924. Two plants were established in Istanbul in 1932. Produc-
tion was interrupted for a while in 1941 due to the flour shortage 
experienced. In 1956, first automatic shaper and settler machinery 
was used in the sector. After 1960, urbanization and population 

growth increased the biscuit con-
sumption significantly. In 1980s, 
many small facilities were estab-
lished around Konya, Kayseri and 
Eskisehir and the country started to 
export. 
Biscuit production is carried out 
predominantly in the Southeastern 
Anatolia, Marmara and Inner Anato-
lia regions of Turkey. 

İhracatta ilk sırayı toplam dünya ihracatından yüzde 12,2 pay ala-
rak 660 milyon Dolar seviyesinde ihracat gerçekleştiren Almanya 
alırken, Almanya’yı sırasıyla yüzde 10,1 pay ile Belçika, yüzde 8,5 
pay ile Hollanda, yüzde 6,3 pay ile İngiltere ve yüzde 6 pay ile Fran-
sa takip etmektedir.

DÜNYA BİSKÜVİ İTHALATI
2009 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 9 oranında azalarak yak-
laşık 5,4 milyar dolar olarak gerçekleşen dünya bisküvi ithalatın-
da en önemli pazarlar sırasıyla ABD, Fransa, Almanya, İngiltere ve 
Belçika’dır. Bu 5 ülkenin dünya ithalatındaki toplam payları yüzde 
41’dir.

Bisküvi ithalatta ilk sırada, yaklaşık 767 milyon Dolar seviyesinde 
ithalat gerçekleştiren ve dünya toplamından yüzde 14,1 pay alan 
ABD yer almaktadır. ABD’yi yüzde 9,7 pay ile Fransa, yüzde 6,8 pay 
ile Almanya, yüzde 5,8 pay ile İngiltere ve yüzde 4,8 pay ile Belçika 
takip etmektedir. 

TÜRKİYE’DE BİSKÜVİ ÜRETİMİ
Türkiye bisküvi sanayine kronolojik bir süreç olarak bakıldığında, 
sanayi temelindeki ilk bisküvi üretiminin 1924 yılında başladığı 
görülmektedir. 1932 yılında İstanbul’da iki fabrika kurulmuştur. 
1941 yılında yaşanan un kıtlığı nedeniyle üretime bir süre ara veril-
miştir.  1956 yılında sektörde ilk otomatik şekil verici ve dizici maki-
ne kullanılmıştır. 1960’dan sonra kentleşme ve nüfus artışı bisküvi 
tüketimini büyük oranda artırmıştır. 
1980’lerde Konya, Kayseri ve Eski-
şehir civarlarında birçok küçük te-
sis kurulmuş, ülke ihracat yapmaya 
başlamıştır.

Türkiye’de bisküvi üretimi ağırlıklı 
olarak Güney Doğu Anadolu, Mar-
mara ve Orta Anadolu bölgelerinde 
yapılmaktadır. Bu durum, buğday 
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There is high correlation between this fact and the regional dis-
tribution of wheat flour facilities.According to the data obtained 
from the Sugar Products Industrialists Association, the biscuit 
production of Turkey decreased by 12,000 tons to 563,000 tons in 
2010 compared to the previous year. The demand decreased by 
25,000 tons to 425,000 tons in the same period.

THE STATE OF BISCUIT INDUSTRY IN TURKEY 
Biscuit producers are divided into 2 groups generally as medium-
large modern enterprises and small scaled enterprises by their ca-
pacity and structures. Packaged varieties create the manufactur-
ing weight of firms in the first group that use modern production 
technologies. These firms that created distribution channels in 
almost everywhere in our country started to be extremely effec-
tive in export, too. 

Small scaled enterprises where mostly bulk goods sold in boxes 
are produced, have low prices and low quality and technologi-
cal renewal has not been realized fully in such facilities. Packaged 
types in the firms within this category started to gain importance 
in the production in especially recent years. Some of small scaled 
firms which employ less than 500 people are making both mod-
ernization and export efforts. 

Also opportunities for easiness in entrance to domestic market, in-
vestment incentives and exporting to new foreign markets caused 
many entrepreneurs to start operating in this sector in recent 
years. Today there are 50 production facilities, majority of which 
have modern technology and all of which belong to 30 firms in 
the sector. Firm number registered in Union of Chamber and Com-
modity Exchanges is 266 in the sector. 

In biscuit sector where total capacity is 834 thousand tones, capac-
ity using rate is around 60 percent. A significant passive capacity is 
available in the sector. Domestic consumption is increasing at the 
rate of about 10-12 percent yearly. It is estimated that total biscuit 
consumption is about 875-900 million dollars in our country and 
per capita consumption is around 5-6 kg.

Nowadays biscuit plants, giving great importance to product de-
velopment studies and allocating share in their budgets for this 
within the framework of foreign expansion, apply scientific meth-
ods, increase their varieties and modernize their technologies.

Karaman Province has a special position in biscuit production in 
Turkey. Thanks to traditional experience of the local community in 
bakery products, the province where production was started on 
workshop base in the beginning hosts a big industry which real-
izes export to many countries of the world today. 

While there were 3-4 biscuit plants producing biscuit and wafer 
and having around 150-200 tones of total capacities in Karaman 
in the years 1989-90, plant number increased to 14 in 6-7 years’ 
period and each of the plants produces 200 tones per day by itself.  
Biscuit export from Karaman started to increase with plants that 
started operating in 1994-1995. In the said period, countries es-
tablished after the dissolution of The Union of Soviet Socialist Re-

un fabrikalarının bölgesel dağılımları ile büyük paralellik göster-
mektedir. Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği’nin dergimizle pay-
laştığı verilere göre; Türkiye’nin bisküvi üretimi 2010 yılında, bir 
önceki yıla göre 12 bin ton azalarak 563 bin ton civarında gerçek-
leşti. Aynı dönemde talepte de 25 bin tonluk bir düşüş yaşanarak 
425 bin tona geriledi. 

TÜRKİYE’DE BİSKÜVİ SANAYİNİN DURUMU
Bisküvi üreticisi firmalar, kapasite ve yapıları itibariyle orta-büyük 
ölçekli modern kuruluşlar ile küçük ölçekli mahalli işletmeler ol-
mak üzere genelde 2 gruba ayrılmaktadır. Modern üretim tek-
nolojilerini kullanan birinci gruptaki firmaların imalat ağırlığını 
ambalajlı çeşitler oluşturmaktadır. Ülkemizin hemen her yerinde 
dağıtım kanalları oluşturan bu firmalar, ihracatta da son derece et-
kili olmaya başlamışlardır.

İmalatta en çok kutu ile satılan dökme malların yer aldığı küçük 
ölçekli kuruluşlarda ise, ucuz fiyat ve düşük kalite ile çalışmakta 
olup, teknolojik yenileme henüz tam anlamıyla sağlanamamıştır. 
Özellikle son yıllarda bu kategorideki firmalarda ambalajlı çeşitler, 
üretimde ağırlık kazanmaya başlamıştır. Her biri 500 kişiden daha 
az personel istihdam eden küçük ölçekli firmaların bazıları hem 
modernleşme hem de ihracat çabası içerisindedir.

Ayrıca iç piyasaya girişteki kolaylık, yatırım teşvikleri ve yeni dış 
pazarlara ihracat yapma olanakları, son yıllarda çok sayıda girişim-
cinin bu sektörde faaliyete başlamasına neden olmuştur. Bugün 
sektörde çoğunluğu modern teknolojiye sahip ve tümü 30 firmaya 
ait 50 üretim tesisi bulunmaktadır. Sektörde TOBB’a kayıtlı firma 
sayısı ise 266’dır.

Toplam kapasitenin 834 bin ton olduğu bisküvi sektöründe kapa-
site kullanım oranı ise yüzde 60 civarındadır. Sektörde ciddi oranda 
bir atıl kapasite bulunmaktadır. İç tüketim yılda yaklaşık yüzde 10-
12 oranında artmaktadır. Ülkemizde toplam bisküvi tüketiminin 
yaklaşık 875-900 milyon Dolar değerinde olduğu tahmin edilmek-
te olup, kişi başına tüketimin ise 5-6 kg civarında olduğu tahmin 
edilmektedir.

Günümüzde dışa açılma çabaları çerçevesinde ürün geliştirme 
çalışmalarına büyük önem veren ve bu yönde bütçelerinde pay 
ayıran bisküvi fabrikaları, çeşitlerini artırıp bilimsel yöntemler uy-
gulamakta ve teknolojilerini modernleştirmektedirler.

Türkiye’de bisküvi üretiminde Karaman ilinin özel bir konumu bu-
lunmaktadır. Yöre insanının unlu mamullerdeki geleneksel tecrü-
besi sayesinde önceleri imalathane bazında üretimin başlatıldığı il, 
bugün dünyanın çok sayıda ülkesine ihracat gerçekleştiren büyük 
bir sanayiye ev sahipliği yapmaktadır.

1989-90 yılları arasında Karaman’da bisküvi ve gofret üreten, top-
lam kapasiteleri 150-200 ton civarında sadece 3-4 tane bisküvi 
fabrikası varken, 6-7 yıllık bir sürede fabrika sayısı 14’e yükselmiş 
ve fabrikaların her biri tek başına günlük 200 ton üretim yapar 
duruma gelmiştir. 1994-1995 yıllarında faaliyete geçen fabrika-
larla Karaman’dan bisküvi ihracatı artmaya başlamıştır. Söz ko-
nusu dönemde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin 
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publics created an important market for biscuit. In 2005, Karaman 
having 1 million 100 thousands tones of annual biscuit produc-
tion capacity realizes about 1/3 of biscuit production in Turkey. 
2005 estimated production figure of the province doing export 
to 80 countries is 300 million dollars. As a result of careful studies 
for high quality supply, many production facilities in the province 
achieved the international quality standards and registered the 
quality of its products obtaining ISO 9001 quality certificate. 

BISCUIT FOREIGN TRADE OF TURKEY 
When the very symbolic level export done to Cyprus in 1974 was 
not taken into consideration, it is found that the first important 
biscuit export of Turkey was made in 1980, however, the amount 
was only 2 thousand 700 tones. In 1997, when especially Russia 
and Central Asia Republics were selected as the target markets, 
export reached 182 thousand tones. Global economic crisis experi-
enced in 1998 reduced the foreign demand to biscuit produced in 
Turkey. Consequently, domestic production and export regressed. 
Since Turkish Grain Board determined a price in wheat which is 
the most important raw material of the sector above world prices, 
thus increasing the costs, decreases occurred in the production. 

Biscuit exporters, in search of new markets in this crisis period, 
turned towards Africa countries. Bulgaria and other Balkan coun-
tries stand out as new markets for overcoming the crisis in the bis-
cuit sector.  Especially Bulgaria became the distribution channel of 
the region in Turkey’s biscuit export. 

Charming price, quality product and stable marketing strategy 
applied by Turkish biscuit sector in this market were effective for 
achieving this result. Sector increased its export to Senegal where 
it started export with low profit margins for overcoming the prob-
lem. Export done to Germany where Turkish people live intensive-
ly and which is the traditional market of Turkey tripled between 
the years of 1998-2002. 

With new markets biscuit export started to increase as of 2002 
and according to data of Turkish Statistical Institute, it reached 
144 thousand tones on amount basis in 2007. However with the 
effect of global crisis biscuit export which regressed in 4 percent 
in 2008 and around 5 percent in 2009 realized in the level of 131 
thousand tones in 2009. In 2010, Turkey realized biscuit export in 
151 thousand tones and 269 millions dollars in 2010. 

dağılmasıyla kurulan ülkeler bisküvi için önemli bir pazar oluş-
turmuştur. 2005 yılında, yıllık 1 milyon 100 bin ton bisküvi üretim 
kapasitesine sahip olan Karaman, Türkiye’deki bisküvi üretiminin 
yaklaşık 1/3’ini gerçekleştirmektedir. 80 ülkeye ihracat gerçek-
leştiren ilin 2005 yılı tahmini üretim rakamı 300 milyon dolardır. 
Yüksek kalitenin temini yönündeki titiz çalışmaları sonucunda il-
deki çok sayıda üretim tesisi, uluslararası kalite standartlarını ya-
kalamış ve ISO 9002 kalite belgesini alarak ürünlerinin kalitesini 
tescil ettirmişlerdir.

TÜRKİYE’NİN BİSKÜVİ DIŞ TİCARETİ
1974 yılında Kıbrıs’a yapılan çok sembolik düzeydeki ihracat dikka-
te alınmadığında, Türkiye’nin ilk önemli bisküvi ihracatının 1980 yı-
lında yapıldığı, ancak miktarın sadece 2 bin 700 ton olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Özellikle Rusya ve Orta Asya Cumhuriyetleri’nin hedef 
pazar olarak seçildiği 1997 yılında, ihracat 182 bin tona çıkmıştır. 
1998 yılında yaşanan global ekonomik kriz Türkiye’de üretilen bis-
küviye yurt dışı talebi düşürmüş, sonuçta yurt içi üretim ve ihracat 
da gerilemiştir. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO), sektörün 
en önemli hammaddesi olan buğdayda dünya fiyatlarının üzerin-
de bir fiyat belirlemesi, bunun da maliyetleri artırması, üretimde 
düşüşlere neden olmuştur.

Bu kriz döneminde yeni pazar arayışlarına giren bisküvi ihracatçı-
ları, Afrika ülkelerine yönelmişlerdir. Bulgaristan ve diğer Balkan 
ülkeleri de bisküvi sektöründeki krizi aşmada yeni bir pazar ola-
rak öne çıkmışlardır. Özellikle Bulgaristan, Türkiye’nin bisküvi ihra-
catında bölgenin dağıtım kanalı durumuna gelmiştir. Bu sonuca 
ulaşmada, Türk bisküvi sektörünün bu piyasa için uyguladığı cazip 
fiyat, kaliteli ürün ve istikrarlı bir pazarlama stratejisi etkili olmuştur. 
Sektör, içinde bulunduğu sıkıntıyı aşmak amacıyla düşük kar marj-
larıyla ihracata başladığı Senegal’e yönelik ihracatını da artırmıştır. 
Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve bisküvi ihracatında Türkiye’nin 
geleneksel pazarı konumunda bulunan Almanya’ya yapılan ihra-
cat da, 1998-2002 yılları arasında 3 kat artış göstermiştir.

Yeni pazarlarla birlikte bisküvi ihracatı 2002 yılından itibaren artış 
trendine girmiş ve Tüik verilerine göre 2007 yılında miktar bazında 
144 bin tona yükselmiştir. Ancak küresel krizin etkisiyle 2008 yı-
lında yüzde 4, 2009 yılında da yüzde 5 civarında gerileyen bisküvi 
ihracatı, 2009 yılında 131 bin ton düzeyinde gerçekleşmiştir. 2010 
yılında ise Türkiye 151 bin ton ve 269 milyon Dolar değerinde bis-
küvi ihracatı gerçekleşmiştir.
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The most important markets in biscuit exportation of Turkey are 
Iraq, Yemen, Germany, Saudi Arabia, Palestine, Albania, Azerbaijan,  
Bulgaria, Lebanon, Senegal, Turkish TRepublic of Northern Cyprus, 
Macedonia, the United Arab Emirate and the USA as of 2009. 

Great part of Turkey’s export is directed to Middle East, The Bal-
kans and European markets. The trade made to western countries 
that are the essential great consumers of biscuit is still not in di-
mension to be considered important. Export to western markets 
is limited with ethnical markets in those countries. The primary 

reason for this is the 
different palate in 
western countries. 
Production for the 
West requires spe-
cial effort and know-
how.  

Biscuit producers 
started to have seri-
ous researches in-
vestigating western 
markets, nutrition 
habits and consumer 
demands done. The 
most important evi-
dence of appropriate 
situation of produc-
tion technologies for 
competing is shown 
as the fact that some 
biscuit producers of 
the West conduct 

contract production in Turkey. Biscuit producers can produce “dif-
ficult” products now. For example, products similar to the ones 
produced by the firms that are market leaders in the world are 
produced in Turkey as well. Hence Europe stands out as new tar-
get market in next period. 

BISCUIT IMPORT OF TURKEY 
In biscuit foreign trade of Turkey, place of import is in very low 
level compared to export and some foreign brand products are 
imported in terms of only variety. In 2009, import value of biscuit, 
cake, etc. realized was 39 million of dollars increasing 7.1 percent 
compared to the previous year. A great part of import was made 
from Poland, Germany, Belgium, Italy, Bulgaria, Netherland, Slova-
kia Republic and England in 2009. 

Sources:
1. General Secretary of Central Anatolia Exporters’ Union, Bakery Products Sector 
Report, June 2010
2. Application Service of Foreign Trade Branch of Istanbul Chamber of Commerce, 
Biscuit Sector Profile, August, 2006
3. Turkish Export Promotion Center of Undersecretariat of Foreign Trade of Turkish 
Republic Prime Ministry, Biscuit, 2011

Türkiye’nin bisküvi ihracatında en önemli pazarlar 2010 yılı itiba-
riyle Irak, Yemen, Almanya, Suudi Arabistan, Filistin, Arnavutluk, 
Azerbaycan,  Bulgaristan Lübnan, Senegal, Kuzey Kıbrıs T.C., Make-
donya, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD’dir. 

Türkiye’nin ihracatının büyük kısmı Ortadoğu, Balkanlar ve Avru-
pa pazarlarına yöneliktir. Bisküvinin asıl büyük tüketicisi olan batı 
ülkelerine önemsenecek çapta henüz ihracat yapılmamaktadır. 
Batı pazarlarına yapılan ihracat, o ülkelerdeki etnik pazarlarla sı-
nırlı kalmaktadır. Bunun başlıca nedeni batı ülkelerinde damak 
zevkinin farklı olma-
sıdır. Batıya yönelik 
üretim özel çaba ve 
know-how gerektir-
mektedir. 

Bisküvi üreticileri batı 
pazarlarını, beslenme 
kültürünü ve tüketici 
taleplerini etüt eden 
ciddi araştırmalar 
yaptırmaya başlamış-
lardır. 

Üretim teknolojile-
rinin bu piyasalarda 
rekabet etmeye uy-
gun hale geldiğinin 
en önemli kanıtı ola-
rak ise batının bazı 
bisküvi üreticileri-
nin Türkiye’de fason 
üretim yaptırmakta 
olmaları gösterilmektedir. Bisküvi üreticisi artık “zor” ürünleri 
üretebilmektedir. Örneğin dünyada pazar lideri olan firmaların 
ürettiği ürünlerin benzerleri Türkiye’de üretilmektedir. Dolayısıy-
la önümüzdeki dönemde Avrupa yeni hedef pazar olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

TÜRKİYE’NİN BİSKÜVİ İTHALATI
Türkiye’nin bisküvi dış ticaretinde, ithalatın yeri ise ihracatına kı-
yasla çok düşük düzeyde olup, sadece çeşitlilik bakımından bazı 
yabancı markalı ürünler ithal edilmektedir. 2009 yılında bisküvi, 
kek vb., ithalatı bir önceki yıla oranla yüzde 7,1 oranında artarak 39 
milyon Dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2009 yılında ithalatın bü-
yük kısmı Polonya, Almanya, Belçika, İtalya, Bulgaristan, Hollanda, 
Slovak Cum. ve İngiltere’den yapılmıştır.

Kaynaklar:
1. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Unlu Mamuller Sektör Rapo-
ru, Haziran 2010
2. İstanbul Ticaret Odası Dış Ticaret Şubesi Uygulama Servisi, Bisküvi Sektör Profili, 
Ağustos, 2006
3. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Bis-
küvi, 2011
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