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Türkiye bisküvi ve makarna pazarı ve geleceği

Değerli okurlar,

BBM Dergisi’nin üçüncü sayısıyla yeniden karşınızdayız. Paran-
tez Group olarak Türkiye’deki yaygın ulusal yayıncılık anlayışının 
dışında, tamamen uluslararası alana kilitlenmiş bir yayıncılık 
yapmayı, temsil ettiğimiz sektörler için bir gereklilik olarak gö-
rüyoruz. Bu yüzden de sektörü uluslararası alanda temsil ede-
cek bir dergi hazırlamak için gösterdiğimiz çaba devam ediyor. 
Dergimize gösterilen ilgiden, bu konuda, çok kısa denilecek biz 
zaman içerisinde iyi bir çıkış yakaladığımızı söyleyebiliriz. Tabi 
hala kat edecek çok fazla yolumuz var. Ancak derginin bu ko-
nudaki başarısının artması, bir anlamda Türkiye’deki makarna, 
bisküvi ve ekmekçilik sektörlerinin de uluslararası alanda başa-
rısının artmasına bağlı.
 
Aslına bakarsınız gerek makarna gerekse bisküvi sektörlerinde, 
üretici gruplarının başarısı zaten ulusal sınırları aşmış durumda. 
Türkiye’de çok iyi makarna ve bisküvi markalarının olduğu ve 
bunların uluslararası pazarda da çok ciddi başarılar yakaladığı 
kesin. Keza ekmekçilikte de son yıllarda benzer bir çıkış yaşanı-
yor. Ancak üretim teknolojileri, özellikle de bisküvi ve makarna 
üretim teknolojileri için bunu söylemek henüz pek mümkün 
olamamaktadır.

Türkiye’nin, bisküvi ve makarna teknolojileri için dar bir pazar 
olduğu bilinen bir gerçek. Çünkü Türkiye’de gerek makarnada 
gerekse bisküvide, kapasiteleri yüksek de olsa çok sınırlı sayıda 
üretici var. Bu üreticilerin birçoğu da yeni teknoloji yatırımlarını 
yurtdışından yapmayı tercih ediyor. Hatta bazılarının kendi tek-
nolojilerini ürettiği de biliniyor. Dolayısıyla teknoloji üreticileri 
için asıl çıkış noktası yurtdışı pazarı olmaktadır. Bu yüzden Tür-
kiye’deki sınırlı sayıdaki bisküvi ve makarna teknolojileri üreti-
cisinin, yurtdışı pazarına odaklanması ve pazarlamasını bu ala-
na kaydırması gerekiyor. Bu konuda çalışma yapan ve özellikle 
Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya ülkelerine makine ihracatı 
gerçekleştiren firmalar olmakla birlikte, bu alandaki ihracat he-
nüz yeterli görünmemektedir. Ancak firmaların yurtdışı paza-
rında daha aktif rol almaları için de öncelikle bakış açılarında ve 
pazarlama yöntemlerinde değişikliğe gitmeleri ve hedef büyüt-
meleri gerekiyor.

Türkiye’deki teknoloji üreticileri için yurtdışı pazarı imkansız de-
ğil. Bunun için gerçekten istekli olmaları ve bir adım atmaları 
başlangıç için yeterli olacaktır.

Bir sonraki sayıda buluşmak üzere…

Saygılarımızla…

Turkish biscuit and pasta markets and their futures…

Dear readers,

We are together once again with the third issue of BBM Magazine. 
As Parantez Group, we think adopting an international publishing 
approach instead of a national one that is generally adopted in 
Turkey is a true necessity for the sectors we represent. That’s why 
we continue our efforts to publish a magazine that will truly repre-
sent these sectors in the international arena. Based on the interest 
shown to our magazine, we can say that we had a great start in 
this journey that we began only a short while ago. Of course we 
have a long road in front of us. However the magazine to become 
even more successful will depend on the further success of Turk-
ish pasta, biscuit and bread markets in the international arena.
 
In fact the achievements of producer groups both in pasta and 
biscuit sectors already crossed national borders. It is known fact 
that there are very good Turkish pasta and biscuit brands going 
from strength to strength in the international arena. Likewise 
bread sector achieved a similar breakthrough recently. However 
it is not possible to say the same things for production technolo-
gies, and especially for biscuit and pasta production technologies.

Turkey is a narrow market for biscuit and pasta technologies, since 
the number of producers both in pasta and biscuit sectors are 
limited even though their capacities are high. Most of these pro-
ducers prefer to invest in new technologies coming from abroad. 
And some of these even produce their own technologies. Thus the 
main starting point for the technology producers shall be foreign 
markets. So these limited number of biscuit and pasta technology 
producers in Turkey need to focus on foreign markets and shift 
their production towards this direction. Even though there are 
companies that are already doing this by exporting machines es-
pecially to Middle Eastern, North African and Central Asian coun-
tries, the import volume in this field is not sufficient yet. For com-
panies to play a more active role in the foreign markets, they first 
need to change their perspectives and marketing methods, and 
to aim higher.

The foreign markets are not impossible for the technology pro-
ducers in Turkey. To be successful in these markets, for them to be 
much more willing to achieve this and take the first step towards 
this goal will be enough for the beginning.

Hope to see you in the next issue… 

Best regards…

Editör
Editor

derya@bbmdergisi.com
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Pavan Group, tüm dünyadaki fabrika mü-
dürleri, üretim müdürleri, AR-GE müdür-
leri, kalite kontrol müdürleri ve üretim 
mühendisleri için 2012’de üç ayrı eğitim 
programı düzenliyor. İtalya Galliera Ve-
neta’daki merkezde düzenlenen Food-
TechMaster eğitimlerinin amacı, gıda 
işleme sektöründeki en gelişmiş teknolo-
jileri paylaşmak ve de bilgi ve uzmanlığı 
yaymak. 

Program katılımcılara, tüm konuların 
derinlemesine anlaşılması için hem te-
orik hem de uygulamalı dersler içeren 
eşsiz bir eğitim deneyimi sunuyor. Pro-
fesörler, akademik dünyadan uzmanlar 
ve de Pavan proses mühendisleri tara-
fından verilen dersler; uygulamalı ders-

ler, laboratuvar ölçeğindeki tesislerde 
üretim denemeleri ve gıda ürünlerinin 
duyusal değerlendirmesi için testler ile 
destekleniyor. Bu entegre yaklaşım, ka-
tılımcıların doğrudan gıda ürünlerini 
deneyimlemesine ve dersler sırasında 
öğrendikleri teorileri uygulamasına ola-
nak tanıyor.  Atıştırmalık teknolojilerine 
yönelik düzenlenen ilk programa (5-8 
Haziran), Orta ve Güney Amerika’dan, 
Asya’dan, Afrika’dan ve Avrupa’dan 20’ye 
yakın “öğrenci” katıldı. 

Eğitim verenler arasında ekstrüzyon iş-
lemiyle ilgili konularla ilgilenen Profesör 
Bruno de Cindio ve eskiden atıştırmalık 
ekstrüzyon işlemleri hakkında ders veren 
Wageningen Tarım Üniversitesi (Hollan-

da) Gıda Mühendisliği Profesörlüğünden 
emekli Dr. D.J. Van Zuilichem de var.  İlk 
programdaki dersler, üretim teknolojileri 
hakkında edinilen bilgileri derinleştirmek 
için V.AL. IN atıştırmalık fabrikasına yapı-
lan bir ziyaret ile sürdürüldü. 

Bir sonraki programların TAZE MAKARNA 
DERSİ (12-14 Eylül) ve KURU MAKARNA 
DERSİ (15-19 Ekim) olması planlanıyor.

Pavan Group, FoodTechMaster dersleri-
nin güçlü noktalarının katılımcıları dâhil 
edebilme ve de eğitim deneyiminin öte-
sine geçerek her öğrenciye ileriki mesleki 
yaşamlarında fayda getirecek ilişkiler ve 
bağlantılar kurdurma becerisi olduğunu 
açıklıyor.

Pavan Group’tan 2012’de 
FoodTechMaster eğitimleri
FoodTechMaster Educations from Pavan Group in 2102    
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The Pavan group offers also in 2012 three 
different training courses for plant manag-
ers, production managers, R&D managers, 
QC managers and production engineers 
from all over the world. 

The FoodTechMaster courses held in 
the headquarters in Galliera Veneta, 
Italy are conceived to share the most 
advanced technologies applied to food 
processing and to spread knowledge 
and expertise. 

A unique training experience for all at-
tendees, including lectures and practical 
lessons for an in-depth understanding 
of all proposed topics.  Lectures held by 
professors and experts of the academic 

world and by Pavan process engineers 
will be combined with practical lessons, 
production trials in lab scale plants and 
tests for sensorial evaluation of food 
products. This integrated approach al-
lows the attendees to experience directly 
the food products and to apply theory 
learned during lectures. 

The first edition dedicated to snack pel-
let technologies (June 5th - 8th) was at-
tended by some twenty “students” from 
Central and South America, Asia, Africa 
and Europe. 

Amongst the lecturers we may mention 
Professor Bruno de Cindio, who dealt with 
topics related to the extrusion process, 

and Dr. D.J. Van Zuilichem, Food Engineer-
ing Retired Professor in the Agricultural 
University di Wageninge (Holland), who 
lectured on snack pellets extrusion.  Lec-
tures were followed by a visit of V.AL.IN 
snack factory to deepen the knowledge of 
production technologies.

Next editions will be the FRESH PASTA 
COURSE (Sep. 12th-14th) and the DRY PAS-
TA COURSE (Oct. 15th, 19th).

One of the strong points of the FoodTech-
Master courses is the capability to involve 
attendees and establish relationships and 
connections that go beyond the training 
experience to the benefit of the future 
working path of each student. 

Pavan Group, gıda tekno-
lojileri alanında FoodTech-
Master eğitimleri adıyla üç 
eğitim kursu düzenlemeye 
hazırlanıyor.

Pavan Group is getting ready 
to organize three training 
courses under the name of 
FoodTechMaster in the field 
of food technologies. 
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Konu kuskus hatları olduğunda Stor-
ci firması, Fava ile birlikte daima temel 
başvuru kaynağı olmaktadır. Şirket 
Başkanı Anzio Storci’nin farklı özellik-
lere sahip bir ürün için gösterdiği özen 
ve bağlılık, geleneksel değerlere saygı 
göstermeye devam eden ileri teknoloji 
sistemler geliştirmeyi mümkün kılmıştır. 
Ve tüm edinilen deneyimlerin sonunda, 
en yenilikçi ve en değerli kuskus hat-
larından biri daha ortaya çıkmıştır: Co-
uscousline 500. Fava ile iş birliği içinde 
geliştirilen bu kuskus hattı, daha büyük 
olan 1200-3000 kg/saat hatlar ile aynı 
teknoloji ve yapı sistemi kullanılarak ta-
sarlandı ve üretildi. 

Storci hatlarının birkaç güçlü özelliği: 
İnce, orta ve kalın kuskus üretmek için 
özel olarak tasarlanmış elek seçimi özel-

Storci S.p.A., together with Fava S.p.A., 
represents a fundamental reference 
point when it comes to couscous lines. 
The care and commitment shown by 
the company president, Anzio Storci, 
for a product with such distinctive 
characteristics have made it pos-
sible to develop high- tech systems 
which still respect traditional values. 
From this experience comes one of 
our most innovative and noteworthy 
lines: the Couscousline 500, designed 
and built using the same technology 
and construction systems as the larger 
1200/3000 kg/h lines built in collabo-
ration with our partner, Fava S.p.A..

here are some of the strong points of 
the Storci lines: - being able to produce 
the exact grain size the customer wants 

A liTTlE GEM 

FroM STorci

COUSCOUSLINE 500

Storci’nin Fava ile iş birliği içinde geliştirdiği yeni kuskus hattı Couscousline 500, daha büyük hatlarla 
aynı teknoloji ve yapı sistemi kullanılarak tasarlandı ve üretildi. 
New Couscousline 500 that Storci developed in cooperation with Fava is designed and manufac-
tured in a way that it will use the same technology and construction system as the larger lines.

STorci’dEn küçük
bir MücEvhEr
COUSCOUSLINE 500
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liği sayesinde tam olarak müşterinin istediği boyutlarda tam tahıl 
üretme becerisi; Storci’nin mükemmel ürün kalitesini (daha derin 
sarı renk vererek ) ve pişmiş ürünün her lokmasının daha gevrek 
olmasını garantileyen Premix®; dönen ve kendi kendini temizleyen 
elek; ürünün tamamen buharla sarıldığı ön pişirme işlemi; siyah 
(yanmış ve bantlara yapışmış) parçacıkların nihai ürüne geçme 
ihtimalini tamamen ortadan kaldırmak için çelikten üretilmeyen 
taşıyıcı bantlar. 

Hiçbir atık üretilmediğinden fiyat oranı harikadır (tüm artıklar 
geri sulandırılır). Ayrıca nakliye maliyetlerini ve kurulum süreleri-
ni azaltmak için hat bağımsız tek parça bloklar halinde tasarlan-
mış ve üretilmiştir.

tüm dünyaya sattığı önemli sayıdaki hat ile zaten önemli bir 
geçmişe sahip Storci, yeni hattıyla da pazarın ilgi odağı oldu. 
Storci’nin yakın tarihte sattığı dört hat şu anda kurulum aşa-
masında. Firma, şu sıralar sayısız anlaşma üzerinde çalışmak ve 
yakaladığı bu olumlu trendin devamlılığını sağlamakla meşgul. 
Tabi firmanın, Anzio Storci gibi kuskus hatlarına her zaman ina-
nan ve müşteriler ile birebir ilgilenmeyi seven bir Başkan’la bu 
seride sürekli gelişimi sağlaması ve nihai tüketici memnuniyetini 
garantilemesi için ihtiyaç duyduğu heyecan ve gayret, her zaman 
var olacak.

İtalyan Tatlı, Şekerleme ve Makarna Endüstrisi Derneği (A.I.D.EP.I.) 
Makarna Grubu sekreteri Luigi Cristiano Laurenza, Çek  
Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da gerçekleştirilen Kongre’de, Av-
rupa Endüstriyel Makarna Üreticileri Örgütleri Birliği (UN.A.F.P.A.) 
Genel Sekreterliğine seçildi. 

Laurenza, görevi, oybirliği ile onursal Genel Sekreter olarak se-
çilen, tarihi Genel sekreter Raffaello Ragaglini’den devraldı. La-
urenza bir yandan da Uluslararası Makarna Örgütü (I.P.O.) Direk-
törlüğü  görevine devam edecek.  Birlik Başkanlığına Belçika’dan 
Michel Soubry getirilirken,  Portekiz’den Rui Amorim de Spusa’da 
Başkan Yardımcısı olarak seçildi. 

Meksika, 25 Ekim 2012’de Dünya Makarna Günü etkinliklerine ev 
sahipliği yapacak. 

thanks to a specifically designed selection of meshes for produc-
ing fine, medium and coarse couscous, - the Premix®, an exclusive 
innovation from Storci, guarantees excellent product quality (giv-
ing it a deeper yellow colour) and an improved firmness to the bite 
of the cooked product, - a rotating, self-cleaning sieve (rouleuse), 
-  pre-cooking where the product is totally enveloped in steam,  - 
conveyor belts that are no longer made from steel which totally 
eliminate the possibility of any black (burnt) granules (which used 
to stick to the belt) ending up in the final product. 

The lines’ quality: price ratio is also excellent as no waste is pro-
duced (all leftovers are rehydrated). Furthermore the line has been 
conceived and built in individual monoblock units to reduce ship-
ping costs and installation times. Markets are responding to all of 
these features in a very positive manner and Storci can already 
boast a superb past record, with a considerable number of lines 
being sold all over the world. Four lines have recently been sold 
and are now being installed and numerous deals are currently in 
the making, thus ensuring the continuation of this exceptional 
positive trend. Of course, with a President like Anzio Storci, who 
has always believed in the couscous lines and who loves to deal 
personally with all our customers, there will always be the nec-
essary drive and enthusiasm for continual improvement in our 
range and for ensuring end customer satisfaction.

Luigi Cristiano Laurenza, Secretary of the Pasta Group at the Ital-
ian Confectionery and Pasta Industries Association (A.I.D.EP.I.), has 
been elected General Secretary of the Union of the European In-
dustrial Pasta-Manufacturers Association (UN.A.F.P.A.) on the occa-
sion of the Assembly held in Prague (Czech Republic).

Laurenza succeeds Raffaello Ragaglini, the historic General Sec-
retary, who has been elected Honorary General Secretary by 
acclamation, while keeping his office as Director of the Interna-
tional Pasta Organisation (I.P.O.). The Presidency has been given 
to Michel Soubry, from Belgium, while Rui Amorim de Spusa, from 
Portugal, has been elected Vice-President. 

On october 25th, 2012, Mexico City will host the 2012 edition of 
the World Pasta Day.

New General Secretary of UN.A.F.P.A.: 
Luigi Cristiano Laurenza

UN.A.F.P.A.’nın yeni 
Genel Sekreteri Laurenza
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Makarna sektörünün yenilikçi markası Selva Gıda, Tüketici 2012 
Kalite Ödülü’nün sahibi oldu. Selva Gıda, 28 Haziran–1 Temmuz 
2012 tarihinde California Los Angeles’da  Dünya Tüketici Akade-
misi (WCA – World Consumer Academy”)  tarafından organize 
edilen Dünya Kalite Zirvesi’nde Tüketici 2012 Kalite Ödülü’ne la-
yık görüldü.  

İş, sanat, siyaset dünyasından önemli isimlere ev sahipliği yapan 
2012 Dünya Kalite Zirvesi’nde, kalite, inovasyon ve markalar için 
geleceğin habercisi olan AR-GE’nin önemi konuşuldu. 

Dünya Kalite Zirvesi’nde “Dünyada ve Türkiye’de Makarna Sek-
törü ve Selva Gıda” başlıklı bir sunum yapan Selva Gıda Genel 
Müdürü Mehmet Karakuş, dünya makarna üretimi ve tüketimi 
hakkında bilgiler verdi. Selva Gıda’yı anlatan Mehmet Karakuş, 
Selva’nın makarna ve unda Türkiye’nin büyük markalarından biri 
olduğunu belirtti. 

Selva Gıda, the innovative brand of pasta sector, was granted 
Consumer 2012 Quality Award.  Selva Gıda was granted Consum-
er 2012 Quality Award in the World Quality Summit organized by 
World Consumer Academy (WCA) between the dates June 28th 
and July 1st, 2012 in Los Angeles, California.    

The importance of the quality, innovation and R&D, the messen-
ger of the future for brands, was discussed in 2012 World Qual-
ity Summit that hosted important personages from the world of 
business, art and politics.   

Mehmet Karakuş, the General Director of Selva Gıda, made a 
presentation named “Pasta Sector and Selva Gıda in the World 
and Turkey” and gave information about the production and 
consumption of pasta in the world.   Mehmet Karakuş also gave 
information about Selva Gıda and stated that Selva is one of the 
important brands of Turkey in pasta and flour.  

Türkiye’nin en önemli makarna üreticilerinden biri olan Selva Gıda, Los Angeles’da Dünya Tüketici 
Akademisi (“WCA – World Consumer Academy” ) tarafından düzenlenen Dünya Kalite Zirvesi’nde Tü-
ketici 2012 Kalite Ödülü’ne layık görüldü. 
Selva Gıda, one of the most important pasta producers of Turkey, was granted Consumer 2012 
Quality Award in the World Quality Summit organized by World Consumer Academy (WCA) in Los 
Angeles.  

SELva’ya DüNya KaLİTE ÖDüLü
W o r l d  Q u a l i t y  a W a r d  t o  S e l v a
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Geçen yıl devreye giren yeni makarna hattı ile de günlük üre-
tim kapasitelerinin 210 ton olduğunu vurgulayan Karakuş, “Yeni 
makarna hattının devamındaki robotlu ve kameralı paketleme, 
kolileme ve paletleme tesisi, teknolojisi ve yenilikleri itibariyle 
Türkiye’deki ilk ve tek tesis olma hüviyetini taşıyor. Tüm süreç ka-
meralarla izleniyor.” dedi. 

SELVA’dA İNOVASyON dEVAM EdİyOr
Selva’nın sahip olduğu kojenerasyon tesisiyle kendi elektriğini 
kendisinin ürettiğini ifade eden Karakuş, Türkiye’nin TÜBİTAK 
destekli ilk ve tek un değirmenin de bünyelerinde bulunduğunu 
söyledi. Karakuş, “Selva, Japon Verimlilik Yönetimi Sistemi TPM’i 
sektöründe uygulayan tek firmadır.  Ayrıca işletmelerimizde; ISO 
9001, ISO 22000, ISO 10002, OHSAS 18001, ISO 14001 yönetim 
sistemleri uygulanmaktadır. 

2009 yılında Türkiye’de bir ilk olan ve 3 dakikada pişen Şipşak Ma-
karna ile başlayan inovasyon sürecimiz, 2010 yılında dünyada ilk 
kez “Anadolu Lezzetleri” ismi ile pazara sunulan Ispanaklı, Kepekli 
ve Soyalı Mantı ayrıca Kepekli ve Yumurtalı Erişte ile devam etti. 

2011 yılında ise yine dünyada ilk kez gerçek meyve tozu ve hel-
valık irmiği birleştirerek meyveli irmik serimizi ürettik. portakallı, 
çilekli, vanilyalı ve muzlu irmikler, vakumlu ambalajları sayesinde 
ilk günkü tazeliğini, lezzetini ve kokusunu kaybetmiyor.” diye ko-
nuştu. 

MArKALI MAKArNA İhrACATINdA 
TÜrKİyE’NİN LİdErİ
2011’da toplam 80 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerine dikkat 
çeken Mehmet Karakuş, bu ihracatın neredeyse tamamını kendi 
markaları ile yaptıklarını kaydetti. Karakuş, “Türkiye’deki İhracatçı 
Birlikleri kayıtlarına göre, son 5 yıldır Türkiye’nin markalı makarna 
ihracat lideriyiz” dedi. 

Dünya Kalite Zirvesi sonunda, World Consumer Academy tara-
fından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre girişimcilik 
ve inovasyona yönelik başarıları ilke edinerek sürdürülebilir 
rekabet avantajını elde eden markalara, “2012 World Quality 
Award” ödülleri takdim edildi. Selva Gıda da kendi sektörü için-
de en güvenilir marka olarak 2012 Tüketici Kalite Ödülü’ne layık 
görüldü.

Bİr ÖdÜL dE İhrACATTAKİ BAŞArI İÇİN
Türkiye’nin markalı makarna ihracat şampiyonu Selva Gıda’ya bir 
ödül de ihracattaki başarısı için geldi. Selva Gıda, Orta Anadolu 
İhracatçılar Birliği’nin Ankara’daki yeni merkez binasında düzen-
lenen “2011 yılı Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni”nde kendi sektö-
ründe en başarılı ihracatçılar arasında yer alarak ödüllendirildi. 

TC. Ekonomi Bakanlığı’nın himayesinde ve Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin katkılarıyla gerçekleşen programda sektöründe en 
başarılı ihracatçı firmalar ödüllendirildi. Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan’dan makarna sektörü ihracat başarı ödülünü alan Selva 
Gıda Genel Müdürü Mehmet Karakuş; Selva’nın 80 ülkeye ihracat 
yaptığını ve Türkiye’nin markalı makarnada ihracat birincisi oldu-
ğunu dile getirdi. 

Karakuş emphasized the fact that their daily production capac-
ity is 210 tons with the new pasta line that was engaged and 
said “The packaging facility with robots and cameras that comes 
after the new pasta line is the first and only facility of its kind in 
Turkey in terms of its technology and novelties.  The entire pro-
cess is monitored with cameras.”  

INNOVATION CONTINUES IN SELVA
Karakuş said that Selva produces its own electricity with the co-
generation facility that it has and that they have the first and only 
flour mill with the support of TÜBİTAK.   Karakuş added: “Selva 
is the only company in its sector that implements the Japanese 
Total Productive Management (TPM) System.   What is more, the 
management systems ISO 9001, ISO 22000, ISO 10002, OHSAS 
18001 and ISO 14001 are implemented in our facilities.  Our in-
novation process started in 2009 with the instant pasta that is a 
first in Turkey and that cooks in 3 minutes. This process contin-
ued with the Ravioli with Spinach, Wholemeal Ravioli and Ravioli 
with Soy -under the name “Anadolu Lezzetleri – Anatolian Fla-
vours” - as well as Wholemeal Noodles and Egg Noodles.  In 2011, 
yet as another first in the world, we produced our first semolina 
line with fruits, combining for the first time the real fruit pow-
der and semolina for usage in halvah. The semolina with orange, 
strawberries, vanilla and banana maintains its flavour and smell 
that it has on its first day, thanks to the vacuum packaging.   

ThE LEAdEr IN TUrKEy IN 
ThE EXPOrT OF BrANdEd PASTA
Mehmet Karakuş called attention to the fact that they made ex-
port to 80 countries in total in 2011 and that nearly all of this 
export was done with their own brand.  Karakuş said “We have 
been the leader in the export of pasta for the last 5 years accord-
ing to the records of the exporter unions in Turkey”.  

At the end of the World Quality Summit, the brands that were 
found to have attained the advantage of sustainable competi-
tion advantage by adapting the entrepreneurship and success 
in innovation according to the results of the research that was 
conducted by the World Consumer Academy were granted the 
2012 World Quality Award.   As the most reliable brand in its sec-
tor, Selva Gıda was granted 2012 Consumer Quality Award. 

ANOThEr AWArd FOr AChIEVEMENT IN EXPOrT
Selva Gıda, which is the branded pasta export champion of Tur-
key, received another award for its achievement in export. In the 
“2011 Successful Exporters Award Ceremony” held in the head-
quarters of Central Anatolian Exporters’ Association in Ankara, 
Selva Gıda was awarded as one of the most successful exporters 
in its sector. 

In the ceremony organized with the sponsorship of the Turkish 
Ministry of Economy and the support of the Turkish Exporters 
Assembly, the most successful exporters in their sectors were re-
warded. Mehmet Karakuş, Selva Gıda General Manager, received 
the pasta sector export achievement award from Zafer Çağlayan, 
Minister of Economy, and stated that Selva exports pasta to 80 
countries as the top branded pasta exporter of Turkey. 



18

Türkiye bisküvi pazarının lideri Ülker Grubu, Haziran ayında ku-
rucusu Sabri Ülker’i kaybetti. 92 yaşında hayata veda eden Sabri 
Ülker, 1944 yılında 3 kişi ile kurduğu Ülker’i bir dünya markası 
haline getiren Türk sanayisinin en önemli isimlerinden biriydi.

Sabri Ülker, 1920 yılında Kırım’da doğdu. Hayatının çocukluk dö-
nemi, Kırım’daki Sovyet ihtilalinin etkisiyle oldukça zor geçti. Zor-
lu çocukluk anıları ona Ülker’i kurduğunda “Biz her insanın, hangi 
ülkede yaşarsa yaşasın, güzel bir çocukluk geçirme hakkına sahip 
olduğuna inanıyoruz” sözünü söyletti.

Kırım’da yaşanan sıkıntılara dayanamayan ailesi 1929 yılın-
da İstanbul’a göç etti. 9 yaşında İstanbul’a gelen ve Kadırga 
İlkokulu’na kaydolan Sabri Ülker,  ilkokuldan sonra İstanbul Erkek 
Lisesi’ne kaydoldu. 

The leader of Turkish biscuit market Ülker Group lost its founder 
Sabri Ülker in June. Sabri Ülker, who passed away at the age of 92, 
was one of the most important names of Turkish industry as a per-
son that made Ülker, founded only with 3 people in 1944, a world 
brand. Sabri Ülker was born in 1920 in Crimea. He had a difficult 
childhood with the impact of Russian Revolution. The memories 
of this difficult childhood made his first words after founding Ülker 
“We believe that no matter where in the world people live, they 
have the right to a happy childhood”.

His family who couldn’t stand the difficult conditions in Crimea 
immigrated to Istanbul in 1929. Sabri Ülker, who came to Istanbul 
at the age of nine and registered to Kadırga Elementary School, 
continued his education in Istanbul Erkek High School. 
Then he went to Bilecik High School in the second grade of sec-

Türkiye’nin bisküvi devi Ülker Grubu’nun kurucusu ve Türkiye’nin bisküvici dedesi Sabri Ülker, 92 
yaşında hayata veda etti.
The founder of Ülker Group, the leading biscuit company of Turkey, and Turkey’s biscuit grandpa 
Sabri Ülker passed away at the age of 92.
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Orta ikinci sınıfta iken parasız yatılı sınavını kazanarak Bilecik 
Lisesi’ne gitti. Ortaokulu Bilecik’te, liseyi Kütahya’da okudu. Yük-
seköğrenim için Sultanahmet İktisadi ve Ticari İlimler Mekteb-i 
Âli’sine kaydolduğunda 2. Dünya Savaşı da başlamıştı.

“BU İŞİ BAŞArMALIyIM”
Bisküvi sektörüyle ilkokul yıllarında, yaz tatillerinde çalıştığı 
Besler Bisküvi Fabrikası’nda tanışan Ülker, 1944 yılında “Sulta-
nahmet İktisadi ve Ticari İlimler Mekteb-i Âli”den mezun olduk-
tan sonra iş hayatına atıldı ve Eminönü Nohutçu Han’da ağabe-
yi Asım Ülker ile birlikte küçük bir bisküvi atölyesini satın aldı. 
Sadece üç çalışanla işe başlayan Ülker, bu küçük atölyede pöti-
bör bisküvinin imalatına başlayarak bugünkü Ülker Grubu’nun 
temelini atmış oldu.

Sabri Ülker daha sonra o günleri şöyle 
anacaktı: “Tahmin edersiniz 1944’te, 
2.Dünya Savaşı’nın sorunlarını yaşa-
yan genç cumhuriyetimizde üretim 
aletlerini bulmak çok zordu. 1944 yılı 
sonbaharında sabahın erken saatle-
rinde, İstanbul’un o zamanlardaki iş 
merkezi sayılan, Eminönü’ndeki No-
hutçu Han’a geldim. 

Üçüncü kata çıktım ve hafifçe alçak bir 
yapıdan geçerek içeri girdim. Yaklaşık 
100 metrekarelik alandaki kazanları, 
kepçeleri, kalıpları, arkada duran fırını ve diğer aletleri tek tek in-
celeyerek; ‘Bu işi başarmalıyım’ dedim.”

KÜÇÜK Bİr ATÖLyEdEN dEV Bİr hOLdİNGE…
Aslında bu işi başarmaları iki kardeş için gerçekten mucize gibi 
bir şeydi. Atölyenin sahibi, burasını daha önce başkalarına da 
satmıştı. Alanlar da beceremeyip, eski sahibine daha düşük fi-
yattan geri satmışlardı. 

Atölyenin sahibi, Asım ve Sabri Ülker’in de öncekiler gibi bu işi 
başaramayacaklarını düşünmüş ve “göreceksiniz birkaç ay son-
ra bana geri satacaklar” demekten çekinmemişti. 

Ancak bu lafı ederken de bir bildiği vardı. Çünkü makineler çok 
eskiydi ve sürekli bozuluyordu. Yedek parça olmadığından yeni-
den çalıştırılmaları da çok zordu. Ancak Sabri Ülker eski makine-
leri tamir etmeyi de öğrendi. Küçük atölyede ilk yıl günde 200 
kilo bisküvi üretildi…

Bugün Ülker’in iki haftalık üretimiyle dünyadaki herkese bir bis-
küvi sağlayabileceği gerçeği gösteriyor ki, Sabri Ülker başarmış-
tı. Sabri Ülker gelecek nesillere, ana işi gıda ve içecek olan Yıl-
dız Holding’i bıraktı. 2012 yılı itibariyle Türkiye dahil 10 ülkede 
üretim yapabilen, 54 fabrika ve 300 markası olan,  80’in üzerinde 
ülkeye ihracat gerçekleştiren Yıldız Holding, Türkiye ve dünya 
ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Türkiye’nin “bisküvici dedesi” Sabri Ülker’i saygıyla anıyor, tüm 
Ülker ailesine başsağlığı diliyoruz.

ondary education by passing the examination of free boarding 
education. He completed secondary school in Bilecik and high 
school in Kütahya. When he had registered to Sultanahmet Eco-
nomics and Commercial Sciences School, World War II had begun.

“I MUST SUCCEEd IN ThIS BUSINESS!”
After Ülker, who met with the biscuit sector in Besler Biscuit Plant 
that he worked during summers while he was in elementary 
school, graduated from “Sultanahmet Economics and Commer-
cial Sciences School” in 1944 entered into the professional life and 
bought a small biscuit workshop with his brother Asım Ülker in 
Nohutçu Han, Eminönü. Ülker that began operations in this work-
shop with only 3 employees began producing petit beurre bis-
cuits and laid the foundations of today’s Ülker Group. 

Sabri Ülker would later describe those 
days: “As you can imagine, in 1944, it was 
very difficult to find means of produc-
tion in our young republic, which was 
experiencing the problems of World 
War II. In the fall of 1944, very early in 
the morning, I came to Nohutçu Han in 
Eminönü, which was the center of com-
merce at that time. 

I walked up to the third floor and I en-
tered in through a relatively low door-
way. I examined every pot, ladle, cookie 

cutter, other tools and the stoves in the back one by one and said 
to myself, ‘I must succeed in this business’.”

FrOM A SMALL WOrKShOP TO A hUGE hOLdING...
Actually, it was a miracle for these two brothers to succeed at this 
business. The owner of the workshop had sold this place to others 
in the past. And all of those people couldn’t manage to run the 
place and sold it back to the original owner at a loss. The owner 
of the workshop assumed Asım and Sabri Ülker would fail just 
like the others and didn’t abstain from saying ‘You will see, they 
will sell it back to me in a couple of months’. However, of course 
there was something he knew while he was saying these. The ma-
chines were too old and they were constantly breaking down. And 
since there were no spare parts, it was difficult to make them work 
again. But Sabri Ülker learned how to fix old machines, too. And 
in this small workshop, they produced 200 kilograms of biscuits 
in the first year.

The fact that Ülker may provide a biscuit to everyone in the world 
only with its two week production is a clear confirmation that 
Sabri Ülker had succeeded in this business. Sabri Ülker left Yıldız 
Holding focused on food and beverages to future generations. As 
of 2012, Yıldız Holding that has production facilities in 10 coun-
tries including Turkey, 54 factories, 300 brands and that exports its 
products to more than 80 counties continues to contribute to the 
local and global economy.

We remember our ‘biscuit grandpa’ Sabri Ülker with great respect 
and extend our sympathies to the entire Ülker family.

 "Biz her insanın, hangi 
ülkede yaşarsa yaşasın, güzel bir 
çocukluk geçirme hakkına sahip 

olduğuna inanıyoruz "

“We believe that no matter 
where in the world people live, 
they have the right to a happy 

childhood”.
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Türkiye’nin en büyük bisküvi ve çikolata üreticilerinden Eti, Ordu 
Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile ortaklığını sona erdirdi. Eti Yö-
netim Kurulu Başkanı A. Firuzhan Kanatlı, konuyla ilgili yaptığı 
basın açıklamasında, “OYAK Grubu, Eti Grubu şirketleri arasında 
yer alan Eti Pazarlama ile Tam Gıda’daki azınlık hisselerini, taraflar 
arasında varılan anlaşma sonucunda, anılan şirketlerde kontrol 
hisselerine sahip olan Eti Gıda’ya devretti. Söz konusu devir işle-
mi 1 Haziran’da gerçekleşti.” dedi.

Eti, satış gerekçesi olarak, OYAK Grubu’nun farklı iş kollarına 
odaklanma stratejisini ve Eti Grubu’nun hâkim hissedar olarak 
öncelikli alım hakkını kullanılmasını gösterdi.

ETİ’NİN CİrO hEdEFİ 1 MİLyAr dOLAr
Dünyanın 56 ülkesine ihracat yapan Eskişehir merkezli Eti, 2010 
yılında 800 milyon dolar civarında olan cirosunu, 1 milyar dolara 
çıkarmayı hedefliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Kanatlı’nın 1962 yı-
lında kurduğu Eti; kek, çikolata ve bisküvinin yanı sıra makine de 
üretiyor. Eti’nin Bozöyük ve Eskişehir’de 6 fabrikası var. Eti Grubu 
bünyesindeki şirketlerden Eti Gıda’nın yüzde 100’ü Kanatlı ailesine 
ait. Grubun faaliyetlerinin yüzde 98’ini gıda oluşturuyor. 250’ye ya-
kın markası bulunan Eti, 4 bine yakın kişi istihdam ediyor. 

Hisse devri sürecinde Eti’nin pazarlama şirketindeki yüzde 26 
OYAK hissesi, TAM Gıda’daki yüzde 29 OYAK hissesi Eti Gıda’ya 
satıldı.

Eti, which is one of the largest biscuit and chocolate producers 
of Turkey, ended its partnership with Turkish Armed Forces Assis-
tance Fund (OYAK). “OYAK Group transferred its minority stock in 
Eti Pazarlama and Tam Gıda, which are among Eti Group compa-
nies, to Eti Gıda that has the controlling stakes in these compa-
nies, as a result of the agreement reached between the parties. 
This share transfer was performed in June 1.” said Eti Chairman of 
the Board, A. Firuzhan Kanatlı in his public statement regarding 
the subject.

And Eti showed OYAK Group strategy to focus on different busi-
ness lines and Eti Group to use its first option right as the control-
ling shareholder as the grounds of this transfer. 

ThE rEVENUE GOAL OF ETI IS 1 BILLION dOLLArS
Eskişehir head-quartered Eti that exports its products to 56 coun-
tries of the world aims to increase its 800 million dollars revenue in 
2010 to 1 billion dollars. Eti, which was founded by Firuz Kanatlı in 
1962, produces machines besides cakes, chocolates and biscuits. 
Eti has 6 plants in Bozüyük and Eskişehir. Among the companies 
within the body of Eti Group, 100 percent of Eti Gıda belongs to 
Kanatlı family. 98 percent of the group operations are food related. 
Eti that has almost 250 brands employs nearly 4 thousand people.

And in this share transfer, 26 percent OYAK shares in Eti Pazarlama 
and 29 percent OYAK shares in TAM Gıda were sold to Eti Gıda.
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Svstudio tarafından tasarlanan basın ilanı çalışması ile hem 2011 
Kıpkırmızı Ödülü’ne hem de Kırmızı Bölge En İyi Kurumsal İmaj 
Reklamı Ödülü’ne layık görülen Mutlu Makarna, 2012’yi yatırım 
yılı ilan etti.

Mutlu Makarna’nın basın ilanı çalışmasının, İzmir Park fuar ala-
nında gerçekleştirilen ödül töreninde iki ödüle birden layık gö-
rülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yönetim Kurulu 
Başkanı Aykut Göymen, 2012 yılındaki yatırım çalışmalarına ve 
planlarına da değindi.

Mutlu Makarna’nın 2011 yılı boyunca yaptığı reklam yatırımlarıy-
la öne çıkan bir firma olduğunu hatırlatan Göymen, 2012 yılında 
da bu çalışmalarını artırarak kurumsal imajlarını yükselteceklerini 
vurguladı ve şunları dile getirdi: “2011 yılı, sadece reklam alanın-
da değil, diğer birçok alanda da bizim için bol ödüllü bir yıl oldu. 
2012 yılında yaptığımız 3 yeni büyük yatırımla kapasitemizi hem 
makarna da hem de irmikte yüzde 100 artıracağız.” dedi.  Mutlu 
Makarna’nın 2012 yılı için yaptığı yeni 3 makine yatırımıyla irmik 
üretim kapasitesini 570 tondan 870 tona, makarna üretim kapa-
sitesini ise Mart ayında 370 tona çıkardığını, Ağustos ayında da 
470 çıkaracağını ifade eden Göymen, “Yapılan planlamaya göre, 
5 yıl içerisinde yapılacak yeni yatırımlarla birlikte, Türkiye makar-
na sektöründe büyük bir ivme kazanacağız.” şeklinde konuştu. 

Göymen, hedeflerinin yıllık bazda makarna üretimini 97 bin ton-
dan 170 bin tona, buğday kırma kapasitelerini ise yıllık 205 bin 
tondan 313 bin tona çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi. 

Mutlu Makarna, which was awarded with both 2011 Kıpkırmızı 
Award and Kırmızı Best Regional Corporate Image Advertisement 
Award with the advertisement designed by Svstudio, announced 
2012 as its investment year.

Aykut Göymen, Chairman of the Board, shared his happiness 
for Mutlu Makarna to receive two awards in the ceremony held 
in Izmir Park exhibition area, and talked about their 2012 invest-
ments and plans.

Göymen reminded that Mutlu Makarna attracted great attention 
with its advertisement investments in 2011 and underlined the 
fact that they will continue to enhance their corporate images by 
increasing such activities in 2012, too. “2011 was a year of awards 
not just in the advertisement field, but in many other fields. And 
we are now ready to increase our capacity 100 percent both in 
pasta and semolina with 3 new big investments we made in 2012.” 
Göymen declared that Mutlu Makarna increased its semolina pro-
duction capacity from 570 tons to 870 tons in 2012 and its pasta 
production capacity to 370 tons in March and plans to increase 
it to 470 tons in August thanks to the its investments to 3 new 
machines. “According to the plan we determined, we will gain a 
significant momentum in Turkish pasta sector with the new in-
vestments that will be made within 5 years.” said Göymen.  

Göymen declared their goal as increasing annual pasta produc-
tion from 97 thousand tons to 170 thousand tons, and annual 
wheat processing from 205 thousand tons to 313 thousand tons. 

Gaziantep’te faaliyet gösteren Mutlu Makarna, 2012 yılında yaptığı ve yapmayı planladığı yatırım-
larla üretim kapasitesini yüzde 100 arttırmayı hedefliyor.
Mutlu Makarna that continues its operations in Gaziantep aims to increase its production capacity 
100 percent with the investments it made and plans to make in 2012.
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Hindistan’ın önde gelen taze pişmiş kurabiye markası Cookie 
Man, çikolata, tarçın, kahve ve Shortbread (tereyağlı İngiliz Ku-
rabiyesi) olmak üzere geliştirdiği dört yeni şekersiz kurabiyenin 
tanıtımını gerçekleştirdi. Bu kurabiyeler sıfır kolesterol taşıyor 
ve besleyici ve daha fazla besinsel lif içeren karışımlardan imal 
edilmiş. 

Australian Foods India Pvt Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Pattabhi 
Rama Rao, az şekerli kurabiyelerin tanıtımında yaptığı konuşma-
da, “Müşteriler günümüzde, satın aldıkları ve tükettikleri ürünlere 
ilişkin son derece bilgiye dayanan ve bilinçli tercihler yapıyor. Co-
okie Man’de biz sürekli müşterilerimizin tercihlerini takip ederiz. 
Müşterilerimize, kalite ve ürünlerimizin üstün lezzetinden ödün 
vermeden daha sağlıklı seçenekler sunmak istiyoruz. Tanıtımını 
yaptığımız bu şekersiz kurabiyeler bu yöndeki ilk adım.” dedi.

Şekersiz kurabiyeler, şu an tüm ülkede Cookie Man satış nokta-
larında satışta. Şekersiz kurabiyeler, oda sıcaklığında hava geçir-
meyen bir saklama kabında tutulduğunda 1 ay raf ömrüne sahip. 
Cookie Man Hindistan’ın önde gelen taze pişmiş kurabiye mar-
kalarından. Firma ürün gamını, kurabiye, kek, dondurma ve puf 
içerecek şekilde genişletti. Ürünler yumurta içermiyor ve yüzde 
yüz vejetaryen nitelikli.  Australian Foods India Pvt Ltd. bir Hint-
Avustralya ortak yatırımı. Firma, Hindistan’da ilk Cookie Man satış 
noktasını 2000 yılı Ocak ayında Chennai’de açarak faaliyetlerine 
başladı. 

Cookie Man, leading cookie brand of India, introduced its four 
new sugar-free cookies: chocolate, cinnamon, coffee and Short-
bread (English butter cookie). These cookies have zero cholesterol 
and are made using ingredients that are nutritious and have more 
dietary fibre. 

Commenting on the launch of the low-sugar cookies, Pattabhi 
Rama Rao, president, Australian Foods India Pvt Ltd, said, “Custom-
ers today make very informed and conscious decisions on what 
they buy and consume. At Cookie Man, we have always been in 
touch with our customers’ preferences. We would like to offer our 
customers healthier choices without compromising on the quality 
and premium taste of our products. The launch of the no-added-
sugar cookies is the first step in this direction.” 

The no-added sugar cookies are available at all Cookie Man out-
lets across the country and have a shelf life of one month when 
stored at room temperature in an airtight container. Cookie Man 
is India’s leading brand of fresh baked cookies. The company has 
expanded its product line to include cookies, brownies, muffins, 
ice cream and puffs. The products contain no eggs and are 100 
per cent vegetarian. 

Australian Foods (I) Pvt Ltd is an Indo-Australian joint venture. 
The company commenced business operations in India with the 
launch of the first Cookie Man outlet at Chennai in January 2000. 

hint-Avustralya ortak yatırımı olan Australian Foods India Pvt Ltd.’nin hindistan’daki Cookie Man 
markası, bisküvideki çeşitliliğine dört ayrı tatta şekersiz bisküvi ilave etti. 
Cookie Man, Indian brand of Australian Foods India Pvt Ltd. that is Indian-Australian joint venture, 
added four new flavors to its cookie range. 
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Eskişehir’de 1995 yılında üretime başlayan Türkiye bisküvi maki-
neleri sektörünün önde gelen firmalarından Pek Makina, kurul-
duğu günden bu yana hızla büyümeye devam ediyor. Üretiminin 
yüzde 70’ini ihraç eden Pek Makina, 2011 yılında bütün dünyada 
kriz yaşanmasına rağmen, çoğu yurtdışında olmak üzere 13 adet 
komple bisküvi hattının kurulumunu başarıyla tamamlayarak alı-
cılara teslim etti. Pek Makina’nın bugün itibariyle dünyanın bir-
çok ülkesinde bisküvi üretim hatları çalışıyor.

Bisküvi ve kek üretim hatları konusunda sektörün önde gelen 
firmalarından biri olan Pek Makina, yurt içinde ve yurtdışında 
kurduğu tesislerle adından söz ettiren bir firma. Müşteri odaklı 
bir anlayışla çalışan firma, üretimin her safhasında ve satış sonra-
sında müşteri memnuniyetine öncelik veriyor. 

Türkiye’nin lider makarna markalarından Barilla’nın Türkiye Satış 
Müdürlüğü görevine Murat Bilir getirildi.
1993 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun 
olan Bilir, 2006 yılında Marmara Üniversitesi’nde Yönetim ve Or-
ganizasyon yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine aynı yıl Düzey 
Pazarlama’da Bölge Satış Şefi olarak olarak başlayan Bilir, 1998 
yılında Johnson Wax’ta Zincir Mağazalar Satış Müdürü olarak gö-
rev aldı. Barilla Türkiye’deki kariyerine 2000 yılında Zincir Mağa-
zalar Satış Müdürü olarak başlayan Murat Bilir, 2002 - 2008 yılları 
arasında Barilla’nın farklı bölgelerinden sorumlu olarak Gelenek-
sel Kanal Satış Müdürü, 2008 - 2010 yılları arasında ise Ev Dışı Tü-
ketim ve Bölgesel Zincir Mağazalar Satış Müdürü olarak çalıştı. 
2010 yılından bu yana, Barilla’nın Geleneksel Kanal Türkiye Satış 
Müdürlüğü’nü yürüten Bilir, Haziran ayından itibaren Barilla’da 
Türkiye Satış Müdürü olarak görevini sürdürüyor.

One of the leading companies of Turkish biscuit machines sector, 
Pek Makina that began production in Eskişehir back in 1995 con-
tinues to grow rapidly since the day it was founded.Pek Makina, 
which exports 70 percent of its production, successfully complet-
ed the installation of 13 complete biscuit lines mostly at overseas 
despite of the global crisis in 2011.And as of today, Pek Makina has 
numerous installed production lines operating in different coun-
tries of the world.
As one of the leading companies of the sector in the field of biscuit 
and cake production lines, Pek Makina is a company that made a 
name for itself with its installations both in Turkey and overseas.
The company operates with a customer oriented mentality and 
thus prioritizes customer satisfaction at each phase of production 
and also after sales.

Murat Bilir is assigned to the Turkey Sales Director position of Ba-
rilla, which is one of the leading pasta brands of Turkey.
Bilir, who graduated from the Department of Economics, Istanbul 
University in 1993, received master’s degree in the field of Man-
agement and Organization from Marmara University in 2006. Bilir 
began his professional career within the same year as Regional 
Sales Supervisor in Düzey Marketing. And in 1998, he moved on 
to Chain Stores Sales Manager position in Johnson Wax. Murat 
Bilir, who began his career at Barilla Turkey as Chain Stores Sales 
Manager in 2000, worked as Traditional Channel Sales Manager 
for different regions between the years 2002 and 2008, and as 
Out-of-Home Consumption and Regional Chain Stores Sales Man-
ager between the years 2008 and 2010. And Bilir, who was Barilla’s 
Traditional Channel Turkey Sales Manager since 2010, continues 
his role in Barilla as Turkey Sales Director as of June.

Pek Makine 2011’de 13 bisküvi hattına imza attı
P E K  M A K I N A  I N S T A L L E D  1 3  B I S C U I T  L I N E S  I N  2 0 1 1 !
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Ankara Sheraton Hotel’de gerçekleşen ve Türkiye’nin önde ge-
len beslenme uzmanları ve akademisyenlerinin katıldığı bilimsel 
toplantıda, 37 yıllık bir aradan sonra yapılan Türkiye Beslenme ve 
Sağlık Araştırması’nın (TBSA) ön sonuçları açıklandı. Buna göre 
Türkiye’de tam tahıl tüketmeyenlerin oranı %70.

Araştırmalar, tam tahılın çok iyi bir enerji kaynağı olduğunu; tam 
tahılda bulunan kompleks karbonhidratların, lif ve proteinlerin, 
enerjinin vücutta serbest kalmasını yavaşlattığını ve bu duru-
mun da enerjinin daha uzun süre kullanılabilmesine olanak ta-
nıdığını gösteriyor. Sağlık profesyonelleri bu nedenlerden ötürü 
tam tahılların tüketimindeki artışın beslenme ve sağlığa olumlu 
yönde etkileri olduğu konusunda birleşiyor. 

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Bakan-
lık tarafından 2012 yılı başında çıkarılan ekmek tebliği ve hijyen 
konusunda ekmek üreticilerine verilecek eğitim çalışmalarına 
katkılarından dolayı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker’e teşekkür etti. Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği ile 
getirilen yeni uygulamaların toplum sağlığı ve üreticiler açısın-
dan önemli olduğunu vurgulayan Balcı, Türkiye’de 6,5 milyon 
ekmek israf edildiğini ve bunun da 3 milyonunun fırınlarda ol-
duğunu belirterek, israfın önlenmesi için Bakanlığın yaptığı çalış-
malara destek vermek istediklerini ifade etti. 

EKMEK İMALATI SANAyİyE dÖNÜyOr
Bakan Eker ise ekmeğin kültürümüz için çok özel manası oldu-
ğunu ve hayatın tamamını kuşatan, tüm kültürümüzü sembolize 
eden bir nimet olduğunu ifade etti. Ekmek imalatıyla uğraşan kit-
lenin önceden esnafken şimdi sanayici olduğunu aktaran Eker, 
“Teknoloji geliştikçe bu sektör de büyük ölçekli hale geldi. 

Tabi her işte olduğu gibi çok tüketilen ekmeğin sağlıklı yolla tü-
keticiye ulaştırılması son derece önemli. Son 2 yıl içinde çıkardık-
ları yönetmeliklerle toplumsal sağlığı önceleyen ve hedefleyen 
birçok uygulamayı hayata geçirdik. Bütün bu uygulamaları ken-
di başımıza değil sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte yapıyoruz. 
Çalışmalarımız tek amacı tüketiciye daha sağlıklı ekmek temin 
etmek için yapıldı.” dedi. 

In the scientific meeting held in Ankara Sheraton Hotel with the 
participation of leading nutritionists and academicians of Turkey, 
the preliminary results of the Research on Nutrition and Health in 
Turkey had been announced. According to these, the percentage 
of those who don’t consume whole grain products in Turkey is 70%.

The studies indicate that whole grain is very good energy source 
and the complex carbohydrates, fibers and proteins found in 
whole grain decelerates the release of energy within the body and 
thus enables using this energy for a longer period. Due to these 
reasons, health care professionals agree on the idea that increase 
in consumption of whole grain products will have positive impact 
on the nutrition and health in Turkey. 

Halil Ibrahim Balcı, President of Turkish Bakers Federation, visited 
Mehmet Mehdi Eker, Minister of Food, Agriculture and Livestock, 
to thank him for the bread communiqué issued in 2012 and the 
training opportunities presented to the bakers regarding hygiene. 
Balcı underlined the fact that the new principles defined with the 
Communiqué on Bread and Bread Varieties are important for both 
the public health and the bakers, and stated that they want to 
support the efforts of the Ministry for preventing wastage by re-
minding that 6.5 million breads are wasted in Turkey and 3 million 
of this number are wasted in bakeries. 

BrEAd MAKING BECOMES AN INdUSTry
Minister Eker stated that bread has a very special meaning in our 
culture and it is a blessing that surrounds our all life and symbol-
izes our entire culture. Eker reminded that while the people, who 
were dealing with bread, were previously tradesmen, they are 
now named as industrialists. “As technology developed, this sec-
tor became a large scale sector. And of course, as in everything, 
it is very important to deliver this highly consumed product, the 
bread, to the consumers in a healthy manner. With the regula-
tions we issued in the last 2 years, we put into practice many ap-
plications that priorities and targets public health. And we are not 
doing these alone; we are achieving these together with all the 
stakeholders of the sector. The only goal of our efforts is to offer 
healthier bread to our consumers.” said Eker. 

Türkiye’nin %70’i 
tam tahıllı ürünler tüketmiyor

Fırıncılardan 
Bakan Eker’e destek

7 0 %  O F  T U R K E Y  D O E S N ’ T  C O N S U M E  W H O L E  G R A I N  P R O D U C T S !

B A K E R S ’  S U P P O R T  T O  T H E  M I N I S T E R  E K E R
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Ekmek, Makarna ve Bisküvi Sektöründe 
Teknoloji Kullanımı ve Otomasyon

A U T O M A T I O N  A N d  T h E  U S E  O F  T E C h N O L O G y  A T 

B r E A d ,  P A S T A  A N d  B I S C U I T  S E C T O r
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MaKaRNa 
TEKNOLOJİLERİ VE 

PavaN GROUP
                PaSTa TEChNOLOGIES aND PavaN GROUP

Dr. CAVAGNIS: “Otomasyon, üretim hatlarındaki bireysel insan müdahalesini kaldırılıp, bunun yerine 
fabrika operasyonunun genel anlamda kontrol edilebilmesine olanak tanır. Bu da, insan kaynaklarının 
profesyonelleşmesini ve nihai ürün kalitesinin ve miktarının artmasını sağlar.” 

Dr. CAVAGNIS: “Automation consents to transform the human intervention on the production lines by 
operating purely to an overall control of the operation of the plant. That allows a professionalization of 
human resources and an increase in quality and quantity of the finished product.”
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Pavan Group, makarna üretim teknolojileri alanında uzmanlaş-
mış ve tüm dünyada kendini kanıtlamış bir grup. Dünya makarna 
teknolojileri pazarındaki payını her geçen gün arttıran ve makar-
na fabrikalarına entegre çözümler sunan grup, teknoloji geliştir-
mede, özellikle de farklı tüketim alışkanlıklarına uygun çözümler 
geliştirmede son derece başarılı. 

Pavan’ın CEO’su Dr. Andrea Cavagnis, müşterilerinin ihtiyaçları 
doğrultusunda özelleştirilmiş çözümler üzerinde çalıştıklarını ve 
bu konuda onlara olağanüstü bir mühendislik hizmeti sundukla-
rını belirtiyor. 

Dr. Cavagnis, Pavan Group ve makarna teknolojileri sektörüyle 
ilgili sorularımızı yanıtladı.

Öncelikle Pavan Group, markalarınız ve ürettiğiniz teknolojiler 
hakkında bize biraz bilgi verir misiniz?
Pavan Group, tahıl ürünleri teknolojileri ve entegre ürün hatları 
tasarımı ve mühendisliğinde dünyanın önde gelen isimlerinden 
biri. Hammaddelerin işlenmesinden son ambalajlama aşamasına 
kadar endüstriyel çözümler sunan küresel bir tedarikçi olarak, gıda 
endüstrisinde yer alan güçlü ve sağlam bir kurumdur.  Golfetto 
Sangati, Pavan, Mapimpianti, Montoni, Toresani, Stiavelli, Dizma 
ve Pizeta olmak üzere sekiz prestijli markasıyla faaliyetlerini sür-
dürmektedir. Bu markaların her biri, gıda işleme endüstrisinde 
önde gelen İtalyan markalarıdır. Bu markalar, daha geniş hizmet 
tekliflerini ve ürün portföyünü hedefleyen ileri görüşlü büyüme ve 
gelişme stratejisi sayesinde, Grubun birer parçası haline gelmiştir. 

Bugün, bu marka şirketleri bireysel olarak faaliyet gösterebilece-
ği gibi tüm üretim sürecini kapsayan ve birbirine geçmiş bir stra-
teji altında birlikte de faaliyet gösterebilmektedir. Pavan Group, 
her tür makarnanın üretimi için çok geniş yelpazede çözümler 
sunuyor. Uzun ve kısa kuru makarna, yuva şeklinde makarna, 
önceden pişmiş makarna, kuskus ve de içi dolu, düz ve kalıptan 
çıkmış taze makarna, hazır yemek ve gnocchi gibi.

Aynı zamanda makarnalar, pişmiş gıdalar, atıştırmalıklar ve gıda en-
düstrisi için kalıplar, kesme sistemler, kalıp yıkama ekipmanları, am-
balajlama hatları da sağlıyor. Teknolojiyi, esnekliği ve güvenilirliği 
aynı isim altında birleştiren bu entegre ve son derece özelleştirilmiş 
tedarik zinciri sayesinde Pavan Group, müşterilerinin ihtiyaçlarına 
göre özelleştirilmiş bir olağanüstü mühendislik hizmeti sunuyor.

Pavan, makarna teknolojilerindeki uzmanlığıyla tüm dünya-
nın takdirini toplamış bir marka. Pavan’ın küresel makarna 
pazarındaki konumundan ve hedeflerinden kısaca bahsede-
bilir misiniz? Pavan’ın bu alandaki başarısının arkasındaki en 
önemli etkenler nelerdir? 
Güçlü deneyimi ve net belirlenmiş hedefleri sayesinde Pavan, 
yıllar boyunca bugün hâlâ bunun gibi sürekli değişen bir pazar 
ortamında, bir kurumun geleceğini garantileyebilecek tek stra-
teji olan temel faaliyet alanıyla ilgili şirket birleşmelerine dayalı 
kurumsal bir strateji yürütmüştür. Şirket performansının bu ara-
lıksız yükselişi, sadece bu doğru stratejinin, yönetimin ileri gö-
rüşlülüğünün ve de iddialı endüstriyel ve ekonomik hedeflere 
ulaşarak İtalyan makine endüstrisinin prestijini artırmak ve bu 

Pavan Group has proven itself to the whole world as a group that 
is specialized in pasta production technologies. Group, which in-
creases its share in world pasta technologies market each day by 
offering integrated solutions to pasta plants, is extremely success-
ful in developing technologies, and especially solutions for differ-
ent consumption habits.

Dr. Andrea Cavagnis Pavan Group CEO, states that they work on 
solutions customized in line with their customers’ needs and offer 
their customers an extraordinary engineering service. 

Dr. Cavagnis answered our questions about Pavan Group and pas-
ta technologies.

First of all, can you inform us briefly about your brands and the 
technologies you developed?
Pavan Group is among the worldwide leaders, in the design and 
engineering of technologies and integrated product lines for 
cereal based food. We are a strong and solid organization, oper-
ating in the food industry as global suppliers of industrial solu-
tions, from the handling of raw materials to the final packaging. 
We operate in the business through our eight prestigious brands: 
Golfetto Sangati, Pavan, Mapimpianti, Montoni, Toresani, Stiavel-
li, Dizma and Pizeta, all leading Italian brands in the food pro-
cessing industry. These brands have become part of the Group, 
thanks to a farsighted growth and development strategy, aim-
ing towards a broader service offer and product portfolio. Today, 
these companies can operate on individual basis or jointly under 
an interlacing strategy covering all the production process.

Pavan Group offers the widest range of solutions for the pro-
duction of all types of pasta: long and short-cut dry pasta, nest 
shaped, pre-cooked pasta, couscous, as well as machineries 
for filled, flat, and extruded fresh pasta, convenience food and 
gnocchi. 

They can also provide dies, cutting systems, die washing equip-
ment, packaging lines for pasta, baked goods, snacks and the food 
industry. Thanks to this integrated and highly specialized supply 
chain, joining technology, flexibility and reliability all under the 
same name, Pavan Group can give its outstanding engineering 
services, all tailor-made to their clients’ requirements.

Pavan is a world recognized brand with its expertise in pasta 
technologies. Can you briefly talk about the position and goal 
of Pavan in the global pasta market? What are the main reasons 
behind the success of Pavan in this field? 
Thanks to its strong experience and to a clear evaluation of its 
objectives, the Group has carried out throughout the years, a 
corporate strategy based on illuminated mergers, all related to 
its core business, the only type of strategy, that in such a change-
able market, can still today, guarantee a wide scope future. The 
constant growth of the company’s performances can only be the 
result of its correct strategy, of its management’s farsighted vision, 
and its strong commitment in reaching ambitious industrial and 
economic objectives, thus enhancing and promoting the prestige 
of the Italian mechanic industry throughout the world. 

                PaSTa TEChNOLOGIES aND PavaN GROUP
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endüstriyi tüm dünyaya tanıtmak için gösterilen büyük çabanın 
bir sonucu olabilir. İşte Pavan Group’u, uluslararası pazarın lider 
şirketlerinden biri yapan ve küresel kuru makarna üretim maki-
neleri endüstrisinde bugünkü % 35’lik payına ulaşmasını sağla-
yan bunlardır. 

Grup; yeni ürünlerin araştırmasından ve geliştirmesinden imalat 
tesislerinin projelendirilmesine ve tasarlanmasına, satış sonrası 
eğitime ve müşteri hizmetlerine kadar uzanan bir tam hizmet 
stratejisi benimser. Yıllar içinde Pavan Group, yüksek kalite stan-
dartları ve ürün performansları ile konumunu ve marka imajını 
daha da güçlendirmiştir. 

60 yılı aşkın deneyimi ve teknik bilgi birikimi, sekiz farklı uzman-
laşmış markayı kapsayan geniş portföyü, istikrarlı AR-GE yatırım-
ları ile Grup; tek teknoloji projelerinin yanı sıra birden çok disip-
linli anahtar teslim projeler için de son derece sofistike süreçler 
ve otomasyon çözümleri sunabiliyor.

Dünyanın en önemli ve karmaşık endüstrileri, Pavan tarafından 
geliştirilen özel bir çözüm ile maliyet kontrolü, verimlilik ve ürün 
kalitesi gibi pek çok açıdan harika sonuçlar verir. Bütün tekno-
lojik çözümleri, son derece yaratıcı ve kişiselleştirilmiş projeler 
olarak tanımlanabilir. Bugün, gıda endüstrisinde mükemmeliyet 
aslına bakılırsa sadece ürün tadı ile ölçülmez, aynı zamanda ve 
büyük oranda şirketin yenilik yaratma ve müşterinin sürekli yeni, 
daha verimli ve daha kârlı çözümler talebini karşılama becerisi 
ile ölçülür.

Makarna üretim süreci ve de bu süreçte kullanılan teknoloji-
lerdeki en son yenilikler ve trendler hakkında neler söyleye-
bilirsiniz? Pavan’ın bu yeni teknolojilere katkısı ne olmuştur?
Pavan, en gelişmiş teknolojileri sağlama hedefiyle, her zaman 
araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmıştır. İlk olarak Pavan, 
Thermo-Active sistemi ile bir “vakumlama sistemi” ve “kurutma 
sistemi”nin patenti almıştır. Yakın tarihte de MRW 430 serisi ile 
taze makarnanın üretimine “vakum” teknolojisini uygulayarak, 
nihai üründe maksimum kalite seviyesine ulaşmıştır.

This is what has made Pavan Group one of the leading compa-
nies in the international marketplace; reaching nowadays 35% 
share in the global industry of machinery for dry pasta produc-
tion. 

The Group provides a full service strategy that goes from the re-
search and development of new products, to the project and de-
sign of manufacturing plants, to the final after-sales training and 
client services. In the years, Pavan Group has strengthened its po-
sitioning and brand image thanks to its top quality standards and 
product performances. 

With an over-60-years experience and knowhow, a wide range 
portfolio covering eight different specialized brands, brands and 
consistent R&D investments, the Group can fully provide highly 
sophisticated processes and automation solutions, both for sin-
gle technologies as for a multidiscipline turnkey approach. The 
most important and complex industries of the world, work with a 
tailor-made solution developed by Pavan, with great results from 
all point of views: cost controlling, efficiency and product quality. 

All our technological solutions are characterized by extremely cre-
ative and highly personalized projects. Today in fact, in the food 
industry, excellence is not measured only by the product taste, but 
also and mainly by the company capability in creating innovation 
and fulfilling their customers’ continuous demand for new, more 
efficient and more profitable solutions

What can you say about the pasta production process and the 
latest innovations and current trends in technologies used in 
this process? What is the contribution of Pavan to these new 
technologies?
Pavan has always invested in research and development with the 
goal of providing state of the art technology. For first, Pavan pat-
ented “vacuum system” and the drying system with Thermo active. 
Recently, applying the “vacuum” to the production of fresh pasta 
with MRW 430 line, Pavan reached the maximum level of quality 
for the final product.
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Makarna üretiminde otomasyon ve verimlilik ne anlama gelir? 
Makarna üreticileri için otomasyon neden önemlidir? Teknolo-
ji, otomasyon ve verimlilik arasındaki ilişki nedir?
Otomasyon, üretim hatlarındaki bireysel insan müdahalesini 
kaldırılıp, bunun yerine fabrika operasyonunun genel anlamda 
kontrol edilebilmesine olanak tanır. Bu da, insan kaynaklarının 
profesyonelleşmesini ve nihai ürün kalitesinin ve miktarının art-
masını sağlar. Dolayısıyla bununla birlikte verimlilikte de bir artış 
sağlanmış olur.

Şu anki pazar koşullarında yatırımcılar, yeni bir makarna fabri-
kası kurarken veya mevcut bir makarna fabrikasını yenilerken 
teknoloji seçiminde nelere dikkat ediyor?
Yatırımcılar, gıda endüstrisi için geliştirilen teknolojilerin tasarı-
mında ve mühendisliğinde; tahıl bazlı gıdalar için hammaddele-
rin taşınmasından son ambalajlama işlemine kadar tüm süreçleri 
kapsayan entegre ürün hatlarında uzmanlaşmış liderler ararlar. 
Pavan Group olarak biz de tam da böyle bir hizmet sunuyoruz.

Teknoloji geliştirmede bölgesel alışkanlıkların ve özellikle de 
tüketimdeki farklılıkların rolü nedir? Bölgesel alışkanlıklar, 
teknoloji geliştirme sürecinizi nasıl etkiliyor? 
Bölgesel tüketim alışkanlıkları elbette çok önemli. Farklı bölge-
lerde tüketilen farklı gıdalar için, bu gıdaların üretimine elverişli 
teknolojilerin geliştirilmesi gerekir. Pavan Group’un da yıllardır 
en temel amacı, iyi beslenme kültürünün dünyanın her noktası-
na ulaşması ve dünyanın her noktasında bu kültürün değerinin 
artması için gereken donanımları sağlamak olmuştur. Bu amaç 
doğrultusunda çalışmalarını yürüten Pavan bugün, dünyanın 
çok farklı yerlerinden gelen AR-GE Teknoloji Uzmanlarının de-
neyimi sayesinde, farklı gıda kültürlerinin önde gelen teknoloji 
yorumlayıcılarından biri olmuştur.

Farklı pazarlara ve farklı tüketim alışkanlıklarına yönelik stra-
tejiniz ve hedefiniz nedir?
2011 yılında, değirmen ve makarna fabrikası temini için ilk en-
tegre sözleşmelerle, Grubun iş stratejinin birkaç karakteristik 
özelliğinin sonuçları görülmüştür.

What do automation and efficiency mean in pasta production? 
Why is automation important for pasta producers? What is the 
relationship between technology, automation and efficiency?
Automation consents to transform the human intervention on the 
production lines by operating purely to an overall control of the 
operation of the plant. That allows a professionalization of human 
resources and an increase in quality and quantity of the finished 
product. Thus an increase in efficiency is achieved, too.

Considering the current market conditions, what should be the 
primary focus of the investors when selecting technology while 
founding a new pasta factory or improving an existing one? 
how should they shape their investments?
Investors are looking for specialized leaders in the design and 
engineering of technologies for the food industry, providing inte-
grated product lines for cereal based food: from handling of raw 
materials to the final packaging. Pavan Group offers such a full 
service strategy. 

In technology development, what is the role of regional habits 
and especially the differences in consumption? how do the re-
gional habits affect your technology development process?
Regional consumption habits are of course very important. For 
different foods consumed in different regions, one needs to de-
velop technologies enabling their production.Year after year the 
main aim of Pavan Group is always to provide installations for 
worldwide circulation and valorization of a good-eating culture. 
Thanks to the experience of R&D Technologists coming from all 
over the world, nowadays Pavan is one of the leading technologi-
cal interpreters of different food cultures.

What is your strategy or goal regarding different markets and 
different consumption habits?
2011 saw the fruition of several characteristic aspects of the 
Group’s business strategy, with the first integrated contracts for 
the supply of mill and pasta factory.  We followed a plan aimed 
at proposing medium to large size complete lines, with capacity 
up to 7,000kg/h. We deliberately did not push the technology be-
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Maksimum 7.000 kg/saat kapasiteli, eksiksiz orta ve büyük ölçek-
li hatlar sunma hedefiyle bir plan izlenmiştir. Bilerek teknolojide 
bu sınır zorlanmamıştır, çünkü olgun pazarlar, bu boyutlar içinde 
üretim kapasitesinin idealleştiğine dair işaretler göstermiştir. 
Bu boyuttaki tesisler, müşterilerin, esneklik konusunda herhangi 
bir fedakârlıkta bulunmadan önemli ölçek ekonomilerine ulaş-
malarını mümkün kılmıştır.

Son zamanlardaki işaretlere ve geribildirimlere dayalı olarak söy-
lenebilir ki, pazar bu tercihi onaylamakta ve aynı zamanda kapa-
site ve esneklik arasındaki denge için Pavan tarafından önerilen 
tesisleri büyük bir takdirle karşılamaktadır.

2011 yılında müşteriler ile üzerinde anlaşılan takvimlere bağlı ka-
larak ve bazen de tasarım aşamasında gerekli görülenden de daha 
yüksek üretim kapasiteleri üreterek, iyi bir başarıya ulaşılmıştır.  

Pavan, Avrupa ve Kuzey Amerika’da, diğer tüm olgun pazarlar-
da olduğu gibi büyük bir kolaylıkla taze makarna ve hazır yemek 
üretimi sağlayan yenilikçi hatları teşvik ederek, müşterilerinin 
tekliflerini çeşitlendirmesini mümkün kılmayı hedefleyen bir 
strateji izlemiştir.  Bunlar yüksek kâr marjlarına sahip olan, müş-
terilerinin pazarlarda daha fazla kâr etmesine olanak tanıyan, “bi-
rinci sınıf” kategorisinde gıda değerini özümseyen, zaman tasar-
rufu sağlayan ve her şeyin ötesinde en özel yemek gelenekleriyle 
kıyaslanabilir bir tüketim deneyimini koruyan gıda ürünleridir.

Pavan için Afrika ve Latin Amerika, önemli büyüme rakamlarına ula-
şılan pazarlar olmaya devam etmektedir.  Müşterilerinin büyük mik-
tarlarda ideal son ürün üretimine ulaşmasına sağlayan bir teknoloji 
sunarak, bu pazarlardaki fizyolojik trendi takip ederek, makarna ve 
atıştırmalık alanında önemli kurulumlara imza atarak harika iş so-
nuçları elde edildik.  Bu nedenle 2011 yılında, zaten elimizde tut-
tuğumuz liderlik konumunu başarıyla pekiştirdiğimizi söyleyebiliriz.  
Hindistan ve Çin’de de gıda sektöründe hızla büyüyen bir gelişim 
anı yaşanmıştır. Grup, uzun vadeli ilişkilerini pekiştirmeye ve yeni iş 
fırsatları yaratmaya olanak tanıyacak şekilde, kuru makarna ve atış-
tırmalıklar için Türk pazarına olan ilgisini de artırmıştır.

yond this limit, as the mature markets have shown signs of opti-
mization of production capacities within this dimension: plants of 
this size enable our customers to achieve significant economies of 
scale, without any sacrifice in terms of flexibility.

On the basis of recent signs and feedback, the market is confirm-
ing this choice, appreciating the plants proposed by Pavan, also 
for the balance between capacity and flexibility.

In 2011 we achieved good success in the installations, respect-
ing the times agreed with customers and generating production 
capacities at times even higher than those required in the design 
stage.

In Europe and North America, like in all mature markets, we have 
pursued a strategy aimed at enabling our customers to diversify 
the offer, in particular by promoting innovative lines for the pro-
duction of fresh pasta and ready meals, with high convenience. 

These are food products with a high profit margin, allowing 
our customers more profit in markets able to assimilate the 
worth of a ”premium” category food, allowing time saving and, 
above all, maintaining a consumption experience comparable 
to that of the most refined culinary tradition. For Pavan, Africa 
and Latin America continue to be market areas with significant 
growth rates.  

Following the physiological trend of these areas, by proposing a 
technology that allows our customers to obtain an optimized pro-
duction of large quantities of finished products, has enabled us 
to achieve excellent business results, with significant installations 
in the area of pasta and for the snack division.  In 2011, therefore, 
we can say that we have successfully consolidated the leader-
ship position already acquired. India and China are experiencing 
a moment of exponential growth also in the food sector.  The 
Group increased the attention to Turkish market for dry pasta 
and pellets snacks enabling us to consolidate longstanding rela-
tionships and create new business opportunities.
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Bize kısaca Pavan’ın Ar-GE faaliyetlerinden ve Ar-GE’ye ayırdı-
ğı bütçeden bahsedebilir misiniz?  
Pavan Group, ilk başlangıcından beri en iyilerden olduğu tekno-
loji mücadelesinde, aralarında proses teknisyenlerinin, analistle-
rin ve makine teknisyenlerinin de bulunduğu 30 kişilik ekibi ve 
bu ekibin kesintisiz ve düzenli Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri 
ile başarısını her geçen gün artırmaktadır.

Bu Ar-GE ekibinin, yeni ürünleri her açıdan analiz edebileceği 
3 deneme fabrikası ve içersinde dört esnek üretim hattı ve de 
gıdalar üzerinde kimyasal, kimyasal-fiziksel, reolojik, besinsel ve 
duyusal testler için gerekli her tür araç ve gereçle donatılmış bir 
laboratuarı olan 2000 m2’lik tam donanımlı bir çalışma alanı var. 

Pavan Gıda Teknolojileri Okulu ise bu birimin gözbebeğidir. Bu 
okul, tüm öğrencilerine (tüm dünyadan teknisyenler, üretim ve 
kalite kontrol yöneticileri, profesyoneller) makarna dünyasına ve 
genel olarak besin sağlama-işleme zincirine ilişkin bütün konu-
larda hem teorik hem de pratik eğitim sunuyor.
Ar-Ge bölümünün diğer önemli faaliyetleri ise şunlar;
• Yeni malzemeleri, analiz için yeni teknikleri ve de yenilikçi veya 
alternatif prosesleri araştırma,
•  İtalya ve Avrupa’da araştırma projeleri hazırlama ve bu tür pro-
jelere katılma,
• Pavan Gıda Teknolojileri Okulu ve başka eğitim kursları için 
derslerin organizasyonunu ve idaresini sağlama,
•  İtalya’daki üniversiteler ve uluslararası akademik dünya ve de 
enstitüler ile iş birliği yapma,
•  Seminerler ve kongreler düzenleme.

Pavan’ın yakın gelecekte sektöre sunmayı planladığı yeni tek-
nolojiler var mı? Gelecekteki beklentileriniz ve hedefleriniz-
den kısaca bahsedebilir misiniz?
Gelecekte ne tür gıdalar tüketiyor olacağız? Bilim insanları, bu-
gün düzenli olarak tükettiğimiz gıdaların yerine besin değeri açı-
sından daha iyi ve de demografik, ekonomik, biyolojik değişim-
lere ve yaşam tarzındaki değişikliklere daha uygun yeni gıdaları 
tercih edeceğimiz açık bir senaryo tanımlıyor.

Belki de bu devrim o kadar yakın değil ama kesinlikle yakla-
şıyor. En yenilikçi firmalar, geleceğin başaktörleri olmaya ha-
zırlanıyor. Ve bunlar arasında kesinlikle Pavan Group da var. 
Pavan Group, AR-GE ekibi ile yeni ürünlerin yaratılma ve geliş-
tirilme sürecine destek vererek; şekli, kıvamı, ağırlığı, lezzeti, 
rengi ile tüketicilerin zevkine daha uyacak gıdaları bulmaya 
yardım ederek ve de mümkün olan en yüksek kâr oranına sa-
hip, yüksek kalite, büyük ölçekli endüstriyel üretim için ge-
reken teknolojileri ve imalat tesislerini yaratarak her zaman 
müşterilerinin yanında durur.

Unun öğütülmesinden ürünlerin mağaza raflarında kendileri-
ni gösterecekleri son ambalajlara bürünmesine kadar her aşa-
mada bu böyledir. Ve işte bu, Pavan Group’un itici gücüydü, 
gücü ve gücü olacak: ‘Henüz hayal bile edilmemiş en heyecan 
verici zorluklara karşı büyük bir çekim ile iyi bir teknolojik or-
tak olmak’...

Can you briefly inform us about the r&d activities of Pavan and 
the budget it allocates to r&d?
Always fighting in first line in the technological challenge that has 
seen them among the best, right from their very first beginning. 
Pavan Group nourishes its success through constant and thor-
oughly organized Research & Development activities, which can 
rely on a team of 30 people, between process technicians, analysts 
and mechanics. 

They have a 2000 sq. m. area fully equipped with 3 pilot plants 
and four flexible production lines that can analyze the new prod-
ucts under all aspects, and a laboratory furnished with all types of 
instruments for chemical, chemical-physical, rheological analysis 
and nutritional and organoleptic tests on food.

The Pavan School of Food Technologies is this division’s flagship. 
This school provides to all its students (technicians, production 
and quality control managers, professionals from all over the 
world) a theoretical and practical training on all issues concerning 
the world of pasta, and in general on all the food supply/process-
ing chain. Other very important activities are:
• The research of new materials, new techniques for analysis, and 
innovative or alternative processes.
• The preparation and participation to Italian and European re-
search projects.
• The organization and management of the courses for the Pavan 
School of Food Technologies, and other training courses.
• The cooperation with Italian Universities and with the interna-
tional academic world, and Institutions.
• The organization of seminars and conventions.

Are there any new technologies that Pavan plans to introduce 
to the sector in the near future or any new investments? Can 
you talk a little bit about your future expectations and goals?
What types of food will we be eating in the future? Scientists de-
scribe an open scenario, where to the food that we regularly con-
sume nowadays, we will prefer new ones, more suitable from a 
nutritional point of view, and that will better interpret the demo-
graphic, economic, life style and biological changes. 

Perhaps this revolution is not that close yet, but it’s certainly get-
ting closer. The most innovative companies are getting ready to 
live as protagonists this future, and among these we will certainly 
find Pavan Group. With its R&D team, the company stands close 
to its clients sustaining them in the creation and development of 
new products, helping them define the shape, the consistency, 
the weight, the taste and the colours that better will meet the 
consumer’s favour, and creating for them the technologies and 
the manufacturing plants for a top quality large-scale industrial 
production, generating the best possible profit. 

All this, starting from the flour milling to the final packaging that 
the products will wear to exhibit themselves on the stores’ shelves. 
This was, is and will be the Group’s driving force: to be a techno-
logical partner with a great attraction towards the most exciting 
challenges, the ones that still have to be imagined.
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Şekerleme, modern gıda endüstrisinde ayrı bir koldur. Şimdiler-
de neredeyse her çay partisi; şekerli kurabiyeler, reçeller veya 
sade şekerlerin lezzeti ile tamamlanır. Ve yine günümüzde her 
şekerleme tutkunu, her zaman her mağazada zevkine uygun bir 
şeyler bulabilir. 

Ayrıca şekerlemeler artık güzel ama pahalı olmayan hediyelerin 
de başında gelmektedir. Öyleyse kısaca şekerleme endüstrisi-
ne büyük bir talebin olduğunu söyleyebiliriz. Ve pazardaki bu 
heyecan verici durum, bu endüstrinin gelişmesine olanak tanı-
maktadır. 

Şekerlemelerin ve hoş lezzetlerin talebindeki bu artıştan dolayı 
şirketimiz, bu endüstriye odaklanmış bir gıda endüstrisi ekip-
manları ve bileşenleri imalatçısıdır ve de özel ekipman imalatın-
da uzmanlaşmıştır. Bildiğiniz gibi gıda endüstrisinde büyük bir 
rekabet vardır. Ama gıda endüstrisinde ihtiyaç duyulan ekipman-
ları üretenlerin sayısı da oldukça azdır, yani neredeyse sektörde 
tekelcilik hâkimdir. 

Development of confectionery production is separate item in 
the modern food industry. Nowadays, almost every tea party 
is complete with such tasty treats as sugar cookies, jam or just 
candy. Today, any sweet tooth can always find what to eat almost 
in every shop. 

Besides sweets have become an integral part of the inexpensive, 
but nice gift. So we can conclude that there is a huge demand in 
the industry of confectionery production. Such excitement on the 
market allows the industry to develop. 

Due to the increasing demand for sweets and refined tastes of 
customers, our company has chosen this industry for business de-
velopment. The company LLC “Jyki-services” is a manufacturer of 
equipment for food industry and components of this equipment. 
Our company specializes in manufacturing custom equipment. 
How you know, there is a lot of competition in the food industry. 
But the manufacturers of the equipment for the food industry are 
few and mostly monopolists. 
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Jyki Services ekibi, uzun süredir bu endüstride çalışmaktadır ve 
dolayısıyla da şekerleme üretimi ekipmanlarında, teknik incelik-
ler konusunda tecrübe sahibidir. Şirketimiz, şekerleme üretimi-
nin tamamen otomatikleşmesini sağlar. Şekerleme ekipmanları 
üretim hizmetimiz, hesaplamalar ve kavramsal tasarım ile başlar, 
gıda ekipmanının işletime yani hatta dâhil edilmesi ile son bulur. 
Bu baştan sona yaklaşımın en büyük avantajı ise tam donanımlı 
bir şekerleme üretiminin, finansal ve zamansal maliyetlerini ideal 
seviyeye getirmesidir. 

Temel olarak Jyki Services sipariş üzerine üretim hatları geliş-
tirir. Üretim hattı, farklı elemanlardan oluşabilir. Jyki Services; 
gıda endüstrisinin sayısız özelliğe sahip taşıyıcı, termostat – ka-
zan – vakum, soğutuculu vakum, kaplama, süsleme, ayrıştırma, 
soğutma tünelleri, tünel fırınlar, hamur bölücüler, jöle ayrıştır-
ma makineleri, pompalar, delme aletleri, çözücüler ve de şeker-
leme ekipmanlarının daha birçok parçasına dair gereksinimini 
karşılar. 

Geniş bir kaplama ekipmanı serimiz vardır: kaplama (MGI-1), çi-
kolatayla süsleme (DP-2), karamel kreması yapma, serpme, draje 
yapma, şurupla kaplama makineleri. MGI-1 makinesi, çeşitli şe-
kerleme ürünlerini (bisküviler, gofretler, şekerler, marshmallow-
lar, jöleli şekerler vb.) siyah ve beyaz çikolata ile kaplamak içindir. 
Çikolatayla süsleme ise özel bir cihaz ile şekerleme üzerine süsle-
me, çizim yapma sürecidir. 

Yakın tarihte yeni bir süsleme türü olarak yumuşak karamel sos, 
çikolataya kıyasla daha düşük maliyeti sayesinde tüm dünyada 
popülerlik kazanmaya başlamıştır. Bu ekipman Türkiye’den gelen 
yeni bir trenddir. Moskova’nın ilk Türk emsal ekipmanını sunduğu 
kabul edilir. Ama bu tema, henüz gelişme aşamasındadır. Döner 
tamburlar, kesintisiz olarak kekleri kaplamak için kullanılır. Püs-
kürtücüler ise ince öğelerin uygulanması için. Draje yapma maki-
neleri, her türde dairesel şekerlemeyi draje haline çevirir. Şurupla 
kaplama makinesi ise şuruplu ürünler (şekerli kurabiyeler, kekler, 
hamur işleri vb.) için ideal kaplamayı yaratmada işe yarar.

Ama her yenilebilir süsleme, normal oda koşullarında donmaz. 
Bazıları için özel soğutma hazneleri gereklidir. İşte bu amaçla Jyki 
Services, nihai ürünün kalitesini garanti altına almak için gıda en-
düstrisindeki soğutulacak ürünlerin (şeker, kek, hamur işi, kapla-
ma ürünler) sayısına dayalı olarak farklı sayılarda bölme içeren 
soğutma tünelleri de üretmektedir.

Jyki-Services Team has been working in this industry for a long 
time and is well versed in all the technical nuances of equipment 
for confectionery production. Our company provides full automa-
tion of the production of confectionery. The production of con-
fectionery equipment begins with the process of calculation and 
conceptual design and ends with the introduction of food equip-
ment (lines) in operation. The main advantage of this approach is 
the ability to optimize the financial and time costs of running a 
full-fledged production of confectionery. 

Basically, LLC “Jyki-Services” is developing product lines under the 
order. The production line may consist of different elements. LLC 
“Jyki-serveces” satisfies the food industry’s requirements of trans-
porters with numerous features, thermo - boilers - vacuum and 
vacuum with a different coolant, machine glazing, decorating, jig-
ging, cooling tunnels, tunnel ovens, dough dividers, jelly-jigging 
machines, pumps, augers, dissolvers, and many other such com-
ponents of confectionery equipment. 

We have a large selection of enrobing equipment: the machine 
glazing products (MGI-1), decorated with chocolate (DP-2), cara-
mel frosting, limited edition drums, sprinkler (sprinkling), dragee-
ing equipment, machine for glazing with syrup. MGI-1 machine 
is intended to cover various confectionery products (such as bis-
cuits, wafers, candy, marshmallows, jelly and etc. ) with black and 
white chocolate. Decorating with chocolate is the process of ap-
plying decoration, drawing on a confection with a special device 
–a decorator. Recently a relatively new type of decor - soft caramel 
frosting products is gaining popularity around the world thanks 
to lower cost compared with chocolate. The equipment - a new 
direction from Turkey. It’s considered that Moscow offered the first 
Turkish counterparts equipment. This theme is only beginning to 
develop. Circulation drums are used for continuous glazing cakes. 
Sprinklers are used for the application of fines. Drageeing drums 
are used for drageeing round vitamin confectionery of all kinds. 
Machine for glazing with syrup are used to create the ideal coating 
products with syrup (sugar cookies, cakes, pastry, etc.)

But not all edible decorations freeze under normal room condi-
tions. For some are required special cooling chambers. LLC “Jyki-
Services” produces cold tunnels with different numbers of sec-
tions calculated on the amount of cooling products in the food 
industry (candy, cakes, pastry, glazed products), provided the 
quality of the final product.
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Gıda endüstrisindeki üretim süreci düşünüldüğünde işe kazanlar 
ile başlamak mantıklıdır. Basit görünmesine karşı pişirme kazanı, 
aslında karmaşık teknik bir cihazdır. Satın alım kararı ise genelde 
tüketici kaynaklı bir dizi özellikle ilişkilidir. Pişirme kazanı, çeşit-
li şekerleme karışımlarını (dolgular, meyveli jöleler, şekerler vb.) 
pişirmek ve kaynatmak için kullanılır. Vakumlu cihazlar ise çeşitli 
şekerleme karışımlarını (dolgular, meyveli jöleler, şekerler vb.) pi-
şirmek, kaynatmak, vakum altında buharlaştırmak için kullanılır. 
Onun özelliği, tavlama kazanı sıcaklığının kontrolüdür. Tavlama, 
çoğunlukla sabit kristallerden oluşan homojen bir yapı oluştur-
mak için eritmek, yeniden kristalleştirmek ve uygun işleme sıcak-
lığına ısıtmaktır.

Şekerli kurabiyelerin üretim döngüsünü göz önünde bulundu-
rulduğunda sıvıdan, katıdan ve yumuşak hamurdan kurabiyeler 
yapan bir ekipmana ihtiyaç vardır. Silindir yöntemi saatte 120 kg. 
kadar üretim yaparken, dişli yöntemi saatte 250 kg. kadar üretim 
yapar. Bu miktar yeni silindir-dişli yöntemi ile saatte 400 kg. ka-
dar çıkmıştır.

Şekil verme makinelerinin en önemli elemanlarından biri rotor-
dur (veya tambur mili kalıplama). Hamur, cihaz dönerken rotor 
şablonunun formunu alır. Geniş bir şekillendirme rotoru serimiz 
vardır: dökme demir, bronz ve kaprolonovy. Dökme demir roto-
runun, deformasyona ve mekanik gerilime (parçacık maddeler, 
gelişigüzel katı maddeler) karşı yüksek bir mekanik direnci vardır. 
Bu rotorun olumsuz yanı ise makinenin bakımını karmaşıklaştı-
ran büyük boyutudur. Kaprolonovy rotor ise bronz ve demir ro-
torlara göre çok daha basittir ve daha düşük maliyetlidir.

 Fiyat/kalite oranı idealdir. Ama bir dezavantajı vardır; bıçağın yü-
zeyinin sürekli olarak kontrol edilmesini gerektirir. Ayrıca şekerli 
kurabiyeler için sürekli güncellenen geniş bir şablonlar serisi de 
sunuyoruz. Makine işleminden sonra biten kaprolonovy boşluk-
ları, katı gıda formları için özel bir bileşen ve ürünün kalıplı görü-
nümü için hazırlanmış şablonlar ile doldurulur. 

Tabi ki pişirme fırınlarını, pişirme tepsilerini ve kalıpları da düşün-
meliyiz. Şu anda bölüm sayısı açısından modülerlik sunan fırın 
PMKu, tünel tipi fırınlar için tasarlanmakta ve kullanılmaktadır. 
Bileşenleri (tepsiler, tabaklar, pişirme kapları) ise yapışmaz kap-
lama ile üretilmeye başlanmıştır. Bu ürünlerin temel avantajları 
ekonomik olmaları (yağdan tasarruf sağlar), kolay kullanılmaları 
(ürünün kolay çıkmasını sağlar) ve de sunumu güzelleştirmeleri-
dir (ürünün yanmamasını sağlar).

Ama yukarıda listelenen tüm bu aşamalar, şekerleme üretiminin 
son aşaması olmadan hiçbir anlam taşımaz. Çoğu şirket, ürünle-
rini ambalajlamak için özel tezgahlar kullanır. Jyki Services, arka 
arkaya grup paketlemeyi sağlamak amacıyla, dışarıdan içeriye bir 
taşıyıcı ile bitmiş ürünlerin alınması için tasarlanmış, depolama 
özelliği olan tezgahlar da tasarlamaktadır.

Son olarak şunu eklemek isterim ki Jyki Services, aynı zamanda 
üretimin ve makinelerin işleyişinin önemli ve ayrılmaz birer par-
çası olan kayışlar, makaralar, hortumlar ve borular gibi genel en-
düstriyel bileşenleri de sunmaktadır. 

If you consider the production process in the food industry, you 
should start with the boilers. Despite the seeming simplicity, the 
cooking boiler is a complex technical device, the purchase of it is 
always associated with a number of features arising from the con-
sumer. Digester is used for cooking, boiling, and various mixtures 
of confectionery (fillings, fruit jellies, jelly, candy, etc.). Vacuum de-
vices are designed for cooking, boiling, evaporation under vacu-
um of various confectionary mixes (fillings, fruit jellies, jelly, candy, 
etc.). Feature of it is the process of tempering boiler temperature 
control. “Tempering” - melting, recrystallization, and heated to the 
proper operating temperature, to form a homogeneous structure 
of the mostly stable crystals.

If we consider the production cycle of sugar cookies, then there 
is a proposal for equipment for depositing cookies from a liquid, 
solid and soft dough. Roller method of depositing up to 120 kg / 
h. Gear method of depositing up to 250 kg / h. The new roller-gear 
method up to 400 kg / h.

A rotor (or drum shaft molding) is one of the key elements of the 
forming machine. The dough takes the form of rotor’s cliché when 
the device is rotated. We have a large selection of forming rotor: 
cast iron, bronze, kaprolonovy. Cast-iron rotors have high me-
chanical strength to the deformation and mechanical stress (par-
ticulate matter, random solids), the drawback is the large mass of 
the rotor, which complicates the maintenance of the machine. 

Kaprolonovy rotor is much easier to rotors made of bronze and 
iron, lower cost, is the ideal price / quality. But there is a disadvan-
tage - requires constant monitoring of the blade’s plane. In addi-
tion we offer a huge selection of constantly updated clichés for 
sugar cookies. After machining the finished kaprolonovoy blanks 
are filled cell with special compound for solid forms of food and 
ready-made clichés molded image of the product.

Of course we should consider the baking ovens, baking trays 
and molds for them. Currently designed and used by the furnace 
tunnel type furnace PMKu where modularity is the number of 
sections.

Began to produce the components (trays, plates, baking dishes) 
with non-stick coating. The main advantages of such products in 
their economy (can save on oil), ease of use (quick release with a 
sheet of baking bread), you save the presentation in the absence 
of burning on the product.

At the end of what has been said above, it is worth noting the 
last stage of the filling cycle of the confectionery production. Most 
companies use special tables for packaging products. The com-
pany “Jyki-Services” produces tables with storage drive designed 
for the reception of finished packages with outfeed conveyor for 
subsequent group packing.

Well, and lastly I add that LLC “Jyki-Services” provides sales and 
general industrial components: belts, pulleys, hoses and pipes, 
which is an important and integral part of production and opera-
tion of equipment.
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EKMEĞİN TArİhÇESİ
Ekmeğin tarihçesi hakkında yapılan bazı araştırmalar, neolitik 
çağda (cilalı taş devri) çeşitli bitkilerden elde edilen karışımların 
kızgın taşlar üstünde ısıtılarak ekmek benzeri ürünler elde edildi-
ğini ortaya çıkarmıştır. Ekmeğin sosyal kültürün bir parçası olarak 
görülmesi ise M.Ö. 8000 yıllarına kadar dayanır. Yapılan kazılar, 
Babilliler ve eski Mısırlılar döneminde ilkel anlamda ilk değirmen 
ve fırınların yapıldığını ortaya çıkarmıştır. Bilimsel bulguların 
aksine bizim inanışımıza göre ilk ekmeği insanların ilki olan Hz. 
Âdem Aleyhisselam yapmış ve sonraki nesillere öğretmiştir. Fırın-
cıların Hz. Adem’e “pir” demelerinin nedeni bu inanıştır. 

Tarihsel verilere göre MÖ. 2600 yıllarında eski Mısırlılar, buğday 
unu ve su karışımından elde edilen hamura maya kattıkların-
da ekmeğin daha yumuşak, daha lezzetli ve daha kabarık ol-
duğunun farkına vardılar. Mısır’dan Roma’ya ve ardından Batı 
Avrupa’ya yayılan mayalı ekmek, sonraki asırlarda hemen hemen 
bütün dünyada sofralardaki yerini aldı.

Avrupalılar buğdaydan önce çavdar gibi diğer tahıl ürünlerini kul-
lanmış, ancak 15. yüzyılda buğdaydan beyaz ekmek yapımına baş-
lamışlardır. Mikroorganizmaların ve mayanın aktif olarak bilinme-
sinden (19. yüzyıl) sonra ekmek üretimi sanayi dalı haline gelmiştir. 

hISTOry OF BrEAd
Some of the researches about the history of bread showed that 
products similar to bread were produced in the Neolithic Age by 
heating the mixtures various plant mixtures on hot stones.  And 
bread began to be viewed as a part of social culture in 8000 B.C. 
Excavations revealed that the first mills and ovens in the primi-
tive sense were built in the period of Babylonians and Ancient 
Egyptians. Despite of these scientific findings, we believe that 
the first bread was made by the first human being, Adam and 
taught to the next generations. This is why the bakers call Adam, 
“the master”. 

Based on the historical data, Ancient Egyptians realized that the 
bread becomes much softer, delicious and fluffy when they add 
leaven to the mixture of wheat flour and water back in 2600 B.C. 
This leavened bread that spread to Rome from Egypt and then to 
Western Europe took its place on all of the tables all around the 
world in the following ages.

Europeans used other grains such as rye before wheat, and they 
only began making white bread from wheat in the 15th century. 
And after gaining knowledge about microorganisms and leaven 
in the 19th century, bread making became an industry. 
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EKMEĞİN TANIMI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Ekmek 
ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’nde (TEBLİĞ NO: 2012/2) ekmek; “Buğ-
day ununa; su, tuz, maya (Saccharomyces cerevisiae), gerektiğin-
de şeker, enzimler, enzim kaynağı olarak malt unu, vital gluten ve 
izin verilen katkı maddeleri ilave edilip bu karışımın tekniğine uy-
gun olarak yoğrulması, şekillendirilmesi, fermentasyona bırakıl-
ması ve pişirilmesi ile yapılan ürün” şeklinde tanımlanmaktadır. 

EKMEĞİN ÖZELLİKLErİ
Ekmek yapımında genel olarak buğday unu, su, tuz, maya (Sacc-
haromyces cerevisiae), gerektiğinde de şeker, enzimler, enzim 
kaynağı olarak malt unu, vital gluten ve izin verilen katkı madde-
leri kullanılır. Un, su, tuz, katkı maddeleri ve maya çok önemlidir. 

Ekmek unu özel bir undur. Buğday unu, temizlenmiş ve tav-
lanmış buğdayın öğütülmesi ile elde edilen yarı işlenmiş bir 
gıdadır. Un kalitesi, genellikle unun ve hamurun ölçülebilir 
nitelikteki fiziksel, kimyasal ve teknolojik özellikleri ile tahmin 
edilmektedir. Türk gıda kodeksi buğday unu tebliğine (Tebliğ 
No: 99/1) göre;

Buğday unu; yabancı maddelerden temizlenmiş ve tavlanmış 
buğdayların tekniğine uygun olarak öğütülmesiyle elde edilen 
üründür. Buğday unları ekmeklik ve özel amaçlı olmak üzere iki 
gruba ayrılır. 

Ekmeklik un; teknolojik özellikleri ekmek yapımına uygun buğ-
dayların öğütülmesiyle elde edilen buğday unudur. Özel amaçlı 
un; baklava, börek, bisküvi, kek, pasta, yufka, pizza, hamburger, 
tahıllı ekmek gibi direkt tüketilen ürünlerin üretiminde kullanı-
lan, katkılı, özel işlem görmüş veya irmik altı unu gibi amaca yö-
nelik mamullerin yapımına uygun buğday unudur.

dEFINITION OF BrEAd
In the Turkish Food Codex’s Communiqué on Bread and Types of 
Bread issued by the Ministry of Food, Agriculture and Livestock 
(COMMUNIQUÉ NO: 2012/2), bread is defined as “the product ob-
tained by adding water, salt, leaven (saccharomyces cerevisiae), 
sugar if required, enzymes, malt flour as enzyme source, vital glu-
ten and permitted additives to the wheat flour, and by kneading, 
shaping, fermenting and baking this mixture”. 

PrOPErTIES OF BrEAd
In bread making, generally wheat flour, water, salt, leaven (sac-
charomyces cerevisiae), sugar when required, enzymes, malt 
flour as enzyme source, vital gluten and permitted additives 
are used. Flour, water, salt, additives and leaven are very im-
portant. 

Bread flour is a special type of flour. Wheat flour is a semi-pro-
cessed product obtained by milling the cleaned and tempered 
wheat. Flour quality is generally estimated with the flour’s and 
dough’s measurable physical, chemical and technological prop-
erties. According to the Turkish Food Codex’s Communiqué on 
Wheat Flour No. 99/1;

Wheat flour is a product obtained by milling the wheat that is 
cleaned from foreign substances and tempered in line with the 
regular technique. Wheat flour is divided into two groups as bread 
flour and special purpose flour.  Bread flour is the wheat flour ob-
tained by milling the wheat whose technological properties are 
suitable for bread making. Special purpose flour is the specially 
processed wheat flour containing additives used in making prod-
ucts that are directly consumed such as baklava, pastry, biscuit, 
cake, phyllo dough, pizza, hamburger and multigrain bread or 
special products such as sub-semolina flour.
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Bu tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıdaki gibidir:
a) Buğday unu yabancı tat, koku, canlı veya cansız böcek ve/veya 
parçalarını içermemelidir. 
b) Buğday unlarının nem oranı maksimum %14,5 olmalıdır. 
c) Ekmeklik buğday unları Tip 550, Tip 650, Tip 850 olarak adlan-
dırılır. Tip 550, Tip 650, Tip 850’nin %kül miktarları ise sırasıyla 
kuru maddede en çok 0.55, 0.65, 0.85 olmalıdır. 
d) Kuru maddede protein miktarı ekmeklik unlarda minimum 
%10.5, özel amaçlı unlarda ise minimum %7 olmalıdır.
e) Buğday unlarında asitlik, sülfirik asit cinsinden kuru maddede 
maksimum %0.07 olmalıdır.
f ) Buğday unlarının en az %98’i 212 mikronluk 70 nolu elekten 
geçmelidir.
g) Aşağıdaki ürünler teknolojik amaçlarla buğday ununa gerek-
tiği kadar katılabilir:
1. Buğday, çavdar veya arpadan hazırlanmış enzim aktivitesi yük-
sek malt unu veya diğer malt ürünleri,
2. Vital buğday glüteni.
h) Özel amaçlı unlara tahıl, tahıl unları ve bakliyat unları da ka-
tılabilir.

Buğday unlarında kullanılmasına izin verilen katkı maddeleri, 
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 2. bölümünde yer alan hü-
kümlere uygun olmalıdır. Buğday unlarında bulaşanların mik-
tarı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 4. bölümünde yer alan 
hükümlere uygun olmalıdır. Ekmeklik unlar öğütme işleminden 
hemen sonra kullanılmazlar. 

Yaz aylarında en az iki hafta, kış aylarında ise normal şartlarda 3 
hafta dinlendirilerek olgunlaştırılmaları gerekir. Bu dinlendirme 
sonucu un oksidasyona uğramakta, bunun sonucu unun rengi 
ağarmakta, hamur kolay işlenebilirlik kazanmakta, hamurun ma-
yalanma kabiliyeti artmakta, daha kaliteli ve verimli ekmek elde 
edilmektedir.

Ekmek yapımında kullanılan suyun orta sertlikte olması (8-12 
Fransız sertliği) tercih edilmelidir.  Tuz, ekmek yapımında çok 
önemlidir. Ekmeğe tat vermesinin yanında hamurun şeklini al-
masında da önemli rol oynar.

Ekmek fermantasyonunda en fazla kullanılan maya saccharomy-
ces cerevisiae’dır. Ekmek mayası üretilirken hammadde olarak 
melas ve saf maya kültürü kullanılır. Filtrasyon aşamasında ise 
granül büyüklüğünden dolayı, ham patates nişastası yardımcı 
malzeme olarak kullanılır. 

Ekmek mayası hamurdaki fermente edilebilir şekeri, karbondiok-
sit ve etanole dönüştürür.

C6H12O6    2 C2H5OH + 2 CO2 + enerji
        Maya

Ekmek hamurunda yumurta ve şeker kullanımı, mayanın büyü-
mesini hızlandırır; tuz ve yağlar ise büyümeyi yavaşlatır. Maya, 
ekmek yapımında kullanılan hamurda hacim artışı ve karbondi-
oksitin varlığı ile ortaya çıkmaktadır. Maya faaliyetinin en verim-
li olduğu sıcaklık 30-36 derece, bağıl nem oranı ise %60-70’tir. 

The properties of the products within the scope of this communi-
qué are as follows:
a) Wheat flour shall not include foreign flavors, smells, dead or 
alive insects and/or their parts. 
b) The moisture ratio of wheat flour shall be maximum 14.5%. 
c) Bread wheat flour is classified as Type 550, Type 650 or Type 850. 
The maximum ash amounts of Type 550, Type 650 and Type 850 
shall be respectively as 0.55, 0.65 and 0.85 %. 
d) While the protein content of the dry material shall be minimum 
10.5% in bread flour, this figure shall be minimum 7% in special 
purpose flour.
e) The acidity of the wheat flour shall be maximum 0.07% in the 
dry matter as sulfuric acid.
f) Minimum 98% of the wheat flour shall be able pass from 212 
micron sieve no. 70.
g) The following substances can be added to the wheat flour as 
much as required due to technological  purposes:
1. Malt flour with high enzyme activity prepared from wheat, rye 
and barley or other malt products;
2. Vital wheat gluten.
h) Grain, grain flours and pulse flours can be added.

The additives that are permitted to be used in wheat flour shall 
comply with the provisions stated in the Part 2 of the Turkish Food 
Codex. The contaminant amount in wheat flour shall comply with 
the provisions stated in the Part 4 of the Turkish Food Codex. The 
bread flour is not used right away after the milling process. 

It needs to rest for minimum two weeks in summer months and 
3 weeks under normal conditions in winter months. At the end of 
these periods, the flour is oxidized and its color gets lighter. Thus 
the dough can be processed and shaped more easily, leavened 
better, and so higher quality bread is obtained more efficiently.

It shall be preferred for the hardness of the water used in bread 
making to be at medium levels (8-12 French hardness).  Salt is also 
very important in bread making. Besides the flavor it adds to the 
bread, it also plays an important role in shaping the bread.

The most widely used leaven in bread fermentation is saccharo-
myces cerevisiae. While producing bread leaven, molasses and 
pure ferment culture are used as raw materials. In the filtration 
phase, raw potato starch is used as auxiliary substance due to its 
granule size. 

The bread leaven converts the fermentable glucose in dough to 
carbon dioxide and ethanol.

C6H12O6    2 C2H5OH + 2 CO2 + energy
        Leaven

Using egg and sugar in bread dough accelerates the growth of 
leaven, while salt and oils decelerate it. Leaven reveals itself with 
the increase in the volume of the dough used in bread making 
and with the existence of carbon dioxide. The temperature that 
the leaven activity is most efficient is 30-36 degrees, and the rela-
tive humidity ratio is 60-70%. 
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EKMEĞİN yAPIM AŞAMALArI 
VE EKMEK ÜrETİMİNdE TEKNOLOJİ KULLANIMI 
Türkiye gibi birçok ülkede ekmek, yemek kültürünün önemli bir 
parçasını oluşturmaktadır. Şehirler gibi insan nüfusunun yoğun 
olduğu yerlerde, ekmek talebinin karşılanması için özel ekmek 
fırınları açılmıştır. Önceleri üretimin hemen her aşamasında el 
emeği kullanan fırıncılar, gıda makineleri sektöründe makineleş-
menin artması ile birlikte sektöre has çözümler sağlayan ve bu 
zor ve zahmetli işleri kolaylaştıran fırın makinelerini kullanmaya 
başlamıştır. Ekmek üretimi bugün sanayinin gelişmesi ile üreti-
min arttığı ve teknolojinin hemen her aşamada yoğun olarak kul-
lanıldığı büyük bir sektör haline gelmiştir. Makineleşme sayesin-
de hem ekmek üretimi artmış hem de verimlilik artışı sağlanarak 
ekmeğin tüketiciye daha hızlı, daha kaliteli, daha temiz (hijyenik) 
ve daha ucuza ulaştırılması sağlanmıştır. 

Kullanılan makineler ise, ekmek çeşidi ve üretilen günlük adede 
göre değişik tip ve kapasitelerde üretilmektedir. Butik tarz ve az 
sayıda üretim yapan küçük fırınlardan, günlük yüzbinlerce ekmek 
üretebilecek dev üretim kapasitesine sahip büyük ölçekli tesisle-
re kadar her ölçek için özel makine çözümleri üretilebilmektedir. 
Ekmek yapımı genel olarak yoğurma, kesme, yuvarlama, dinlen-
dirme, şekil verme, fermantasyon ve pişirme aşamaları ile ger-
çekleştirilir. Bu aşamalara kısaca değinirsek;

yOĞUrMA
Ekmek üretimindeki ilk ve en önemli adım yoğurma işlemidir. 
Her ülkenin, hatta ülkemizdeki gibi her yörenin damak tadı farklı 
olduğu gibi, ekmeği, dolayısıyla hamuru ve hamur yoğurma çeşi-
di farklılık gösterebilir. Un, su, tuz, diğer katkı maddeleri ve maya 
bu aşamada belirlenen miktarda, uygun şekilde, uygun bir süre-
de karıştırılmalıdır. Homojen bir karışım hamur ve ekmek kalitesi 
için çok önemlidir. Yoğurma işlemi için sektörde genel olarak iki 
çeşit makine kullanılmaktadır. Yoğurma için hamur kazanı (sektö-
rel tabirle çatal kazan) veya spiral mikser kullanılır. 

Bu makineler de kendi içinde kapasitesine göre değişmektedir. 
Genel olarak 10 kg’dan 250 kg’a kadar un kullanan çap ve ebatta 
kazan ve mikserler kullanılmaktadır. Spiral mikserler çift hızlı, çift 
zamanlı ve çift yönlü (sağ-sol) olarak yoğurma yapabilir özellik-
tedir. Çatal kazanlı hamur yoğurma makineleri, ortalama 45 daki-
ka içinde hamuru istenilen elastikiyet kıvamına getirirken, spiral 
mikserler 15 dakika içinde bu işlemi sağlayabilmektedir. 

Türkiye’deki fırınlarda genellikle tuz ve maya, hamur olgunlaştık-
tan sonra eklenmektedir. Bu metoda ‘geciktirilmiş tuz metodu’ ya 
da ‘ispir metodu’ denmektedir. Çatal kazan kullanılan fırınlarda 
genellikle bu metoda göre hamur yoğrulur. Hamur, yoğurma iş-
lemi sonrası genellikle bir süre (15-20 dakika) dinlendirilir.

KESME
Yoğrulan hamurun istenilen adette ve istenilen gramajda kesil-
mesi fırıncılar için en zahmetli ve zor işlemlerden birisidir. Bin-
lerce ekmek yapan ortalama büyüklükteki bir fırını düşündüğü-
nüzde bile bu işlemin ne kadar hassas ve zor bir işlem olduğunu 
anlamak mümkündür. Ayrıca ülkemizdeki gibi ekmeğin resmi 
olarak belirtilen gramajlarda olmasının zorunlu tutulduğu hal-

PhASES OF BrEAd MAKING 
ANd USE OF TEChNOLOGy IN BrEAd MAKING 
In many countries, bread is an important part of the food culture 
as in Turkey. In places were human population is high just like the 
cities; special bread bakeries are opened to meet the demand for 
bread. These bakers, who used hand work in almost every phase 
of bread making in the beginning, began using machines that 
provide sectoral solutions and facilitate these tough and exhaust-
ing phases with the improvement of mechanization in the food 
machines sector. Today bread making became a very large sector 
that increased its production in line with these improvements in 
the industry, and that uses technology in each phase intensely. 
Thanks to mechanization, it is enabled for the higher quality, 
cleaner (hygienic) bread to be delivered to the end consumer 
more rapidly with much lower prices with both the increase in 
bread production and productivity of the sector.  

And the machines used in the sector are produced in various types 
and capacities based on the variety of the bread and the daily pro-
duction amount. From small bakeries that bake limited number of 
breads per day to large plants that produce hundred thousands of 
bread per day, there are special machine solutions for every scale. 
The bread making is generally composed of kneading, cutting, 
rounding, resting, shaping, fermenting and baking phases. Let’s 
look at these phases briefly:

KNEAdING
The first and most important step in bread making is the kneading 
process. Since the flavor preference of each country, in fact each 
region as in Turkey is different, the bread, thus the dough and the 
kneading process may differ. Flour, water, salt, other additives and 
leaven shall be mixed properly in determined ratios and orders 
during this phase. A homogenous mixture is very important for 
the dough and thus the bread quality. For kneading, generally two 
types of machines are used in the sector. Either dough kneading 
machine (fork dough mixer) or spiral dough mixer is used. These 
machines also vary within themselves based on their capacities. 
Generally there are machines and mixers at dimensions and sizes 
that use flour from 10 kg up to 250 kg. Spiral mixers have the ca-
pability to knead in two speeds, two periods and two directions 
(left and right). While the fork dough mixers provide the requested 
elasticity to the dough within 45 minutes in average, this process 
takes only 15 minutes in spiral mixers. 

Generally, the bakeries in Turkey add salt and leaven to the dough 
after the dough reaches to a certain level of consistency. This 
method is called ‘delayed salt method’. In the bakeries using fork 
mixers, the dough is kneaded generally with this method. The 
dough is generally rested for a period (15-20 minutes) after the 
kneading process.

CUTTING
Cutting the kneaded dough in the requested amount and weight 
is one of the most exhausting and challenging processes for the 
bakers. When we consider even a mid-sized bakery producing 
thousands of breads, we can see how delicate and tough this pro-
cess might be. Moreover when it is required for bread to have an 
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lerde, işin önemi ve hassasiyeti artmaktadır. Ancak teknolojinin 
gelişmesi ile beraber bu zor ve zahmetli işe farklı çözümler ge-
tirilmiş ve bu işlem kolaylaştırılmıştır. Sektörde genel olarak iki 
şekilde hamur kesme işlemi yapılmaktadır. Birincisi ve en yaygın 
olarak kullanılan teknik, “vakumlama” tekniğidir. İkinci yaygın 
kullanılan teknik ise “sıkıştırma” tekniğidir. 

Vakumlama tekniğinde hamur makine üzerindeki bir huni içine 
atılır. Huninin altında “tambur” ismi verilen çeşitli çaplarda ve 
adetlerde deliklerin ve bu deliklerin içinde “piston” ismi verilen 
parçaların bulunduğu sistemler mevcuttur. Piston makinenin 
hareketi ile hamuru vakumlayarak içine alır. Eksenel bir dönme 
hareketi ile hamuru kopartır ve makine önündeki bant sistemi-
ne aktarır. Piston çapı ve pistonun ayarlanabilen eksenel hareket 
mesafesi, gramajı belirleyen etkenlerdir. 

Bu makineye sektörde kestart veya kesme tartma makinesi den-
mektedir. Sıkıştırma tekniğinde ise hamur yine bir piston yuva-
sı içine sıkıştırılır. Piston yuvası içinde kalan hamur kopartılarak 
bant sistemine aktarılır. Bir diğer sıkıştırma yönteminde ise, belir-
li bir kanala ekstrüzyon benzeri bir teknikle sıkıştırılan hamur, bir 
kesme bıçağı ile kesilir. 

Hamurun özelliğine göre yapışma olmaması için kesilen hamur 
çıkışta unlanabilir. Böyle bir özellik istendiğinde unlama için bir 
aparat makineye ilave edilebilir. Ayrıca hız kontrol sistemine sa-
hip makinelerde kesme hızı (birim zamandaki kesme adedi) ayar-
lanabilmektedir. 

yUVArLAMA
İstenen gramajda kesilen hamurun dinlendirme öncesi yuvarlan-
ması, bir sonraki aşamadır. Yuvarlama işlemi, ekmeğe şekil ver-
mek ve hamurun sonraki süreçlerde yapışmasını engellemek ba-
kımından çok önemlidir. Yuvarlama işlemi de, kesme işlemi gibi 
farklı şekil ve farklı tekniklerle yapılmaktadır. Kesme yapan maki-
nelere ilave olarak kullanılan çeşitli aparatlar sayesinde yuvarla-
ma yapılabilir. Ancak sektörde en yaygın olarak kullanılan yuvar-
lama tekniği, konik veya silindirik bir tambur etrafında çevirme 

exact weight determined officially just like in Turkey, the impor-
tance and sensitivity of this process increase even more. However 
with the development of technology, different solutions are pro-
vided for this exhausting and challenging task, and thus this task 
was facilitated for many bakers. 

In the sector, there are two generally adopted dough cutting tech-
niques. The first and the most widely used one is the technique 
called ‘vacuuming’. And the second one is the technique called 
‘compressing’. In the vacuuming technique, the dough is trans-
ferred into a funnel on the machine. There are systems where there 
are holes called ‘drums’ in various diameters and numbers under 
this funnel and where there are parts called ‘pistons’ inside these 
holes. The pistons vacuum the dough in with the movement of the 
machine. Divides the dough with an axial rotation and transfers 
the dough pieces to the belt system in front of the machine. The 
piston diameter and piston’s adjustable axial motion distance are 
the factors determining the weight. This machine is called ‘dough 
cutting-weighing machine’. And in compressing technique, the 
dough is once again compressed inside a piston hole. The dough 
inside this hole is cut and transferred to the belt system. And in an-
other compressing technique, the dough compressed with a tech-
nique similar to extrusion to a specific channel is cut with a cutting 
knife. In order to prevent the dough to be sticky in some bread 
varieties, the dough pieces must be floured at the end. For such an 
operation, a flouring apparatus can be attached to the machine. 
Moreover in machines with adjustable speeds, the cutting speed 
(the number of cuts in unit time) can be adjusted. 

rOUNdING
Rounding the dough pieces cut based on the requested weight 
is the next phase. Rounding process is very important in terms 
of shaping the bread and preventing the dough to be sticky in 
the following stages. The rounding process is performed in vari-
ous shapes and techniques as the cutting process. Thanks to the 
various apparatus attached to the cutting machines, the dough 
pieces can be rounded. However the rounding technique that 
is most widely used in the sector is the technique of rolling the 
dough around a conical or cylindrical barrel. In this technique, the 
dough is rounded using the compressing method with the help 
of the conical or cylindrical barrel having channels around from 
bottom to up or up to bottom. The barrel is rotated around itself 
with the help of an engine. The dough is ensured to take a circular 
shape inside these channel shaped arms by being both rotated 
and compressed between the barrel and the arm. Based on the 
required weight of the bread, machines with narrow or wide chan-
nels are manufactured. 

In order to prevent the dough to be sticky, the barrel and/or the 
arms can be coated with Teflon. This would prevent the dough to 
stick and to be shaped more properly. Again in some machines, 
there are systems that blow hot or cold air to the rounded dough 
in order to enable the dough to be shaped more smoothly.

rESTING
Resting process is actually a ‘pre-fermentation’ process applied 
before shaping. For this process, machines called interim resting 
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tekniğidir. Bu teknikte hamur, etrafında aşağıdan yukarıya veya 
yukarıdan aşağıya kanallar bulunan konik veya silindirik şeklinde 
bir tambur vasıtasıyla, sıkıştırma yöntemi kullanılarak yuvarlatılır. 
Tambur bir motor vasıtası ile kendi etrafında döndürülmektedir. 
Hamurun kanal şeklindeki kollar içinde, hem döndürülerek hem 
de tamburla kol arasında sıkıştırılarak yuvarlak bir şekil alması 
sağlanır. Hamurun gramajına göre dar veya geniş kanallı makine 
çeşitleri üretilmektedir. 

İsteğe göre hamurun yapışmaması için tambur ve/veya kollar 
teflon kaplı olabilir. Bu hamurun özelliğine göre yapışmasını en-
geller ve daha düzgün bir şekil almasını sağlar. Yine bazı makine-
lerde, ortamın sıcaklığı göz önünde bulundurularak, yuvarlanan 
hamura sıcak veya soğuk hava üfleyerek hamurun daha düzgün 
bir şekil almasını sağlayan sistemler de mevcuttur.

dİNLENdİrME
Dinlendirme işlemi, şekil verme işlemi öncesi uygulanan, aslın-
da bir “ön fermantasyon” işlemidir. Bu işlem için sektörde yaygın 
olarak ara dinlendirme veya dinlendirme makinesi ismi verilen 
makineler kullanılmaktadır. Hamur özelliğine göre istenilen süre 
zarfında (genellikle 10-15 dakika) bu makine içinde dolaştırılır. 
Hamur, şekil verme öncesi bu dinlendirme sırasında olgunlaşır ve 
şekil verme aşamasına gelir. Makine genelde çeşitli ebat ve adet-
te olabilen sağlığa uygun plastik esaslı taslardan oluşmaktadır. 
Hamurlar makine içinde “pozitif transfer” denilen bir yöntemle 
bir tur sonrası, bir tastan diğer bir tasa aktarılarak dinlendirilir. 
Hamur isteğe göre dinlenme sırasında klima ile nemlendirme iş-
lemine tabi tutulabilir.

ŞEKİL VErME
Dinlenen hamur şekil vermek için artık hazırdır. Şekil verme işle-
mi istenen ekmeğin türüne göre farklı şekildeki makinelerle ya-
pılır. Baget ekmeği için baget makinesi kullanılır. Standart ekmek 
için uzun şekil verme veya sektörel tabirle fitil makinesi kullanı-
lır. Daha farklı ekmekler için farklı fonksiyonlara sahip makineler 
kullanılabilir. Ülkemizde en yaygın kullanılan makine uzun şekil 
verme (fitil) makinesidir.

or resting machines are used widely in the sector. The dough is 
circulated within this machine for a requested period (10-15 min-
utes) based on the property of the dough. The dough gains con-
sistency within this period before shaping and becomes ready 
for the shaping process. The machine is generally composed of 
plastic based containers in various sizes and numbers. The dough 
pieces are rested in this machine with a method called “positive 
transfer” in which the dough is transferred from one container to 
the other. The dough can be subject to moistening process with 
air-conditioners during this process, if requested.

ShAPING
The rested dough is ready to be shaped. The shaping process is 
performed by machines in different shapes based on the type of 
the bread. For baguette bread, baguette machine is used. And for 
standard bread, long molder machine is used.  For different types 
of bread, machines with different functions can be used. The ma-
chine that is most widely used in Turkey is the long molder ma-
chine. 

This machine operates based on the principle of shaping the 
dough coming from the resting machine by compressing it be-
tween rotating adjustable rollers. The machine has two or four 
rollers that can be adjusted. During the compression process, the 
dough is both flattened as requested and the air bobbles (gas) are 
removed. The shaped dough on the belt passes under a compres-
sion apparatus with adjustable height and angle that is also called 
“cushion”.  The role of the cushion is to enable a smoother shape 
and to remove the excess moisture in the dough. For baguette 
bread, specially designed baguette machines are used. 

FErMENTING 
Before baking, the dough needs to be leavened (fermented) for a 
while. Since fermentation is a must for a light, fluffy and high qual-
ity bread. Fermentation is the phase after shaping and before bak-
ing. For this waiting period, a steam room or a fermentation cabi-
net is used. In this phase that is also called the ‘final fermentation 
stage’, it is requested for the dough to gain that porous texture. In 
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 Makine, ara dinlendirme makinesinden gelen hamuru içinde bu-
lunan ayarlanabilir döner merdaneler arasında sıkıştırarak şekil 
verme esasına göre çalışmaktadır. Makinede, ayarlanabilir özel-
likte, iki veya dört merdane kullanılır. Sıkıştırma işlemi sırasında 
hamura hem istenen yassı şekil verilir hem de hamurda oluşan 
hava kabarcıkları (gazı) atılmış olur. Şekil verilen hamur, bant 
üzerinde, bir kez de “yastık” da denilen yüksekliği ve açısı ayar-
lanabilir bir sıkıştırma aparatının altından geçer. Yastığın görevi, 
hamura istenen şeklin daha düzgün verilmesi ve hamurdaki fazla 
nemin alınmasının sağlanmasıdır. Baget ekmeği için bu ekmeğe 
özel olarak yapılmış baget makineleri kullanılır. 

FErMANTASyON 
Pişirme öncesi hamurun belli bir süre mayalanması (fermante 
edilmesi) gereklidir. Zira, hafif, yüksek hacimli ve kaliteli bir ek-
mek üretimi için fermantasyon şarttır. Fermantasyon, hamurun 
şekillendirilip fırına atılıncaya kadarki evresidir. Bu bekleme süre-
si için sektörel tabirle istim/buhar odaları, yani fermantasyon ka-
bini kullanılır.  Son fermantasyon da denilen bu evrede, hamurun 
gözenek yapısının oluşması istenir. 

Fermantasyonda maya hücreleri önce hamurda bulunan (oranla-
rı %1 kadar olan) basit şekerleri fermente eder. Fermantasyonda 
etil alkol, karbondioksit ve enerji açığa çıkar. Oluşan enerji ma-
yaların yaşamlarını sürdürebilmeleri için kullanılır. Karbondiok-
sit de hamurun kabarmasını sağlar ve gelişen gluten tarafından 
hamurda tutulur. Ayrıca fermantasyonda laktik asit ve asetik asit 
bakterileri de glukozu laktik aside dönüştürür. Oluşan asit, hamu-
runun PH’ını etkileyerek, PH’ın düşmesine neden olur.

Buhar odalarında fermente süresi genellikle 30-60 dakika arasın-
da değişkenlik gösterir. Buradaki sıcaklık 25-30 C˚ ve nispi nem 
%75-80 arasındadır. Ancak fermantasyon sıcaklığına bağlı ola-
rak, fermantasyon odasında bulunması gereken nem değişiklik 
gösterebilir. Fermantasyon odasında istenen nem oranı için ge-
nellikle ilave olarak klima (nemlendirme) cihazları kullanılır. Bazı 
durumlarda istenen nem, kullanılan pişirme fırınından borular 
vasıtası ile sağlanabilir. 

PİŞİrME
Son fermantasyon işlemi tamamlanan hamur, pişirilmek için ar-
tık hazırdır. Pişirme işlemi için kullanıcının tercihine bağlı olarak 
farklı enerji kaynakları kullanan, teknolojik olarak da farklılık gös-
teren ısıtıcı fırınlar kullanılmaktadır. Pişirme fırınlarını, sektörel 
tabirle ocakları, çalışma esasına göre döner arabalı fırınlar, kat-
lı-borulu fırınlar, tünel sistemleri ve konveksiyonel fırınlar olarak 
kendi içinde ayırmak mümkündür. Ekmek pişirmede kullanılan 
en yaygın makineler, döner arabalı fırınlar ve katlı-borulu fırınlar-
dır. Çalışma esasına göre bir bakıma katlı fırınlara benzeyen tünel 
fırın sistemleri, seri ve çok sayıda ekmeğin üretildiği bant sistemi 
ile yürüyen özel tasarım makinelerdir. 

Döner raflı ekmek fırınları; pişirme kabini içine ekmeğin tava için-
de ve tava arabaları ile yüklendiği, tava arabasının pişirme kabini 
içinde belirli bir süre bir redüktör yardımı ile kendi ekseni etra-
fında belirli bir devirle (genellikle 9 devir/dak.) döndürüldüğü ve 
homojen bir pişirmenin sağlandığı fırınlardır. Fırın ihtiyaç duydu-

fermentation, the yeast first ferments simple sugars found in the 
dough (up to 1%). In fermentation; ethyl alcohol, carbon dioxide 
and energy are released. 

The released energy is used for the yeast to continue its life. And 
carbon dioxide enables the dough to rise and it is kept in the 
dough by gluten. Moreover lactic acid and acetic acid bacteria 
convert glucose into lactic acid during fermentation. This acid af-
fects the pH of the dough and lowers it.

The fermentation period varies between 30 to 60 minutes in 
steam rooms. The temperature shall be between 25-30˚C, and rel-
ative humidity shall be between 75-80%.  However the required 
humidity level in the fermentation room can change based on 
the fermentation temperature. To achieve this level, generally an 
air-conditioner is used in the fermentation rooms. And in some 
cases, the requested humidity is ensured through the pipes com-
ing from the baking oven. 

BAKING
The dough, whose final fermenting process is over, is now ready 
to be baked. For baking, ovens using different energy sources and 
technologies are used based on the preference of the baker. Bak-
ing ovens can be grouped as rotary rack ovens, multi-deck tube 
ovens, tunnel ovens and convection ovens based on their working 
principles. 

The most widely used machines in bread baking are rotary rack 
ovens and multi-deck tube ovens. Tunnel ovens which resemble 
multi-deck ovens in some aspects due their working principles are 
specially designed ovens using a belt system where large quanti-
ties of bread can be produced serially. 

Rotary rack ovens are ovens that ensure a homogenous baking 
by rotating the tray trolleys full of bread within the baking cabi-
net for a specific period of time at a particular speed (generally 
9 cycles / minute) around its own axis with the help of a reducer. 
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ğu ısıyı, fırının farklı bir yerinde duran ısı eşanjöründen, sektörel 
tabirle cehennemlikten sağlamaktadır. Isı eşanjörü içinde enerji 
kaynağının yakılması veya kullanılması ile elde edilen ısı, bir fan 
vasıtası ile sirküle ettirilerek pişirme kabini içine gönderilir. Elde 
edilen ısı, aynı zamanda hamurun ihtiyaç duyduğu doygun bu-
harı elde etmek için de kullanılır.

Son yıllarda farklı ısıtma teknolojileri geliştirilmeye başlanmıştır. 
Bu teknolojilerden biri, ısının direkt pişirme kabini içinde elde 
edildiği, direkt ısıtmalı tip fırınlardır. Elektrik rezistanslı sistemler, 
bu fırınlara örnek olarak verilebilir. Döner fırınlarda pişirme sıcak-
lığı, hamurun gramajına ve çeşidine göre ortalama 220-270 0C 
arası değişkenlik gösterir. Pişirme süresi ortalama 15-18 dakika 
arasında değişir. 

Borulu-katlı fırınlar ise, pişirmenin katlar içinde genellikle özel 
taşlar üzerinde yapıldığı fırınlardır. Fırınlar kapasiteye göre birkaç 
katlı olabilir. Sektörde genellikle üç veya dört katlı fırınlar kullanı-
lır. Pişirme için ihtiyaç duyulan sıcaklık, genelde fırının alt kısmın-
da bulunan ısı eşanjöründen elde edilir. Isı eşanjörü, kullanıcının 
tercihine göre farklı enerji kaynakları kullanır. 

Elde edilen sıcaklık, hava kanalları veya içi özel sıvılar veya yağ 
dolu bulunan yüksek sıcaklıklara dayanıklı borular vasıtası ile 
katlara iletilir ve pişirme taşları, bu sıcaklığı kullanarak pişirme-
yi sağlar. Elde edilen sıcaklık aynı zamanda doygun buharı elde 
etmek için de kullanılır. Katlı borulu fırınlarda pişirme sıcaklığı, 
hamurun gramajına ve çeşidine göre ortalama 220-270 0C arası 
değişkenlik gösterir. Pişirme süresi ortalama 15-18 dakika arasın-
da değişir. 

Ekmek hamuru ve pişen ekmek, otomatik yükleme paletleri veya 
tahta fırın kürekleri ile yüklenir ve boşaltılır. Pişirilen ekmek tüke-
ticiye sunulmak için artık hazırdır. Afiyet olsun

The oven supplies the heat it requires from the heat exchang-
ers located at different points of the oven. The heat obtained by 
firing or using of the energy source within the heat exchange is 
circulated through a fan and transferred to the baking cabinet. 
The obtained heat is also used to obtain the saturated steam that 
the dough needs.

In the recent years, different heating technologies have been de-
veloped, too. One of these technologies is directly heated ovens 
where the heat is obtained directly within the baking cabinet. 
Systems with electric resistors can be given as examples of these 
ovens. In rotating ovens, the baking temperature varies between 
220-270 0C in average based on the weight and variety of the 
bread. The baking time is around 15-18 minutes in average. 

And multi-deck tube ovens are ovens where the breads are baked 
on special stones on decks. These ovens can have more than one 
deck based on their capacity. In the sector, generally ovens with 
three or four decks are used. The temperature required for baking 
is generally obtained from the heat exchanger located at the bot-
tom of the oven. Heat exchanger may use different energy sources 
based on the preference of the user. 

The obtained heat is transferred to the decks through air ducts, or 
oil or special fluid filled pipes resistant to high temperatures, and 
the baking stones start baking using this heat. The obtained heat 
is also used to obtain the required saturated steam. In multi-deck 
tube ovens, the baking temperature varies between 220-270 0C in 
average based on the weight and variety of the bread. The baking 
time is around 15-18 minutes in average. 

The bread dough and the baked bread are loaded and unloaded 
with automatic loading pallet or wooden oven peels. Now the 
bread is ready to be served to the consumer. Enjoy.
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Vatanandıran; “Temel gıda maddesi olan ekmeğin hijyenik üretimi ve kontrolü her geçen gün daha 
da elzem bir hal almaktadır. dünya genelinde ekmekçilikteki toplu üretim merkezleri, daha ekono-
mik ürün sağlarken, gıda hijyeni ve sunumu açısından da sektöre büyük artılar kazandırmaktadır. 
Bunu küçük bir işletmede sağlamak, işletmecinin maddi gücünü aşmakta ve gıda güvenliği için ge-
rekli uygulamaların yapılmasını kesinlikle aksatmaktadır. Bu nedenle ülkemizde de bu tür yatırımla-
rın yapılması zorunlu hale gelmektedir.”
“hygienic production and control of bread that is a staple food become much more important each 
day.” said Vatanandıran. “While mass bread production centers all around the world provide more 
affordable products, they also contribute hugely to the sector in terms of food hygiene and presen-
tation. Managing this in a small enterprise exceeds the financial power of the business owner and 
definitely hinders the required practices for food safety. Thus it seems like, investments to such cent-
ers is required for Turkey, too.” 
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Samsun İlkadım Belediyesi tarafından Yap-İşlet-Devret modeliy-
le kurulan İlkadım Halk Ekmek Fabrikası, kullanılan teknolojiler 
ve otomasyon açısından endüstriyel ekmek üretimine iyi bir ör-
nek teşkil ediyor. Kurulumu ve işletmeciliği Özköseoğlu Şirketler 
Grubu tarafından yapılan İlkadım Halk Ekmek Fabrikası’nda, tüm 
üretim, el değmeden yapılıyor.

Fabrikada uygulanan hijyen şartlarının Türkiye’de hiçbir ekmek 
fabrikasında uygulanmadığını ifade eden İlkadım Halk Ekmek 
Fabrikası Genel Müdürü Fazıl Vatanandıran, hem ekonomik hem 
de kaliteli ve hijyenik üretim için endüstriyel üretim yapan ekmek 
fabrikalarının kurulmasının çok önemli olduğunu vurguluyor. 
Genel Müdür Vatanandıran, dergimizin fabrikayla ilgili sorularını 
yanıtladı.

Sayın Vatanandıran, bir süre önce yap-işlet-devret modeliyle 
Özköseoğlu Şirketler Grubu olarak kurduğunuz Samsun’daki 
İlkadım halk Ekmek Fabrikası’nda üretime başladınız. Bu fab-
rika birçok açıdan çok farklı bir konuma sahip. Öncelikle bize 
fabrikanızı, kurulum aşamasını kısaca anlatır mısınız?
Fabrikanın kuruluşu, Özköseoğlu olarak İlkadım İlçesi Belediye 
Başkanlığınca Mart 2011 tarihinde yapılan yap-işlet-devret iha-
lesini kazanmamızla başladı. Fabrikamız Türkiye’de alışılmışın 
dışında ve diğer belediye halk ekmek fabrikalarının aksine, be-
lediyenin bize tahsis ettiği 7 bin 500 metrekarelik alan üzerine, 4 
bin 700 metrekarelik kapalı alana inşa edildi. 18 Haziran 2011 ta-
rihinde temeli atılan fabrikamızı, tamamen kendi imkanlarımızla 
inşa ederek ve en son teknolojilerle donatarak 8,5 ay gibi kısa bir 
süre sonunda tamamladık. Belediyenin bize göstermiş olduğu 
60 noktaya da büfelerimizi konumlandırmak suretiyle 29 Şubat 
2012 tarihinde hizmete başladık.

İlkadım Ekmek Fabrikası’nın kurulumu için yaptığınız yatırı-
mın kapsamı ve içeriği nedir? Bu fabrika ne kadarlık bir bütçe 
ile kuruldu ve bir teknoloji firması olan Özköseoğlu’nun yap-
işlet-devret modeliyle bir fabrika kurmasının amacı, bu fabrika 
ile ilgili beklentileri nelerdir?
Fabrikamızda toplamda 102 ton kapasiteli 3 adet paslanmaz çe-
lik silo ve her biri saatte 5000 adet ekmek pişirme kapasiteli 2 
adet otomatik tünel fırın hattı bulunmaktadır.

İlkadım Halk Ekmek Fabrikası kurulumu için yaptığımız yatırım 
15 milyon civarındadır. Tabi ki çok daha uygun bir bütçe ile de ya-
pılabilirdi. Fakat bizim amacımız; hem teknoloji firmalarının ön-
cülerinden olan Özköseoğlu Grubu’na hem de Samsun halkına 
yakışan, iç ve dış pazarda sürdürülebilir yeniliklere açık, kaliteli ve 
çevreci bir hizmet anlayışı ile ülke itibarını korumak ve de güvenli 
gıda tedarikçisi pozisyonu alarak sektörde örnek olmaktır.

Fabrikada kullanılan teknolojiler hakkında da bilgi verir mi-
siniz? Fabrikada kurulumunu gerçekleştirdiğiniz üretim hat-
larınızın, teknolojik anlamda hangi özellikleriyle size farklılık 
katacağını düşünüyorsunuz?
Fabrikamızın zemini gıda nizamnamelerinin gereği olan anti-
bakteriyel epoksi zemin ile kaplanmış, duvarları ise pürüzsüz, 
leke tutmayan, etkin dezenfeksiyon imkanı sağlayan ve kontami-
nasyon risklerini en aza indirecek bir tasarıma sahiptir.

Ilkadım Halk Ekmek Plant founded in Samsun by Ilkadım Munici-
pality with Build – Operate – Transfer model sets a perfect exam-
ple to the industrial bread production in terms of used technolo-
gies and automation. In Ilkadım Halk Ekmek Plant that is built and 
operated by Özköseoğlu Group, breads are produced without be-
ing touched by human hands. 

Ilkadım Halk Ekmek Plant General Manager Fazıl Vatanandıran, 
who states that the hygiene principles applied in this plant are not 
applied in any other plant in Turkey, underlines the fact that it is 
very important to establish bread plants with industrial produc-
tion mentality to ensure economical, high quality and hygienic 
production.  General Manager Vatanandıran answered our maga-
zine’s questions about the plant.

Mr. Vatanandıran, a little while ago, you began operations in 
Ilkadım halk Ekmek Plant you founded in Samsun with build-
operate-transfer model as Özköseoğlu Group. This plant de-
serves a very different position in the sector because of various 
aspects. First of all, can you tell us how this plant is established?
The process began by winning the build-operate-transfer tender 
of Ilkadım Municipality on March 2011. The plant is constructed in 
an indoor area of 4 thousand 700 square meters on a total area of 
7 thousand 500 square meters allocated by the municipality un-
like all the usual municipality bread plants. The plant, whose con-
struction began on June 18, 2011, was constructed totally with 
our means, equipped with the latest technologies and completed 
in a short amount of time like 8.5 months. And by opening our 
kiosks in 60 different points defined by the municipality, we began 
providing service on February 29, 2012

What was the scope and content of the investment you made 
for Ilkadım Bread Plant? What was the budget for the establish-
ment of this plan? What was the goal of Özköseoğlu, which is a 
technology company, in establishing this plant with build-op-
erate-transfer model? And now what are its expectations from 
this plant?
In our plant, there are 3 stainless steel silos with the total capac-
ity of 102 tons and 2 automatic tunnel oven lines each with the 
capacity of 5000 breads per hour. The investment we made for the 
establishment of Ilkadım Halk Ekmek Plant is around 15 million. Of 
course, we could have done it with a much lower budget. 

But our goal was to protect Turkey’s reputation and to set an ex-
ample in the sector as a reliable food supplier with a high quality 
and environmentalist service mentality that is open to sustainable 
innovations in both the domestic and foreign markets in line with 
the vision of Samsun public and Özköseoğlu Group that is one of 
the leading technology companies of Turkey. 

Can you briefly inform us about the technologies used in this 
plant? Which technological features of the production lines in 
the plant will differentiate you from others?
The floor of our plant is covered with antibacterial epoxy coating 
as required by food regulations; its smooth stain-proof walls ena-
ble effective disinfection and minimize contamination risk thanks 
to its design.
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Üretim bölümümüze giren hava, öncelikle hepa filtreden geçirilir 
ve steril hale geldikten sonra bez kanallarımız vasıtası ile yayılır. 
Böylece üretim bölümüne saatte 50 bin metreküp filtrelendiril-
miş ve iklimlendirilmiş taze hava verilerek bu alan sürekli artı 
basınçta tutulur. Kirlenmiş hava ise çatı aspiratörlerinden tahliye 
edilir.

Fabrikamıza gelen su; öncelikle kum ve aktif karbon filtrelerin-
den geçirilir. Böylece istenmeyen koku, fazla klor ve organik 
maddeler giderilir. Ardından ultraviyole dezenfeksiyonu yapıla-
rak suya herhangi bir kimyasal ilave etmeksizin mikroorganiz-
maların dezenfeksiyonu sağlanır. Gerek üretimimizde gerekse 
sosyal tesislerimizde arıtılmış su kullanmaktayız. Üstelik suyun 
sıcaklığını kaliteli ekmek yapımı için mevsim şartlarına göre iste-
diğimiz değere göre ayarlayıp kullanabilmekteyiz.

Un naklinde çuval yerine paslanmaz çelikten mamul silobasımı-
zı kullanmaktayız. Fabrikamıza silobas ile gelen unumuz, ham-
madde giriş bölümünde bekletilir. Donanımlı laboratuvarımızda 
analizleri yapılır ve istediğimiz kriterlere uygun ise özel siloları-
mıza kompresör vasıtası ile dolumu yapılır. Unun, hamur haline 
gelmeden önce belirli bir süre dinlendirilmesi, kalite açısından 
önemlidir. 

Yazın en az iki hafta, kışın en az bir ay dinlendirilmelidir. Bu din-
lendirme sırasında unun rengi doğal yol ile ağarmış olur. Silola-
rımızda bulunan akışkan yatak sistemi unu sürekli havalandırıp 
oksijen ile temasını sağlayarak bu ağartma işlemini hızlandırdığı 
gibi undaki rutubetten oluşacak topaklanma ve küflenmeyi de 
önler. 

 The air entering into the production area passes primarily through 
HEPA filter and distributed around through our fabric channels. 
Thus 50 thousand cubic meters of filtered and air-conditioned 
fresh air is given to the production area, and this area is constant-
ly kept at a positive pressure. And the polluted air is discharged 
through draught inducers.

The water supplied to our plant passes initially through sand and 
active carbon filters. Thus undesired odors, excess chlorine and 
organic substances are removed. Then by ultraviolet disinfec-
tion, the microorganisms are cleaned without needing to add any 
chemicals to the water. We use treated water both in our produc-
tion and in our social facilities. And moreover, we can adjust the 
temperature of water to the value required for high quality bread 
production according to the seasonal conditions.

In flour transfer, we use our stainless steel product trailer instead 
of sacks. The flour that is delivered to our plant with trailer is first 
waited in the raw material entrance section. Their analyses are 
conducted in our equipped laboratories and our special silos are 
filled using compressors if the product is in line with our criteria. 
The flour to be rested for a specific period of time before mixing 
into the dough is very important in terms of quality. This period is 
minimum two weeks in summer, and minimum one month in win-
ter.  During this resting period, the color of the flour gets whiter 
naturally. As the fluidized bed system in our silos accelerates this 
bleaching process by constantly ventilating flour and ensuring 
its contact with oxygen, it also prevents aggregation and mold-
ing that may appear due to humidity. In other words, the flour is 
bleached and aged without using any chemicals. 

Other raw materials besides flour are stored in cold storage rooms 
in temperatures required by the standards of the best production 
practices until production. Dough is prepared and processed in 
automatic machines without the touch of human hand.  All the 
surfaces that the dough contacts in the machines during this pro-
cess are made from the materials approved by the World Health 
Organization.

The unprocessed dough is leavened in a controlled and healthy 
manner by being held in a sterilized room whose temperature and 
humidity level can be automatically adjusted.

The dough pieces that are ready to be baked are taken into our 
tunnel ovens working with indirectly heated baking technique 
through an automatic loading machine, and baked. Thanks to 
these features of our ovens, the exhaust gases that are harmful 
for human health don’t contact our bread during the baking pro-
cess.

The breads leaving the tunnel ovens as baked are taken into boxes 
made from materials that are once again suitable for the transfer 
of food substances after their temperatures have been lowered in 
conveyors. The breads taken into these boxes are delivered to the 
consumers without compromising from hygiene rules. Our bread 
boxes are washed and dried in automatic washing machines at 
the end of each day and prepared for the next day’s shipment.
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Yani hiçbir kimyasal katkı kullanılmadan un ağartılıp yaşlandırıl-
maktadır.  Un dışındaki diğer hammaddeler, üretim süresine ka-
dar iyi üretim uygulamaları standartlarının gerektirdiği sıcaklıkta 
soğuk hava depolarımızda saklanır. Hamur hazırlama ve işleme 
işlemi el değmeden otomatik makinelerle yapılmaktadır. Bu işlem 
esnasında makinelerde hamurun temas ettiği tüm yüzeyler Dünya 
Sağlık Örgütü’nün onay verdiği malzemelerden yapılmıştır.

İşlenmiş hamurların mayalanması, sıcaklık ve nem değeri otoma-
tik olarak ayarlanabilen steril bir odada bekletilerek kontrollü ve 
sağlıklı bir şekilde sağlanmaktadır.

Pişirilmeye hazır hale gelen hamurlar, otomatik bir yükleme ma-
kinası vasıtasıyla, endirekt ısıtmalı sikloterm sistem pişirme tek-
niği ile çalışan tünel fırınlarımızda pişirilmektedir. Fırınlarımızın 
sahip olduğu bu özellikler sayesinde pişirme işlemi yapılırken 
insan sağlığına zararlı olan yanma gazları hiçbir şekilde ekmek 
ile temas etmemektedir.

Tünel fırından pişmiş olarak çıkan ekmekler, sıcaklığı konveyör-
lerde düşürüldükten sonra, yine malzemesi gıda maddelerinin 
taşınmasına uygun olan kasalara alınmaktadır. Kasalara alınan 
ekmeklerin, hijyen kurallarından asla taviz verilmeden tüketiciye 
ulaşması sağlanmaktadır. Ekmek kasalarımız her günün sonunda 
otomatik kasa yıkama makinesinde yıkanıp kurutulur ve ertesi 
günkü sevkiyat için hazırlanır.

Unun fabrikamıza girişinden, ekmeğin son tüketiciye ulaşmasına 
kadarki tüm süreçler, büyük bir titizlik ve özenle yapılmaktadır.
Aynı özeni çalışan personellerimiz için de göstermekteyiz. Per-
sonelimiz, fabrikamızın personel kapısından girip üst kattaki 
soyunma odalarına çıkar. Burada ISO 22000:2005 Gıda Güven-
liği Yönetim Sistemi’nin de gerektirdiği gibi özel iş kıyafetlerini 
giymekte ve sterilizasyon odasından geçerek vücut ve giysileri 
ile tam steril hale geldikten sonra parmak izi kumandalı kapıdan 
üretim bölümüne geçebilmektedir.

Fabrikanın kapasitesi ve ticari hacmi hakkında neler söyleye-
bilirsiniz? Şuan kaç çeşit ürünle Samsunlulara hizmet veriyor-
sunuz?
Üretim kapasitemiz diğer halk ekmek fabrikalarındaki gibi 3 var-
diya çalışmamız halinde günde 220.000 adettir. Tevsi alanımıza 
bir hat daha kurmamız halinde bu kapasite 330.000 adet ekmek 
olabilecektir.

Ürün ve hizmet kalitemiz ile Türkiye’nin en iddialı Halk Ekmek 
fabrikası olmayı hedefliyoruz. Şu an normal ekmek, kepekli ek-
mek, çavdarlı ekmek, tam buğday ekmeği ve tam tahıllı ekmek 
olmak üzere 5 çeşit ekmek ve galeta unu üretiyoruz. Yakın za-
manda ürün yelpazemizi oldukça büyüteceğiz. Ürünlerimizin 
tamamını gıda yönetmeliğinde öngörülen reçeteler ile üretim 
şartlarını uygulayarak üretiyoruz. 

Özellikle ekmeklerimizdeki tuz ve kepek oranına hassasiyet gös-
teriyoruz. Bu nedenle kalite çıtamızın çok yüksek olduğunu ve 
böyle devam edeceğini ifade edebilirim. Üretim programlarımızı 
ekmek tüketim alışkanlığına göre planlayarak, daima taze ekmek 

All the processes between the entrance of flour to our plant and 
the delivery to the end consumer are performed with great care 
and attention. We have the same kind of care for our personnel, 
too. Our personnel enter to the plant from the personnel entrance, 
and directly go up to the dressing rooms. They wear their special 
work clothes required by the ISO 22000:2005 Food Safety Man-
agement System, pass from the sterilization room, sterilize their 
clothes fully and enter into the production area from the finger-
print operated door.

What can you say about the capacity and trade volume of the 
plant? What is the number of varieties you offer to Samsun pub-
lic right now?
Our production capacity is, just like the other Halk Ekmek plants, 
220,000 units per day if we work in 3 shifts. And in case we build 
another line in our extension area, this capacity may increase up 
to 330,000 units.

We aim to become the best Halk Ekmek plant of Turkey with our 
product and service quality. At the moment we produce 5 different 
bread types - normal bread, bran bread, rye bread, whole-wheat 
bread and whole-grain bread - and also bread crumbs. Soon, we 
will expand our product range. We produce all of our products by 
following the rules of the recipes given in food regulations. We 
are particularly careful about the salt and bran ratio in our breads. 
Thus I can clearly say that our quality bar is really high and it will 
continue to be like that.

By planning our production program based on bread consump-
tion habits, we ship our breads 3 times a day - morning, noon and 
evening - in our closed boxed vehicles, which are designed and 
equipped only to carry only bread, to the kiosks at points that our 
consumers can easily reach, just to ensure we always offer the 
freshest bread.

I guess this plant is one of the rare examples of industrial bread 
production in Turkey. What is the number of such bread plants 
in Turkey? do you believe that such investments will increase in 
the near future? What are the advantages and disadvantages of 
these investments?
Of course we believe that such investments will increase, and we 
encourage them, too. Hygienic production and control of bread 
that is a staple food become much more important each day. 
While mass bread production centers all around the world pro-
vide more affordable products, they also contribute hugely to 
the sector in terms of food hygiene and presentation. Manag-
ing this in a small enterprise exceeds the financial power of the 
business owner and definitely hinders the required practices for 
food safety. 

Thus it seems like, investments to such centers is required for Tur-
key, too. As such investments satisfy all conditions required for 
food hygiene since they include the latest technologies of our 
age, they also protect the human health and minimize the envi-
ronmental harm compared to the other solid and liquid fired heat-
ing systems due to the natural gas that they use in their baking 
technology as the cleanest fuel.
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As far as we know, Özköseoğlu Group built many bread plants 
that we can call industrial in various points of the world. Can 
you briefly tells us about these plants in overseas and share 
your thoughts about the position of Turkey in the world in re-
spect of industrial bread production?
Bread is a food substance consumed by people from all races, 
cultures and religions. And in Turkey, bread is the food substance 
that is produced and consumed the most. According to the data 
of World Health Organization, the people in Turkey take 44% of 
their daily energy from bread, and 58% from bread, other grains 
and grain products in average. The priorities in bread production 
must be quality, nutritiousness, hygiene and compliance with the 
standards.

In Turkey, industrial bread production showed a slowly acceler-
ating development in the last decade. Özköseoğlu Group works 
hard for Turkey to take its place among the top names of industrial 
bread production.

Özköseoğlu, which brought dough preparation and processing 
machines along with modern bread making ovens to Turkey with 
the license of a German country back in 1973, installed ten thou-
sands of ovens and dough machines in Turkey and overseas until 
today. Özköseoğlu that began the installation of full automatic 
and semi automatic machines with large capacities in 1977 within 
the scope of the same license agreement made great contribution 
to the industrial bread making by establishing 32 tunnel oven fa-
cilities until today. Moreover, the Group installed 9 industrial tun-
nel ovens to Russia, Romania and Northern Cyprus.

sunabilmek için sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde 3 defa, 
sadece ekmek taşımak üzere tasarlanmış ve donatılmış kapalı 
kasalı araçlarımızla, tüketicinin ulaşabileceği yakın noktalarda 
bulunan büfelerimize sevk etmekteyiz.

Sanırım kurulumunu gerçekleştirdiğiniz fabrika, Türkiye’de 
endüstriyel ekmek üretimindeki nadir örneklerden biri. 
Türkiye’de bu tarz ekmek fabrikası sayısı nedir? Önümüzdeki 
dönemde bu tarz yatırımların artacağını düşünüyor musunuz? 
Bu tarz yatırımların avantaj ve dezavantajları sizce nelerdir?
Bu tarz yatırımların artacağını tabi ki düşünüyor ve de des-
tekliyoruz. Temel gıda maddesi olan ekmeğin hijyenik üretimi 
ve kontrolü her geçen gün daha da elzem bir hal almaktadır. 
Dünya genelinde ekmekçilikteki toplu üretim merkezleri, daha 
ekonomik ürün sağlarken, gıda hijyeni ve sunumu açısından da 
sektöre büyük artılar kazandırmaktadır. Bunu küçük bir işlet-
mede sağlamak, işletmecinin maddi gücünü aşmakta ve gıda 
güvenliği için gerekli uygulamaların yapılmasını kesinlikle ak-
satmaktadır. 

Bu nedenle ülkemizde de bu tür yatırımların yapılması zorunlu 
hale gelmektedir. Bu tür yatırımlar çağımızın son teknolojilerini 
içermesi nedeniyle gıda hijyeni için gerekli tüm şartları sağladı-
ğı gibi özellikle pişirme teknolojisinde kullandığı en temiz yakıt 
olan doğalgaz nedeniyle de diğer katı ve sıvı yakıtlı ısıtma sis-
temlerine göre hem insan sağlığını koruma altına almakta hem 
de çevreye çok daha asgari seviyede zarar vermektedir.

Bildiğimiz kadarıyla Özköseoğlu Grubu dünyanın birçok yerine 
endüstriyel bazlı diyebileceğimiz çok sayıda ekmek fabrikası 
kurdu. Bize yurtdışında kurduğunuz fabrikaları ve Türkiye’nin 
endüstriyel ekmek üretiminde dünyada hangi konumda oldu-
ğunu anlatır mısınız?
Ekmek her ırk, kültür ve dindeki insanların ortak tükettiği besin 
maddesidir. Türkiye’de ekmek en çok üretilen ve tüketilen besin 
kaynağıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre; Türkiye’de 
insanlar, günlük enerjilerinin ortalama %44’ünü sadece ekmek-
ten, %58’ini ise ekmek ve diğer tahıl ve tahıllı ürünlerden sağla-
maktadır. Endüstriyel ekmek üretiminde de öncelik; kalite, besle-
yicilik, hijyen olmalı ve standartlara uymalıdır.

Türkiye’de endüstriyel ekmek üretimi son 10 yıldır yavaş ilerleyen 
bir gelişme göstermektedir. Türkiye’nin endüstriyel ekmek üreti-
minde dünyadaki konumunun üst sıralara gelmesi için Özköse-
oğlu Şirketler Grubu devamlı bir çaba içerisindedir.

1973 yılında bir Alman firmasının lisansı ile Türkiye’de modern 
ekmekçilik fırınları ile hamur hazırlama ve işleme makinaları tek-
nolojilerini Türkiye’ye getiren Özköseoğlu, bu güne kadar yur-
tiçinde ve yurtdışında on binlerce adet pişirme fırını ve hamur 
makinaları kurulumu gerçekleştirmiştir. Aynı lisans anlaşması 
kapsamında büyük kapasiteli tam otomatik ve yarı otomatik te-
sis kurulumuna da 1977 yılında başlayan Özköseoğlu, yurt içinde 
bugüne kadar 32 adet tünel fırın tesisi kurarak endüstriyel ek-
mekçiliğe de önemli katkılar sağlamıştır. Ayrıca Rusya, Romanya, 
Kuzey Kıbrıs’a 9 adet endüstriyel tünel fırın kurmuş bulunmak-
tadır.
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Üretim miktarı ve beslenmedeki önemi bakımından, buğdaydan 
elde edilen sanayi ürünleri arasında ekmekten sonraki en önemli 
gıda maddesi olan makarnaya talep, yıllar geçtikçe artmaya de-
vam etmektedir. Bu artışta, makarnanın besleyicilik değerinin 
yanı sıra uzun süre bozulmadan saklanabilmesinin, farklı çeşit-
lerde ve şekillerde tüketilebilmesinin, hızlı ve kolayca hazırlana-
bilmesinin son derece etkili olduğu kabul edilmektedir.

Günümüzün bu önemli gıda maddesinin, M.Ö. 1700 yıllarında 
Çin’de kullanıldığı ve 1292 yılında Marco Polo tarafından, bugün 
makarnanın anavatanı sayılan İtalya’ya getirildiği sanılmaktadır. 
İtalya’da hızla gelişen makarna üretiminin kısa zamanda diğer 
Avrupa ülkelerine de yayıldığı görülmektedir. Ayrıca ABD’ye göç 
eden İtalyanlar (1789), beraberinde makarnayı da götürmüşler 
ve böylece ABD de makarna ile tanışmıştır. 

dÜNyA MAKArNA ÜrETİMİ
Geçen yüzyıllarda makarna türlerinin üretimi, İtalya’nın iklim 
koşullarının uygun olduğu bölgelerinde gerçekleştirilmekteydi. 
20.yy.’ın başlarında ise makarna üretimi tamamen iklim koşulla-
rına bağlıydı. Gelişen teknolojiyle birlikte makarna üretimi iklim 
koşullarına bağlı olmaktan çıkmıştır.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle İtalyanların yaşadığı 
ülkelerde makarna fabrikaları kurulmaya başlamış ve böylece 
makarnanın yabancı toplumlar arasında tanınması sağlanmıştır. 
1933 yılında Mario ve Guisseppe Braibanti şirketinin icadı olan 
otomatik devamlı makarna tesisleri, makarna üretimini endüst-
riyel bir hale getirmiştir.    

AB Makarna Üreticileri Birliği’nin (UN.A.F.P.A.) verilerine göre 
dünya makarna üretimi, 2010 yılında 12,7 milyon ton civarında 
gerçekleşmiştir. Üretimin birkaç ülkede yoğunlaştığı makarnada,  
2010 yılı verileri itibariyle, 3 milyon 194 bin tonluk üretimle İtal-
ya, dünya makarna üretiminde % 25,1 paya sahiptir. 

Bu payıyla da dünyanın en büyük üreticisi konumunda olan 
İtalya’yı; 2 milyon 532 bin ton ve % 19,9’lik pay ile ABD, 1 milyon 
300 bin ton ve % 10,2’lik pay ile Brezilya, 858 bin ton ve % 6,7’lik 
pay ile Rusya Federasyonu takip etmektedir. Dünya makarna üre-
timinde 606 bin tonluk üretimle 5. sırada yer alan Türkiye, dünya 
makarna üretimde % 5 civarında bir paya sahip.

Due to its production amount and its importance in nutrition, 
the demand for pasta as the most important food substance af-
ter bread that is produced from wheat continues to increase as 
years pass. And in this increase, the high nutritious value, the long 
preservation period, the rich variety and the ease and speed of 
preparation are accepted to have huge impacts.

It is estimated that this important food substance of the pre-
sent day had first been consumed in China in 1700 B.C. and then 
brought to Italy, considered to be the origin of pasta by many, 
by Marco Polo in 1292. And it is seen that the pasta production 
that developed rapidly in Italy spread to the entire Europe within 
a short amount of time. Moreover, Italians, who migrated to USA 
(1789), took pasta with them and thus USA met with pasta. 

WOrLd PASTA PrOdUCTION
In the past centuries, pasta was produced in regions of Italy where 
climate conditions were appropriate. In the beginning of the 20th 
century, pasta production was totally dependent on climate con-
ditions. With the technological development, this dependence on 
climate conditions had changed. 

After the World War II, pasta factories were begun to be founded 
especially in countries where Italians live and thus pasta begun to 
be known by many foreign societies. And in 1933, pasta produc-
tion became an industrial process with the discovery of automatic 
pasta facilities by Mario and Guisseppe Braibanti.

According to the data of Union of Organizations of Manufacturers 
of Pasta Products of the E.U. (UN. A.F.P.A.), world pasta production 
in 2010 was around 12.7 million tons. In pasta where production 
centers upon few countries, Italy has a share of 25.1% in world 
pasta production with its 3 million 194 thousand tons production 
according to 2010 data. 

And Italy that becomes the largest pasta producer of the world 
with this share is followed by USA with 2 million 532 tons corre-
sponding to 19.9%, Brazil with 1 million 300 thousand tons cor-
responding to 10.2%, and Russian Federation with 858 thousand 
tons corresponding to 6.7%. Turkey that is ranked fifth in the 
world pasta production with 606 thousand tons has a share of 5% 
in world pasta production. 

dünyada makarna tüketimi, dolayısıyla da makarnaya olan talep hızla artmaktadır. Buğdayın temel 
besin maddesi olması ile makarnanın besin değerinin yüksek, kolay hazırlanan, ekonomik bir gıda 
maddesi olması ve uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilmesi söz konusu artışın en temel ne-
denleri olarak değerlendirilmektedir. 2001 yılında 9.3 milyon ton olan dünya makarna üretiminin 
2003 yılında 10 milyon 446 bin tona, 2010 yılında da 12.7 milyon tona çıkması, dünyada makarnaya 
olan talep artışının en önemli göstergesidir.
World pasta consumption, thus the demand for pasta is increasing rapidly. The wheat to be its basic 
ingredient and thus pasta to have high nutritious value, and pasta to be an easily prepared and eco-
nomical food substance that can be preserved for a long time can be counted as the main reasons 
behind this increase. World pasta production that was 9.3 million tons in 2001 to increase up to 10 
million 446 thousand tons in 2003 and 12.7 million tons in 2010 is the most significant indicator of 
this increase in demand.
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Üretimde ilk sıralarda yer alan ülkelerden İtalya, ABD ve Türkiye 
ihracata dönük üretim yaparken, diğer ülkeler genelde kendi iç 
piyasa talepleri için üretim yapmaktadır. AB ülkeleri, dünya üre-
timinin yaklaşık % 49’ünü gerçekleştiriyor. Üretimin yüzde 45’e 
yakın kısmı Amerika kıtasına gerçekleştirirken, Afrika’nın makar-
na üretimindeki payı yüzde 5’ler civarındadır. Asya, Ortadoğu ve 
Avustralya ise makarna üretiminde söz sahibi olabilecek etkin-
likte değildir. Ancak bu bölgeler tüketim, dolayısıyla da ihracat 
açısından potansiyel pazarlar olarak değerlendirilmektedir.

Son yıllarda özellikle Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan 
gibi Asya Pasifik ülkeleri, makarna üretimlerini yoğun yurt içi ve 
bölgesel talepleri karşılamak üzere arttırma yönünde çalışmalar 
yapmaktadır. 

While Italy, USA and Turkey that are among the top producers con-
tinue their production activities by focusing more on export, the 
other countries produce pasta only for their domestic market de-
mands. EU countries own 49 percent of the world production. Al-
most 45 percent of production is carried out in the American con-
tinent; the share of Africa in pasta production is around 5 percent. 
And Asia, Middle East and Australia are not effective enough to 
have a voice in pasta production. However these regions are seen 
as potential markets in terms of export due to their consumption 
amounts.

In the recent years, Asia-Pacific countries such as China, Japan, 
South Korea and India take steps to increase their pasta produc-
tion to meet high national and regional demands. 
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dÜNyA MAKArNA TÜKETİMİ VE TALEP
Dünyada makarna tüketimi, dolayısıyla da makarnaya olan talep 
hızla artmaktadır. Buğdayın temel besin maddesi olması ile ma-
karnanın besin değerinin yüksek ve kolay hazırlanan bir yemek 
olması söz konusu artışın temel nedenleridir. Değişik malzeme-
lerle hazırlanabildiği için farklı yemek kültürü bulunan toplumlar 
arasında kabul görmektedir. Her toplum kendi zevkine göre ma-
karna pişirebilmektedir. 2001 yılında 9.3 milyon ton olan makar-
na üretiminin 2003 yılında 10 milyon 446 bin tona ve 2010 yılın-
da da 12.7 milyon tona çıkması, dünyada makarnaya olan talep 
artışının en önemli göstergesidir.

UN.A.F.P.A.’nın 2010 yılına dair verilerine bakıldığında; dünyada 
kişi başına makarna tüketiminin en yoğun olduğu ülke, 26 kilog-
ramla İtalya’dır. Üretimde olduğu gibi tüketimde de ilk sırada yer 
alan İtalya’yı, 12 kilogramla Venezüella, 11,7 kilogramla Tunus,  
10,4 kilogramla Yunanistan, 9,7 kilogramla İsviçre ve 9 kilogramla 
ABD takip etmektedir.  Türkiye’nin kişi başına makarna tüketimi 
ise 6 kilogramdır. Türkiye’de tüketimin yeterince artmamasında 
sos kalitesinin gelişmemiş olmasının, makarnanın pişirilmesi ko-
nusunda yeterince bilgi sahibi olunmamasının, üretimde çeşitlili-
ğin yeni yeni başlamasının ve makarnanın besleyici değerinin bi-
linmemesinin etkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Türkiye’de, 
geleneksel olarak evde yapılan eriştenin kayıtlara geçmediği 
düşünüldüğünde, kişi başına düşen makarna tüketiminin kayıt-
lardaki rakamlardan daha yüksek olduğu belirtilmektedir. 

WOrLd PASTA CONSUMPTION ANd dEMANd
World pasta consumption, thus the demand for pasta is increas-
ing rapidly. The wheat to be its basic ingredient and thus pasta to 
have high nutritious value, and pasta to be an easily prepared and 
economical food substance are the main reasons of this respective 
increase. Since it can be prepared with many different ingredients, 
it is accepted by different societies with different food cultures. 
Each of these societies can cook pasta according to their own 
unique taste. Pasta production that was 9.3 million tons in 2001 to 
increase up to 10 million 446 thousand tons in 2003 and 12.7 mil-
lion tons in 2010 is the most significant indicator of this increase.

According to the 2010 data of UN.A.F.P.A, the country with high-
est pasta consumption per person is Italy with 26 kilograms. Italy 
that is ranked first in consumption as in production is followed by 
Venezuela with 12 kilograms, Tunisia with 11.7 kilograms, Greece 
with 10.4 kilograms, Switzerland with 9.7 kilograms and USA with 
9 kilograms.   And Turkey’s pasta consumption per person is 6 kilo-
grams. The reasons behind this insufficient rise in pasta consump-
tion of Turkish can be counted as undeveloped sauce quality, lack 
of knowledge about pasta cooking methods, variety in produc-
tion to just began, and unawareness about the nutritious value 
of pasta. And when we consider the fact that traditionally home-
made noodle in Turkey is not recorded, it can be easily concluded 
that pasta consumption per person is much higher  than this fig-
ure in the records. 
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dÜNyA MAKArNA İThALATI
Birleşmiş Milletler verilerine göre; 2010 yılında dünya makarna 
ithalatı yüzde 1,1 düşüşle 6,3 milyar Dolar seviyesinde gerçek-
leşmiştir. Dünya makarna ithalatının yüzde 47’si AB ülkeleri tara-
fından gerçekleştirildi. Ülkeler bazında ise 702,5 milyon Dolar ve 
yüzde 11,1 pay ile ABD ilk sırada yer alıyor. ABD’yi 637,9 milyon 
Dolar ve yüzde 10,1 ile Almanya; 547,5 milyon Dolar ve yüzde 8,7 
ile Fransa; 480,2 milyon Dolar ve yüzde 7,6 ile İngiltere; 352,2 mil-
yon Dolar ve yüzde 5,6 ile Kanada izliyor. Türkiye, dünya makarna 
ithalatında 5,2 milyon dolarla 106. sırada yer alıyor.

2009 yılına göre 2010 yılı makarna ithalatında ilk yirmi ülke ara-
sında en önemli artışlar yüzde 21,5 ile Malezya’da, yüzde 15,8 ile 
Güney Kore’de, yüzde 15,3 ile Rusya Federasyonu’nda ve yüzde 
14,8 ile Hong Kong’da gerçekleşmiştir.  Artan dünya nüfusu, ge-
lişmekte olan ülkelerin geleneksel mutfaklarında yer almaması-
na karşın artan kişi başına milli gelirlerle birlikte Batı tarzı yemek 
alışkanlıklarına yönelik ilgi ve anılan tarz ürünlerin lezzeti, ucuz-

WOrLd PASTA IMPOrT
According to the data of United Nations, the pasta import in 2010 
was around 6.3 billion dollars with a decrease of 1.1 percent. And 
47 percent of this amount is imported by EU countries. In terms of 
countries, USA takes the first place with 702.5 million dollars and 
11.1 percent share. USA is followed by Germany with 637.9 million 
dollars and 10.1 percent, France with 547.5 million dollars and 8.7 
percent, UK with 480.2 million dollars and 7.6 percent, and Canada 
with 352.2 million dollars and 5.6 percent. And Turkey is ranked 
106th in world pasta import with 5.2 million dollars.

The most significant increases in 2010 pasta import compared to 
2009 among top twenty countries are observed in Malaysia with 
21.5 percent, South Korea with 15.8 percent, Russian Federation 
with 15.3 percent and Hong Kong with 14.8 percent.  The general 
demand for pasta products in the world increases steadily due to 
the increase in world population, increase in the interest towards 
western style foods with the increase of per capita income expe-
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luğu, besleyici olması, kolay hazırlanması, uzun süre muhafaza 
edilebilmesi gibi özelliklerinden dolayı dünya makarna ürünle-
rine olan genel talep istikrarlı bir artış göstermektedir. Makarna 
ürünlerinin, üretimin temel hammaddesi olan durum buğdayına 
bağımlı olması ve makarnalık sert buğday türünün dünyanın be-
lirli bölgelerinde yetiştirilmesi, söz konusu ürünlere talebi olan, 
ancak hiç üretim yapmayan ya da üretimleri ile yurt içi talebi 
karşılayamayan ülkeleri net ithalatçı konumuna sokmaktadır. 
Ülkeler bazı zamanlarda kendi iç pazarlarında ürün çeşitliliğini 
sağlamak amacıyla da ithalat yapabilmektedirler.

dÜNyA MAKArNA İhrACATI
Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünya makarna ihracatı değer 
bazında 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 konumun-
da. İtalya’yı 624 milyon Dolar ve yüzde 9,4 pay ile Çin, 321 milyon 
Dolar 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 ih-
racatında sekizinci sırada yer aldı.

rienced in developing countries even though pasta is not part of 
their traditional cuisines, pasta to be tasty and cheap with high 
nutritious value, ease of preparation, and long preservation term 
etc. Pasta products to be dependent on durum wheat as the main 
raw material and durum wheat to only grow in certain regions of 
the world put the countries that demand these products but don’t 
produce it at all or at an insufficient level that can’t meet the do-
mestic demand into importer position. Sometimes, countries may 
also resort to import in order to ensure product variety in their 
domestic markets.

WOrLd PASTA EXPOrT
According to the data of United Nations, the pasta export in 2010 
was around 6.6 billion dollars with a 0.7 percent fall compared to 
the previous year in terms of value. And Italy is the largest export-
er with 2.4 billion dollars and 36.2 percent share in terms of value. 
Italy is followed by China with 624 million dollars and 9.4 percent, 
USA with 321 million dollars and 4.8 percent, Belgium with 297 
million dollars and 4.5 percent, and Thailand with 270 million dol-
lars and 4.1 percent. And Turkey is ranked eighth in world pasta 
export in 2010 with a share of 2.8 percent.
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Dünya makarna ihracatında ilk yirmi ülke arasında en büyük ihracat 
artışı, yüzde 24,4 ile Türkiye’de yaşandı. Diğer önemli ihracat artışla-
rının 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 incelendiğin-
de 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, ma-
karna ihracatında miktar bazında Avrupa ikincisi konumundaydı. 
Miktar bazında dünya makarna ihracatında üçüncü olan Türkiye, 
değer bazında sekizinci sırada olup, bu durum ihraç birim fiyatları-
nın beklenen seviyenin altında olduğunu gösteriyor. 

And the highest increase among the top twenty countries in 
world pasta export was observed in Turkey with 24.4 percent. 
And the other countries that increased their exports significantly 
were Canada with 19.8 percent, Indonesia with 19.3 percent, 
South Korea with 15.9 percent and China with 13.5 percent.

And when the data regarding world pasta export were exam-
ined in terms of amount, it is seen that Italy is ranked first in 
2009 and 2010 by exporting 40.2 percent of the total exported 
amount in 2010.

In 2010, Turkey’s pasta export increased 39.3 percent in terms of 
amount. This increase enabled Turkey to hold its 2009 position in 
world pasta export rankings (third with 213 thousand 513 tons) 
and Turkey continued to be in the third place in terms of amount 
with 297 thousand 406 tons of pasta export in 2010. Moreover, 
Turkey was ranked second in Europe in terms of amount in these 
years. Turkey that is ranked third in world pasta export in terms of 
amount is ranked eighth in terms of value, and this indicates that 
the export unit price is below the expected level. 



61

TÜrKİyE’dE MAKArNA SANAyİ VE MAKArNA ÜrETİMİ
Türkiye’de makarna üretimi Cumhuriyet döneminde başlamıştır. 
Önceleri tamamı ev yapımı olarak  “ERİŞTE” adı altında tüketilen 
makarnanın sanayi olarak Türkiye’ye giriş tarihi 1922 yılıdır. Tür-
kiye’deki ilk makarna tesisi de 1922 yılında İzmir’de kurulmuştur. 
1950’li yıllara kadar makarna üretimi küçük imalathanelerde ger-
çekleştirilmiş, büyük fabrikaların kurulmasına ancak bu yıllarda 
başlanmıştır. 1960 yılından sonra Türkiye’deki makarna fabrikası 
sayısı ve üretim kapasitesinde artışlar olmuştur.  1970’li yıllara ge-
lindiğinde küçük tesisler yerini modern teknoloji kullanan büyük 
kapasiteli fabrikalara bırakmıştır. 

1962 yılında 33 bin ton/yıl ton olan Türkiye’deki kurulu kapasite, 
1970’li yıllarda büyük fabrikaların açılmaya başlamasıyla 100 bin 
ton/yıla, 1980 yılında 250 bin ton/yıla ve yeni fabrikaların kurulma-
sıyla birlikte diğer fabrikaların da kurulu kapasitelerini arttırmaları 
sonucu 1993 yılında 530 bin ton/yıla ulaşmıştır. 

Özellikle durum buğdayı üretimi oldukça yüksek olan Türkiye’de, 
makarna üretimi ve kalitesi de artarak uluslararası pazarlarda re-
kabet edebilir hale gelmiş ve fabrika sayısı 26’ya ulaşmıştır. Bu 
fabrikalardan Nuh’un günlük kapasitesi 680 ton civarında. Durum 
(Arbel), Beşler ve Barilla’nın her birinin günlük kapasiteleri 300 to-
nun üzeriyken Tat, Piyale, Doğa, Kombassan, Selva ve Mutlu’nun 
her birinin günlük kapasitesi ise 200 tonun üzerinde.

1990’lı yılların başlarından itibaren ülke çapında ihracata yö-
nelik sanayileşme stratejisinin ağırlıklı olarak uygulanmasıyla 
Türkiye’nin makarna ihracatında görülen canlanma, iç talepteki 
eş zamanlı büyüme ile paralel gelişince, makarna sektöründe fa-
aliyette bulunan büyük fabrikalar kapasitelerini artırma yoluna 
gitmişlerdir. Türkiye makarna ihracatının en yüksek seviyelerinden 
birinin yakalandığı 1997 yılında, toplam kurulu kapasite 710 bin 
ton/yıl seviyesine çıkmıştır.

Türkiye, 2010 yılı itibariyle 1 milyon 300 bin tonu aşan kurulu 
kapasite ile dünyanın en büyük makarna üreticisi ülkelerinden 
biridir. 

PASTA INdUSTry ANd PASTA PrOdUCTION IN TUrKEy
Turkey began to produce pasta in the Republican period. The in-
dustrialization of production of pasta, which was consumed only 
as homemade noodle previously, took place back in 1922. The first 
pasta facility in Turkey was founded in Izmir back in 1922. While 
pasta was continued to be produced in small facilities until 1950s, 
large plants were only began to be established in these years. And 
after 1960s, the number of pasta plants in Turkey and production 
capacity increased.  In 1970s, the small facilities left their places to 
large capacity plants using advanced technologies. 

The installed capacity of Turkey which was 33 thousand tons/year 
in 1962 increased to 100 thousand tons/year in 1970s with the 
establishment of large plants, to 250 thousand tons/year in 1980 
and to 530 thousand tons/year in 1993 with the increase in the 
installed capacities of old plants besides the establishment of the 
new ones. 

In Turkey that produces high amounts of durum wheat, the pro-
duction and the quality of pasta improved, the market began to 
compete with international markets, and the number of plants 
increased to 26. The daily capacity of Nuh, one of these plants, is 
around 680 tons. 

And while the daily capacities of Durum (Arbel), Beşler and Barilla 
are over 300 tons each; the daily capacities of Tat, Piyale, Doğa, 
Kombassan, Selva and Mutlu are over 200 tons each.

With the adoption of export-oriented industrialization strategy at 
the beginning of 1990s, a recovery had been observed in the pas-
ta export of Turkey along with the synchronous growth in the do-
mestic demand. Thus the large plants in Turkey began to increase 
their capacities. As a result, the total installed capacity reached 
the level 710 thousand tons/year in 1997 that Turkey achieved the 
highest level of pasta export.

And as of 2010, Turkey is one of the largest pasta producer coun-
tries of the world with its installed capacity over 1 million 300 tons. 
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Ancak özellikle son yıllarda firmaların yaptığı fabrika ve teknoloji 
yatırımlarıyla birlikte bu kapasitenin 1 milyon 700 bin ton civarı-
na ulaştığı tahmin edilmektedir. Türkiye’de makarnanın hammad-
desi olan durum buğdayı, ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu, 
Orta Anadolu ve Batı Anadolu’da üretilmektedir. Bu yüzdende 
Türkiye’de makarna üreten fabrikalar da daha çok bu bölgelerde 
yoğunlaşmışlardır.

Güneydoğu Anadolu bölgesi başta Gaziantep ili olmak üzere yüz-
de 35’le ilk sırayı alırken, bu bölgeyi başta Ankara ili olmak üzere 
Orta Anadolu (%40) ve başta İzmir ili olmak üzere de Batı Anado-
lu (%25) bölgeleri izlemektedir. Sektörde faaliyet gösteren ve her 
birinin kurulu kapasitesi 170 ton/gün’ün üzerinde olan 7 büyük 
firma sektörün kapasitesinin yarısından fazlasını oluşturmaktadır.

Bugün, Türk makarna sanayi içerisinde, bölgesel talebi karşılama-
ya yönelik çalışan tesislerin yanı sıra teknolojik açıdan gelişmiş ül-
kelerle rekabet edebilecek düzeye gelmiş, üretiminin önemli bir 
bölümünü ihracata yönlendirmiş, büyük entegre tesisler de dâhil 
olmak üzere 22 fabrika faaliyet göstermektedir.  

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. 

TÜrKİyE’NİN MAKArNA ÜrETİMİ VE TÜKETİMİ
Türkiye’de makarna üretimi yıllar itibariyle artış göstermekle birlik-
te son yıllarda iç ve dış talep gelişmeleri sonucu dalgalı bir seyir iz-
lemektedir. Üretimi belirleyen unsurların başında sert durum buğ-
dayının rekoltesi gelmekte ve rekoltenin düşük olduğu yıllarda ise 
üretim artışı yavaşlamaktadır. 

However this capacity is estimated to increase up to 1 million 700 
tons especially with the plant and technology investments of the 
companies in the recent years. Durum wheat, which is the raw 
material of pasta, is produced in Southeastern Anatolia, Central 
Anatolia and Western Anatolia. Thus the plants producing pasta in 
Turkey are generally located in these regions.

While Southeastern Region takes the first place with 35 percent 
with the highest contribution from Gaziantep, this region is fol-
lowed by Central Anatolia (40%) with the highest contribution 
from Ankara and Western Europe (25%) with the highest con-
tribution from Izmir. 7 large companies, each with 170 tons/day 
installed capacity, supply more than half of the sector’s total 
capacity.

Today, there are 22 factories in the Turkish pasta industry includ-
ing large integrated facilities that can compete with the techno-
logically developed countries by directing a significant part of 
their production to export, besides facilities that operate to fulfill 
regional demand. 

All pasta factories in Turkey produce the semolina required for 
their production 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 development and high quality to Turkish producers. 

PASTA PrOdUCTION ANd CONSUMPTION IN TUrKEy
Even though pasta production in Turkey increases by years, it fol-
lows a fluctuating course in the recent years due to the develop-
ments in both domestic and overseas demand. The main factor af-
fecting production is the yield of hard durum wheat and thus the 
production increase slows down in years where this yield is low.  
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1990’lı yıllara kadar talep, üretim artışına paralel bir seyir iz-
lerken bu yıldan sonra ihracat artışına bağlı olarak üretim yurt 
içi talepten daha fazla artmıştır.  1985 yılında 217 bin ton olan 
makarna üretimi 1990 yılında yüzde 35,9 oranında artarak 295 
bin tona, 1995 yılında ise yüzde 39,3 artışla 411 bin tona ulaş-
mıştır. 

1997 yılında, iç pazarda süper marketlerdeki hızlı gelişim ve pe-
rakende gıda ticaretindeki payların artması, sektörel reklam ve 
tanıtım faaliyetlerinin başarılı geçmesi, yeni yatırımların devreye 
girmesi ve en önemlisi ihracatın 136 bin tona ulaşması sonucu üre-
tim 455 bin tona ulaşmıştır. 

1998 ve 1999 yıllarında ise dünyada yaşanan global kriz ve Rusya 
krizine bağlı olarak sektörde faaliyet gösteren firmalar, özellikle 
Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde büyük pazar 
kaybına uğramış, ihracattaki azalışa bağlı olarak, üretim bir ön-
ceki yıla göre 31 bin ton azalırken, ihracattaki azalma 42 bin ton 
olmuştur. 

1998 yılında da iç talepteki artış devam etmiş ancak 2000 yılının 
Kasım ayından sonra Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve bu krizin 
2001 yılında da devam etmesi, aşırı rekabet içinde ve zor durumda 
bulunan sektörü, olumsuz yönde etkilemiş ve iç talep daralmıştır. 
2000 krizi ile birlikte bazı firmalar üretime ara vermek durumun-
da kalmışlardır. Bir kısmında kapasite kullanım oranları %25’lere 
kadar düşmüştür. Firmalar daralan talep karşısında yurt içi talebi 

 While the demand was in line with the increase in production un-
til 1990s, later the production began to increase more than de-
mand due to increase in export.  Pasta production, which was 217 
thousand tons in 1985, reached 295 thousand tons in 1990 with 
35.9 percent increase, and 411 thousand tons in 1995 with 39.3 
percent increase. 

And in 1997, the production increased up to 455 thousand tons 
due to the rapid development of supermarkets in the domestic 
market, the increase of the share in retail food trade, the success 
of sectoral advertisements and promotions, the new investments 
and most importantly the export amount of 136 thousand tons. 

In 1998 and 1999, the companies operating in the sector had lost 
great market shares especially in Russia and Commonwealth of In-
dependent States due to the global crisis and crisis in Russia. And 
due to these reasons, the production decreased 31 thousand tons 
compared to the previous year, and the decrease in export was 
determined to be 42 thousand tons. 

The increase in the domestic demand continued in 1998, however 
the economical crisis seen in Turkey after November 2000 and the 
continuance of this crisis in 2001 affected this extremely competi-
tive sector negatively and the domestic demand had shrunk. With 
2000 crisis, some of the companies had to stop productions for a 
while. And some had to decrease their capacity utilization rates 
to 25%. The companies tried to keep the price levels the same 
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canlandırmak için artan maliyetlerine rağmen fiyat seviyesini aynı 
tutmaya çalışmış, ayrıca TL’nin aşırı değer kaybı sonucu ihracat fa-
aliyetlerine önem vererek ihracatlarını artırmışlardır. Günümüzde 
dünya buğday üretiminde dokuzuncu, makarna üretiminin temel 
hammaddesi olan durum buğdayı üretiminde de ülkeler bazında 
altıncı sırada bulunan Türkiye, 606 bin tonluk üretimle dünya ma-
karna üretiminde de 5. sırada yer almaktadır.

Dünyada makarna ürünlerine olan genel talep istikrarlı bir artış 
içinde olmasına rağmen Türkiye’deki makarna tüketimi beklenen 
düzeye ulaşmamış olup, ayrıca, bölgesel farklılıklar da göstermek-
tedir. Bu arada Türkiye’de makarna kültüründe henüz gerçek an-
lamda gelişmemiş olması da tüketimde beklenen artışların yaşan-
masını engellemektedir. 

TÜrKİyE’NİN MAKArNA İThALATI
Türkiye’de makarna sektörünün üretim kapasitesi, talebi karşılamada 
yeterli düzeyde olduğu için ithalat çok düşük seviyededir. Türkiye’de 
yapılan makarna ithalatı daha ziyade lüks tüketime giren mallara 
yönelik olarak yapılmakta, bu tür ürünler lüks otel ve lokantalarda 
tüketilmektedir. Türkiye’de yaygın olarak üretimi yapılan çeşitlerden 
ziyade az rastlanan çeşitler ithal edilmektedir. Tür olarak kurutulmuş 
sınıfına giren makarnalar ithal edilirken gümrük tarife cetvelinde “Dİ-
ĞER” kısmına giren makarnalarda yoğunluk gözlenmektedir. 

Son yıllarda en fazla ithalatın gerçekleştirildiği yıllardan bir olan 
2010’da 2.082 ton makarna ithalatı yapılmıştır. 2010 yılında itha-
latın miktar bazındaki yüzde 62,8’i İtalya’dan gerçekleştirilmiştir. 
2010 yılında ithalat miktar bazında 2009 yılına göre yüzde 16,7 
oranında, değer bazında ise yüzde 13,2 oranında artarak 5,2 mil-
yon Dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2010 yılında Türkiye’nin 
toplam makarna ithalatından İtalya değer bazında yüzde 67 pay 
alırken, Çin yüzde 8,3 ve İsviçre yüzde 5,8 oranında pay almıştır.

Türkiye makarna ithalat, 2011 Ocak-Temmuz döneminde de, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre; değer bazında yüzde 24,7 ora-
nında artışla 3,5 milyon Dolara, miktar bazında ise yüzde 20,9’luk 
artışla 1.419 tona ulaşmıştır. İtalya’nın makarna ithalatındaki üs-
tünlüğü, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de belirgin olarak görül-
mektedir. Türkiye’de İtalya, Çin ve Tayland dışındaki hiçbir ülkeden 
düzenli ithalat yapılmamakla birlikte, yıldan yıla bazı değişiklikler 
olabilmektedir. 

despite of the increasing costs in order to boost the domestic 
demand, and increased their exports by attaching importance to 
their export activities as a result of the extreme value loss of TL.

Turkey that is now ranked ninth in world wheat production and 
sixth in the production of durum wheat which is the main raw 
material of pasta is ranked 5th in world pasta production with a 
production of 606 thousand tons.

Even though the general demand for pasta products in the world 
consistently increases, the pasta consumption in Turkey is not at 
the expected level and displays regional differences. Meanwhile 
the fact that pasta culture is not yet truly developed in Turkey pre-
vents the expected increase in pasta consumption. 

PASTA IMPOrT OF TUrKEy
Since the production capacity of pasta sector in Turkey is enough 
to fulfill the domestic demand, pasta import is at very low levels. 
The pasta import of Turkey is rather focused on luxury products, 
and these products are consumed in luxury hotels and restaurants.

Instead of varieties that are widely produced in Turkey, varieties 
that are rarely seen are imported. While the pasta that entered 
into the dry food category is imported, pastas that are listed on 
“OTHERS” in customs tariff schedule are seen more. 

In 2010, one of the years with higher import volume, 2,082 tons 
of pasta was imported. In 2010, 62.8% of this amount is imported 
from Italy. Again in 2010, the import increased 16.7 percent com-
pared to 2009 in terms of amount, and 13.2 percent in terms of 
value, and reached 5.2 million dollars. While Italy’s share in Tur-
key’s 2010 pasta import was 67 percent in terms of value, China’s 
share was 8.3 and Switzerland’s share was 5.8. In January-July 
2011, Turkey’s pasta import reached to 3.5 million dollars with 24.7 
percent increase in terms of value, and to 1,419 tons with 20.9 per-
cent increase in terms of amount compared to the same period of 
the previous year.

The superiority of Italy in pasta import is seen clearly also in Tur-
key, as in other countries of the world. Even though Turkey doesn’t 
import pasta regularly from any other country than Italy, China 
and Thailand, the import levels changes by year. 
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TÜrKİyE’NİN MAKArNA İhrACATI
Türkiye’de makarna ihracatı ilk kez 1970 yılında 13 tonluk ihracat 
ile başlamış ve sonraki yıllarda sürekli artış kaydedilmiştir. 1990’lı 
yılların başlarında ihracat artışı hız kazanmış ve 1997 yılında ihra-
cat bir önceki yıla oranla değer bazında %21, miktar bazında ise 
%26 artarak, sırasıyla 70 milyon $ ve 136 bin tona yükselmiştir. 

1998 yılında Türkiye’nin en önemli ihraç pazarı olan Rusya 
Federasyonu’nda yaşanan ekonomik kriz sonucunda, ihracat %36 
oranında gerileyerek 45,2 milyon $ değerinde gerçekleşmiştir. 
ABD’nin Türk makarnasına uyguladığı anti-damping soruşturması 
da ihracatı olumsuz yönde etkilemiştir. 2000’li yılların başında ih-
racattaki düşüş devam etmiştir.

Bahse konu dönemde ihraç pazarlarında yaşanan söz konusu 
olumsuzluklar nedeniyle yeni pazar arayışlarına giren Türkiye, Du-
bai, Azerbaycan, BAE gibi Asya ülkelerinin yanı sıra birçok Afrika 
ülkesine de ihracat yapmaya başlamıştır. 2002 yılında 49 bin ton, 
2003 yılında da 69 bin ton, 2004 yılında 126 bin ton makarna ihraç 
eden Türkiye, 2005 yılında 164.413 tonla ihracat rekoru kırmıştır.

2006 yılında yükseliş eğilimine devam eden Türkiye’nin makarna 
ihracatı, yaklaşık olarak %17 artış göstererek 191.997 ton seviye-
sine ulaşmıştır. 2007 yılında ise hububat fiyatlarına paralel olarak 
makarna fiyatlarının yükselmesiyle değer bazında %34,3 oranında 
artış kaydedilmiş, ancak miktar bazında %7,3 oranında düşüş ya-
şanmıştır. 

Günümüzde dünya makarna ihracatında İtalya’nın ardından ikinci 
sırada yer alan Türkiye, 2011 yılını, 142 ülkeye gerçekleştirdiği 405 
bin ton makarna ihracatıyla kapatmıştır. Türkiye Makarna Sanayi-
cileri Derneği (TMSD)’nin raporuna göre; Türkiye, 2011 yılında 142 
ülkeye 405 bin 983 kilogram makarna ihraç ederek, bu alandaki 
çıkışını sürdürdü. 2008 yılında 175 bin, 2009’da 213 bin, 2010’da da 
297 bin ton makarna ihracatı gerçekleştiren Türk makarna sektö-
rünün 2011 yılında gerçekleştirdiği ihracatın değeri ise 288 milyon 
942 bin dolar. Türkiye’nin 2011 yılında ihracat yaptığı ülkeler ara-
sında 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.

PASTA EXPOrT OF TUrKEy
In Turkey, pasta was exported for the first time in 1970 with a vol-
ume of 13 tons and this figure constantly increased in the follow-
ing years. At the beginning of 1990s, the export activities gained 
speed and the export reached 70 million dollars and 136 thou-
sand tons in 1997 by increasing 21% in value and 26% in amount. 
Due to the economic crisis faced in Russian Federation which was 
the most important export market of Turkey in 1998, the export 
decreased by 36% to 45.2 million dollars. And USA anti-dumping 
against Turkish pasta negatively affected the export. And the drop 
in export continued at the beginning of 2000s.

Turkey that began looking for new markets due to the negativities 
experienced in export markets in these periods began to export 
pasta to many African countries besides Asian countries such as 
Dubai, Azerbaijan and UAE. Turkey that exported 49 thousand 
tons in 2002, 69 thousand tons in 2003 and 126 thousand tons in 
2004 broke its export record in 2005 with 164.413 tons. Turkey’s 
pasta export that continued its increasing trend in 2006 reached 
the level 191.997 ton with 17% increase. And in 2007, there had 
been a 34.3% increase based on value due to the increase in pasta 
prices in line with the grain prices; however 7.3% decrease had 
been seen based on amount.  Turkey that is currently ranked sec-
ond right after Italy in world pasta export closed the year 2011 
with 405 thousand tons of export to 142 countries. According to 
the report of Pasta Industrialists Association of Turkey (TMSD), Tur-
key continued its growth in this field by exporting 405 thousand 
983 kilograms of pasta to 142 countries in 2011. And the value 
of the 2011 export of the Turkish pasta sector that had exported 
175 thousand tons of pasta in 2008, 213 thousand tons of pasta 
in 2009 and 297 thousand tons of pasta in 2010 is 288 million 942 
thousand dollars. Among the countries that Turkey exported pas-
ta to in 2011, Angola is ranked first with 51 thousand tons. Angola 
is followed by Togo with 39 thousand tons, Iraq with 31 thousand 
tons, Benin with 29 thousand tons, and Japan and Nigeria with 17 
thousand tons.

Kaynaklar - Sources
1. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Makarna Sektör Raporu, 2011
2. Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği, Türkiye Makarna Sektörü, 2010 
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Makarna, bisküvi ve ekmek tüketim şekilleri ve çeşitlilikleri açısından birbirine son derece benzeyen 
Çin, Japonya ve Güney Kore, hala dünyanın en çok makarna ithal eden ülkeleri arasında yer almak-
tadır. Gıda açısından ithalata bağımlı olan Moğolistan ise tüketim tarzı ve çeşitliliği açısından daha 
çok Orta Asya ülkelerine benzemektedir. 
China, Japan and South Korea that resemble each other in respect of pasta, biscuit and bread con-
sumption methods and varieties are still among the top pasta importers of the world. And Mongolia 
that is import-dependent in terms of food resembles Central Asian countries more in respect of 
consumption method. 
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Dünyanın farklı bölgelerindeki makarna, bisküvi ve ekmek tüke-
tim kültürlerine Doğu Asya ülkeleri olan Çin, Japonya, Moğolis-
tan ve Güney Kore ile devam ediyoruz. Bu ülkelerin gıda tüke-
timlerinde, özellikle makarna önemli bir yere sahip. Son yıllarda 
özellikle Çin, Japonya, Güney Kore gibi Asya-Pasifik ülkelerinin 
makarna üretimlerini, yoğun yurt içi ve bölgesel talepleri karşı-
lamak üzere artırma yönünde çalışmalar yaptığı bilinmektedir. 
Ama bu ülkelerin hemen hemen hepsi de hala dünyanın en çok 
makarna ithal eden ülkeleri arasında yer almaktadır. 

Tüketim ve çeşitlilik açısından bakıldığında ise Çin, Japonya ve 
Güney Kore’de kullanılan makarna çeşitlerinin ve bunların hazır-
lanma, tüketilme şekillerinin, kültürel etkileşimlerden dolayı bir-
birine son derece yakın olduğu görülmektedir. Moğolistan ise bu 
konuda daha çok Orta Asya ülkelerine benzemektedir. 

Bisküvide de buna yakın bir tablodan söz etmek mümkündür. 
Şöyle ki Çin, Tayvan, özellikle de Güney Kore ve Moğolistan, 
2004-05 yıllarında tatlı bisküviler grubunda Türkiye’nin en fazla 
ihracat yaptığı ülkeler arasında yer almaktaydı. Ancak günümüz-
de Japonya, Kore ve Tayvan gibi ülkelerde, bisküvi sektöründe yer 
alan üreticilerin, çeşit geliştirmekte çok başarılı olduğu ve kendi 
pazarlarında hakim güç konumunda oldukları bilinmektedir. 

ÇİN’dE EKMEK, MAKArNA VE BİSKÜVİ
Sebze ağırlıklı yemekler, yemeklerin “wok” adı verilen çukur ta-
valarda, yoğun ateşte pişirilmesi ve yemeklerin sofralarda yemek 
çubuklarıyla yenmesi Çin mutfağının en çarpıcı özellikleri göste-
rilmektedir. Ayrıca Çin mutfağının, Fransız ve İtalyan mutfakla-
rıyla birlikte dünya mutfakları arasında oldukça önemli bir yere 
sahip olduğu kabul edilir.

Çinlilerin beslenme kültüründe pilavların ve pirinçten türeyen 
malzemelerin özel bir önemi vardır. Ekmek, Çinliler arasında fazla 
rağbet göremeyen bir maddedir. Ekmek yerine, buharda pişiril-
miş pirinç topları kullanılır. 

Makarna açısından Çin mutfağı çok zengindir. Lanzhou eyaletine 
özgü “La mian”, Henan eyaletine özgü “Hui mian”, Xian şehrine 
özgü “Dao xiao mian” ve Pekin’e özgü “Zha jiang mian” bu çeşit-
lerden bazılarıdır. Çin’de makarnalar, makarnanın yapıldığı ham-
madde açısından değişmektedir. Pirinç, buğday, karabuğday ve 
yeşil fasulyeyi makarna yapımında kullanılan hammaddeler ola-
rak sıralayabiliriz.

Çin makarnası yapılış tarzı açısından da farklılık gösterir. Çorbalı 
makarnalar “tang mian”, soslu makarnalar “ban mian”, kızartma 
makarnalar “chao mian” ve kesme makarnalar “qie mian” olarak 
adlandırılır. Çin makarnasında kullanılan soslar genellikle sıvıdır 
ve makarna çoğunlukla çorba gibi tüketilir. 

Çin’de Japonların bulmuş olduğu ve “anlık noodle” dedikleri 
“fang bian mian” çok tüketilmektedir. Paketi açarsınız içindeki 
sosları dökersiniz, üzerine sıcak su eklediğinizde bir dakika için-
de makarnanızı yapmış olursunuz. Çinlilerin yolculuk esnasında 
yemek yeme adetleri vardır ve tren ile yolculuk yapan Çinlilerin 
de % 98’i bu makarnayı tüketmektedir. 

We are continuing to analyze pasta, biscuit and bread consump-
tion cultures of different regions in the world with China, Japan, 
Mongolia and South Korea, which are all East Asian countries. In 
the food consumption of these countries, especially pasta plays an 
important role. It is a known fact that Asia-Pacific countries such 
as China, Japan and South Korea are taking steps to increase their 
pasta production to meet high national and regional demands in 
the recent years. But almost all of these countries are still among 
the top pasta importers of the world. 

And when we look at from consumption and variety perspectives, 
we see that pasta varieties used in China, Japan and South Korea 
and their preparation and consumption methods are very close 
to each other due to cultural interactions. And however Mongolia 
resembles Central Asian countries more. 

It is possible to talk about a general picture close to this in biscuits, 
too. Namely China, Taiwan and especially South Korea and Mon-
golia are among the countries that Turkey exported  its sweet bis-
cuits group most to in the years 2004 and 2005. However today, it 
is known that Japan, Korean and Taiwanese biscuit producers are 
very successful at developing varieties and they are starting to be 
the dominating power in their own markets. 

BrEAd, PASTA ANd BISCUIT IN ChINA
Vegetable rich dishes to be cooked in deep pans named “wok” on 
intense heat and to be eaten using chopsticks are among the most 
striking properties of Chinese cuisine. Moreover it is accepted that 
Chinese cuisine has a very important place among world cuisines 
together with French and Italian cuisines.

In the food culture of Chinese, rice and rice containing foods have 
a special importance.  However bread is a product that is not in 
demand among Chinese. Instead of bread they consume steamed 
rice balls.  

In terms of pasta, Chinese culture is pretty rich. “La mian” from 
Lanzhou, “Hui mian” from Henan, “Dao xiao mian” from Xian and 
“Zha jiang mian” from Beijing are among the varieties that provide 
this richness. In China, pastas vary depending on the raw material 
used. We can name rice, wheat, buckwheat and green beans as 
the raw materials used in pasta production.

Chinese pasta may differ according to the cooking style. Pastas in 
soup are named “tang mian”, pastas with sauce are named “ban 
mian”, fried pastas are named “chao mian” and cut pastas are 
named “qie mian”.  The sauces used for Chinese pasta are generally 
in liquid form and pasta is mainly consumed as soup. 

In China, “instant noodle” named “fang bian mian” found by Jap-
anese is consumed widely. You just open the package, pour the 
sauces inside, add hot water and your pasta will be ready in a min-
ute. Chinese have the tradition to eat while travelling. While travel-
ling with train, 98% of the Chinese consume pasta. 

Since generally both women and men work in a standard Chinese 
home, they generally prefer fast cooking foods at home. 
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Çinliler erkekli kadınlı çalıştıklarından evlerde genelde hızlı pi-
şecek yemekler yapılır. Türkiye’de göremezsiniz ama Çin’de so-
kaklarda haşlanmış makarna satılır. Siz haşlanmış makarnayı alır 
evde sosunu yaparak yiyebilirsiniz. İsterseniz sosu da satın alabi-
lirsiniz. Ayrıca pirinçten yapılan ve kızartılarak hazırlanan pirinç 
unu makarnası da yaygın olarak kullanılır.

Undan yapılan yiyecekler arasında Çin mantısı ve Çin böreği ilk 
sıralarda yer almaktadır. Çin’in en çok sevilen geleneksel yemek-
lerinden biri olan ve restoran menülerinde Jiaozi adıyla yer bulan 
Çin mantısı, büyüklükleri ve hamur içindeki karışımlarıyla gele-
neksel Türk mantısından farklılaşmaktadır. Un, tuz ve su bileşi-
minden yapılan hamurun içi için kıyma dışında domuz eti, tavuk, 
balık, karides kullanıldığı gibi vejetaryenler için de lahana, taze 
soğan, pırasa, sarımsak, mantar ve kuruyemiş tercih edilebiliyor. 
Çin mantısında ağırlıkla tercih edilen pişirme yöntemi ise buhar-
da pişirme tekniğidir. Özellikle Pekin gibi kuzey illerde Çin Yeni 
Yılı süresince yenilen Jiaozi, Çin kültürünün önemli bir parçası. 
Ailenin bir arada olmasını simgeleyen bu yemek, gelen konukla-
ra ikram edildiğinde misafirperverliği ifade ediyor. Bayramlarda 
ve yılın son gecesinde her Çinli ailenin yediği bu yemek; yapılı-
şından yenilişine kadar pek çok ritüel içeriyor.

Ayrıca mantı gibi makarnanın bir türevi olan eriştiler Çin’de 
önemli bir tüketim oranına sahiptir. Noodle adı verilen ve çe-
şitli sebze, et ve soslar eşliğinde pişirilen erişteler, pirinç ya da 
buğdaydan üretilir. öÇin mutfağının en karakteristik yemeklerin-
den biri de, mantıya benzeyen ancak daha iri parçalar halinde 
hazırlanan ve bol sulu olarak çeşitli iç malzemeleriyle hazırlanan 
Wonton’dur.

Çin’de bölgeler arasında da çok ciddi beslenme farklılıkları bu-
lunmaktadır. Çin’in kuzey bölgelerinde yemekler doğal ve sağ-
lıklıdır. Yörede ilk olarak tanınan yemek pilav ve Çin tavuğudur. 
Daha sonra kekler, karidesli ekmekler bunları izlemiştir.

Doğu bölgelerde ise yemek kültürü oldukça zengindir. Salata ve 
yemeklerin yanında yenilen hamur işleri doğulular için önemli 
bir yer tutar. Yemeklerin içerisinde kullanılan malzemeler baharat 
ve undur. Çin’in doğu kısmında ekmek bazı bölgelerde tüketilir. 
Çin’in belli bölgelerinde, bazı yemeklerle beraber, ekmek olmasa 
da ona benzer hamur işi gıdaların tüketildiği söyleniyor.

You may not see it in Turkey, but boiled pasta is sold on the streets 
of China. You may take this boiled pasta and eat it by preparing a 
sauce at home. Or you may also buy the sauce. Moreover rice flour 
pasta prepared by frying is also widely consumed.

Among the flavors prepared using flour, dumplings and spring 
rolls are ranked at the top. Chinese dumpling that is among the 
favorite traditional flavors of China and that takes its place in 
restaurant menus with the name ‘Jiaozi’ differ from traditional 
Turkish dumplings with its size and mixture inside the dough. 
The dough made from flour, salt and water is filled with pork, 
chicken, fish and shrimp as well as mince, and with cabbage, 
spring onions, leek, garlic, mushroom and dried nuts for vegetar-
ians. The most popular cooking method for Chinese dumpling 
is steaming. Jiaozi consumed widely during Chinese New Year 
especially in northern cities like Beijing is an important part of 
Chinese culture. This food that represents the unity of the family 
becomes the symbol of hospitality when offered to guests. This 
food consumed by every Chinese family in religious holidays 
and at the last day of the year has many rituals from preparation 
phase to consumption method.

Moreover along with these dumplings, noodles that are kinds of 
pasta have a significant consumption rate in China. Noodles that 
are cooked with various vegetables, meats and sauces are made 
from rice or wheat.

And one of the most characteristic foods of Chinese cuisine is 
Wonton that resembles a larger dumpling prepared with various 
fillings served commonly in soup.

In China, there are significant differences regarding food be-
tween regions. The foods in northern regions of China are natu-
ral and healthy. The most widely consumed dishes in these re-
gions are rice and chicken. And cakes, shrimp toasts follow them. 
In eastern region, food culture is extremely rich. The pastries 
consumed besides salads and other dishes are very important 
for them. The most popular ingredients used in dishes are spices 
and flour. In eastern region of China, bread is consumed in sev-
eral places. And it is said that even though it is not bread, some 
kind of pastry is consumed together with some dishes in specific 
regions of China.
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Çin Makarna ve Bisküvi Pazarı
Yukarıdaki beslenme kültürü hakkındaki bilgilerden de anlaşıla-
cağı gibi Çin’de makarna çok yaygın bir yemek ve birçok çeşidi 
var. Çin’in kuzey bölgesinde özellikle makarna fazlaca tüketil-
mektedir. Ancak Çin, kendi üretimiyle hem yurtiçi talebi karşıla-
makta hem de yurtdışında önemli oranda makarna ihracatı yap-
maktadır.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2010 yılında 6,6 milyar Dolar 
olan dünya makarna ihracatında; Çin,  624 milyon Dolar ve yüzde 
9,4 pay ile İtalya’dan sonra ikinci konumdadır.  Unlu mamuller de, 
Çin’de hızla gelişmekte olan bir sektör ve birçok yabancı firma bu 
pazara gözünü dikmiş durumda. 

Ülkede hemen hemen her yerde unlu mamuller satan dükkan-
lar mevcut ancak damak tatları bir hayli farklı. Bu yüzden pazara 
yatırım yapacak firmaların damak tadı açısında çok kapsamlı bir 
araştırma yapmaları şart. 

Bugün başlıca unlu mamul ithalatçısı ülkeler arasında yer alan 
Çin’in tatlı bisküvi ithalatı, 2011 yıllında bir önceki yıla kıyasla 
yüzde 51,2 oranında, 2002 yılına kıyasla ise yaklaşık olarak 24 kat 
artarak 5,3 milyon Dolar’dan 128,5 milyon Dolar’a yükselmiştir.
Çin pazarında çikolata, şekerli mamuller, bisküvi, kek, gofret ve 
unlu büyük bir talep var ve pazar henüz açık pozisyonda yani 
doymamış durumda.

JAPONyA’dA EKMEK, MAKArNA VE BİSKÜVİ
Japon mutfağı denildiğinde akla ilk gelen suşi olsa da, aslında 
Japon mutfağı dünyanın en zengin, en çeşitli, en renkli ve en gü-
zel mutfaklarından biri olarak nitelendirilmektedir. Çünkü Japon 
kültüründe yemek ‘felsefi’ bir yer işgal ediyor. Çoğu zaman da bir 
ritüel şeklinde yaşanıyor. Ve bir öğün yemek için bir servet öde-
mekten kaçınmayacak insanların en çok olduğu ülke. Bu da zaten 
olağanüstü iyi bir mutfağın ortaya çıkmasını tetikleyen başlı ba-
şına önemli bir unsur.

Birçok kaynak Japonların uzun yaşamalarını yemek adetlerine 
bağlamaktadır. Japon mutfağını yakından inceleyenler bunda ol-
dukça büyük bir gerçek payı olduğunu düşünürler. Buna başlıca 
örnek olarak da; Japonların doğaya olan bağlılıklarından dolayı 
mümkün olduğunca yemeklerinde kullandıkları malzemelerin 
doğal özelliğini bozmamaya gayret etmeleri gösterilir. Yani aşırı 
baharatlı, tuzlu veya tatlı yemeklere Japon mutfağında rastlama-
nız oldukça nadirdir.

Her tarafı denizle kaplı ve binlerce adadan oluşan Japonya, de-
niz mahsullerinin belki de en farklı ve en fazla şekilde kullanıldığı 
ülke. Ayrıca Çin ve diğer birçok Asya ülkesinde olduğu gibi Japon 
mutfağında da pirinç önemli bir yere sahip. Japonlardaki pirinç 
kültürü, Türklerdeki ekmek kültürüyle eşdeğer niteliktedir. Bu-
nun yanında birçok kültürün ülkeye Çin’den gelmesinden dolayı, 
Çin mutfağının etkileri de oldukça hissedilir.

Japon mutfağındaki çeşitlilik, makarna açısından da geçerlidir.
Soba, udon, ramen... Bunların her biri, bir Japon makarna türü 
ve aynı zamanda bu makarnalardan yapılan yemeklere verilen 

Chinese Pasta and Biscuit Market
As it can be understood from the above given information regard-
ing food culture, pasta is a very popular food substance that has 
many varieties in China. Especially in the Northern region of China, 
pasta is consumed a lot. China manages to both meet its domestic 
demand and export a significant amount of pasta to foreign coun-
tries with its production.

According to the data of United Nations, in the world pasta export 
that was 6.6 billion dollars in 2010, China was ranked second af-
ter Italy with 624 million dollars and 9.4 percent share. And flour 
products sector is a rapidly developing sector in China, and many 
foreign companies are monitoring this market closely. There is a 
store selling flour products at almost every corner of the country, 
however Chinese people’s flavor preferences are very different. 
That’s why these companies that are willing to invest in this mar-
ket shall conduct a very comprehensive research in terms of these 
preferences.  Sweet biscuit import of China that is among the lead-
ing flour products exporters of the world increased from 5.3 mil-
lion dollars to 128.5 million dollars in 2011 with an almost 24 times 
growth compared to 2002 and 51.2 percent growth compared to 
the previous year.

In Chinese market, there is a huge demand for chocolate, confec-
tionery, biscuit, wafer and flour products. And the market is still 
open, in other words not saturated yet.

BrEAd, PASTA ANd BISCUIT IN JAPAN
Even though the first thing that comes to mind is sushi, Japanese 
cuisine is actually defined as one of the richest and most beautiful 
cuisines of the world having a lot of varieties. This is because in 
Japanese culture, food has a ‘philosophical’ meaning. Mostly, din-
ing is performed like a ritual. It is a country composed of people 
who will not hesitate to pay a fortune for a nice meal. And this is 
by itself, one of the most important characteristics that trigger the 
emergence of such a fabulous cuisine.

Many resources attribute the long lives of Japanese people to their 
food traditions. Those, who examine Japanese culture closely, will 
understand that this is mostly true. For example Japanese people 
try to preserve the natural characteristics of the ingredients they 
use in their dishes as much as possible because of their devotion 
to nature. In other worlds, extremely spicy, salty or sweet dishes 
are very rare in Japanese cuisine.

Japan that is surrounded with sea as a country composed of 
thousands of islands may be the country that uses sea products 
most differently and the most. Moreover rice has a significant 
place in Japanese cuisine as it is in China and many other Asian 
countries. Rice culture of Japanese people resembles the bread 
culture of Turkish people. Moreover the impacts of Chinese cui-
sine can be felt easily since so many traditions had come to these 
lands from China.

Varieties in Japanese culture are also very rich in terms of pasta.
Soba, udon, ramen... Each one of these is a type of Japanese pasta 
and dish prepared using these pastas. Udon is the thickest one 
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genel isim. Udon, bu makarnalar içinde en kalını. Buğday unu, 
tuz ve su karışımı ile elde edilen makarna hamurundan, 4-6 mm 
eninde ve 20-30 cm boyunda kesilerek yapılıyor. Hamurun için-
de yumurta bulunmuyor. Genelde sıcak çorbanın içinde yeniyor 
ama yaz aylarında soğuk olarak da yaygın şekilde tüketiliyor. 

Soba makarnası udon’dan hem içerik hem de kesilme şekli olarak 
farklı. Öncelikle bu makarna çeşidi ‘kara buğdaydan’ (buckwheat) 
yapılıyor. Bu buğdayın unu gri renkli ve kepekli oluyor ve ekmek 
yapmaya gelmiyor. Daha çok Rusya’da ‘blini’ ya da Fransa’da ‘ga-
lette’ adı verilen kreplerin yapımında kullanılıyor. Bir de, elbette, 
Japonya’da soba makarnalarının. Soba makarnalarının renkleri 
de bu nedenle griye çalıyor ve şekilleri spagettiye benziyor. Soba 
makarnaları da sıcak veya soğuk olarak yeniyor. Sıcak yenme şe-
killeri udona çok benziyor ama özellikle sıcak günlerde soğuk 
olarak da hazırlanabiliyor.

Japon makarnaları arasındaki bir üçüncü tür ramen makarnası. 
Özellikle Avrupa ülkelerinde yaygın olan Wagamama adlı resto-
ran zincirinde ağırlıklı olarak ramen makarna yemekleri satılıyor. 
Ramen makarnaları yumurta ile yapılıyor (egg noodles). Yumur-
talı Çin makarnalarının eşdeğeri. Bunlar da çorba-yemek gibi 
yeniyorlar ancak, çorbanın stokunun neden yapılmış olduğuna 
göre ve aynı zamanda da stoktaki baskın lezzetin ne olduğuna 
göre farklı ramen kategorileri ortaya çıkabiliyor. 

Makarna sınıfına girmeyen ama pizza tarzı bir çeşit unlu mamul 
sınıfına giren okonomiyaki, un, lahana, et, deniz mahsulleri ile 
hazırlanıyor.  Yaş makarna grubuna giren ve Türk mantısına çok 
benzeyen Gyoza, içerisinde bol sarımsak, çeşitli sebzeler ve et ka-
rışımından bir malzeme bulunan hamurun ızgarada kızartılması 
ile yapılıyor. Gyoza da Japonya’ya Çin’den gelmiş bir yemek.

Çin’de ve birçok Uzakdoğu ülkesinde olduğu gibi Japonya’da da 
ekmek tüketimi pek yaygın değildir. Japonlar da Çinliler gibi ek-
mek yerine haşlanmış pirinç tüketmeyi tercih ediyorlar. 

Japonya’da Makarna ve Bisküvi Pazarı
Japonya en çok unlu mamul ithal eden ülkeler arasında yer alıyor 
ve Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü’nün 2008 verilerine göre 
ithal ettiği unlu mamullerin değeri yaklaşık 1.189 milyon Dolar. 
Japonya bu ithalat rakamıyla dünya ithalatından yüzde 2,61 pay 

among them. It is made by cutting 4-6 mm wide and 20-30 cm 
long pieces from the dough obtained from wheat flour, salt and 
water mixture. This dough does not include egg. This pasta is gen-
erally served in hot soup and consumed widely as cold in summer 
months. 

Soba is very different from udon both in terms of its ingredients 
and form. First of all this pasta variety is made from buckwheat. 
The flour of this wheat is grey and it contains bran. Thus it is not 
used widely for making bread. It is mostly used in making crepes 
named ‘blini’ in Russia and ‘galette’ in France. And of course, in 
making ‘soba’ in Japan… That’s why the colors of soba pasta look 
grayish and resemble spaghetti in form. Soba pasta is consumed 
either extremely hot or cold. The hot consumption methods are 
very much like udona, and it is prepared cold especially in sum-
mer days.

A third type of Japanese pasta is ramen. In Wagamana restaurant 
chain that is popular throughout Europe, mainly ramen pasta 
dishes are sold. Ramen pasta is prepared using eggs. They are like 
egg noodles of China. They are also consumed as soup or food; 
however different ramen categories may arise based on the stock 
used in the soup and the dominant flavor in this stock. 

Okonomiyaki that is not classified as pasta but as a pizza style 
baked product is prepared with flour, cabbage, meat and sea 
foods.  

Gyoza that enters into the fresh pasta category as a product re-
sembling Turkish dumpling is prepared by grilling the dough pre-
pared using a mixture of various vegetables and meats. Gyoza is a 
flavor that came from China to Japan.

As in China and many Far Eastern countries, bread consumption is 
not that wide in Japan either. Japanese people prefer consuming 
boiled rice instead of bread just like the Chinese. 

Pasta and Biscuit Market in Japan
Japan is among the top flour products importers of the world. And 
according to the 2008 data of Statistics Department of United Na-
tions, the value of the flour products it imported is approximately 
1,189 million dollars. With this figure, Japan gets 2.61% share in 
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alıyor. Japonya’da kişi başı şeker ihtiva eden unlu mamul tüketi-
mi, 2008 verilerine göre 2,01 kilogram. Tabi Japonya’nın şekerli 
mamuller arasında yer alan bisküvi üretiminde son derece başa-
rılı oldukları da unutulmamalı.

Japonya, özellikle makarna açısından iyi bir pazar potansiyeline 
sahip. Çünkü başlıca makarna ithalatçısı ülkeler arasında yer alan 
Japonya, Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya makarna itha-
latında yüzde 5,1 paya sahip.

Japonya, makarna ithalatının büyük kısmını İtalya’dan gerçek-
leştiriyor ve Japon tüketici, makarnayı bir miktar İtalya ile özdeş-
leştirmiş durumda. Ancak Türkiye’den Japonya’ya yoğun şekilde 
makarna ihracatı yapılıyor. Uygun ve etkili tanıtım kampanyaları 
ve pazarlama yoluyla Japonya’da tüketicilerin beğenisinin Türk 
makarnasına yönlendirilmesi ile büyük bir pazar elde edilebile-
ceği düşünüyor. 

MOĞOLİSTAN’dA EKMEK, MAKArNA VE BİSKÜVİ
Çok sert bir iklime sahip olan Moğolistan’da gıda üretimi yok de-
necek düzeydedir. Sınırlı miktarda buğday, patates, havuç yetiş-
tirilmektedir ve ekonominin temeli hayvancılığa dayanmaktadır. 
Bu yüzden de Moğol mutfağı, ana hatlarıyla dört bileşenden olu-
şuyor; et, un, patates ve süt ürünleri. 

Unlu ürünler grubunda erişte yemekleri ve Moğolca “Buuz” ola-
rak isimlendirilen mantı çeşitleri oldukça yaygın. Moğolistan 
mutfağının belli başlı yemekleri arasında sayılabilecek mantı çor-
bası, olabildiği kadar ince bir hamur içine olabildiği kadar çok et 
sığdırılarak hazırlanıyor. Kazakların “Başbarmak” adını verdikleri 
mantılara benzeyen Moğol mantıları, genellikle haşlanarak veya 
buharda pişirilerek servis ediliyor. 

Bir diğer unlu mamul olan Huşur, Türkiye’deki çiğ böreğe ben-
zeyen bir unlu mamul. Moğollarda ekmek kültürü yok ve ekmek 
yerine lokma dedikleri yağda kızarmış hamurları tüketiyorlar. Bu 
hamurlar oldukça sert bir yapıda ve günlerce kalabiliyor.

Moğolistan’da Makarna ve Bisküvi Pazarı
Moğolistan’da gıda tüketimin önemli bir bölümü ithalata daya-
nıyor ve bu nedenle yatırımcılar için Moğolistan potansiyel bir 
pazar durumunda. Ülkede son yıllarda gıda üretimini arttırmak 

world import. In Japan, consumption of flour products contain-
ing sugar per person is 2.01 kilograms according to 2008 data. Of 
course, one should not forget the success of Japan in biscuit pro-
duction that is also counted among sugar products.

Japan also has very good market potential in terms of pasta. Japan 
that is among the leading pasta importers of the world has 5.1 
percent share in world pasta import again according to the data 
of United Nations.

Japan imports most of this pasta from Italy and Japan consum-
ers, in a way, identify pasta with Italy. However Turkey also exports 
significant amounts of pasta to Japan. With suitable and effective 
advertisement campaigns and marketing methods, it is possible 
to make Japan consumers prefer Turkish pasta and thus gain a 
very larger market. 

BrEAd, PASTA ANd BISCUIT IN MONGOLIA
In Mongolia where weather conditions are extremely harsh, food 
production is close to zero. They grow limited amounts of wheat, 
potato and carrot, and the economy is mainly based on livestock. 
That’s why Mongolian cuisine is composed of four main ingredi-
ents: meat, flour, potato and dairy products. 

In flour products group, noodles and dumplings named “buzz” in 
Mongolian is very popular. Dumpling soup that may be named 
among the main dishes of Mongolia is prepared by filling dough 
as thin as possible with meat as much as possible. Mongolian 
dumplings that resemble Kazakhs dumplings that they name as 
“basparmak” are generally served as boiled or steamed.  Hushur 
that is another flour product is a flavor that resembles “çiğ börek” 
in Turkey.

There is no bread culture in Mongolians. Instead of bread, they 
consume fried dough that they name ‘lokma’. This dough is really 
hard, and it can be preserved for days.

Pasta and Biscuit Market In Mongolia
In Mongolia, a significant part of food consumption is import-de-
pendent and that’s why Mongolia is accepted as a potential mar-
ket for investors. The country’s recent attempts to increase food 
production continue, and thus bread, flour product and pasta pro-
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için çeşitli girişimler devam ediyor ve ekmek, unlu mamul ve 
makarna üretimi her yıl artıyor. Ancak bu artışa rağmen üretim, 
henüz iç talebi karşılayacak nokta değil. 

Örneğin; Türkiye’nin Moğolistan’a yönelik ihracatının büyük bir 
bölümü gıda ürünlerinden oluşuyor. Gıda ürünü olarak da en faz-
la ihraç edilen ürünler bisküvi, çikolatalı mamuller, şekerlemeler, 
çikletler, jöleli şekerler, un ve makarna olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca makarna ve bisküvi gibi gıda ürünlerinin ihracatında ol-
duğu gibi un fabrikası, makarna fabrikası, bisküvi fabrikası yatı-
rımları açısından Moğolistan yatırım yapılabilecek bir ülke duru-
munda. Bir diğer önemi nokta da Moğol hükümetinin, yabancı 
yatırımcılar için oldukça ciddi teşvikler sunuyor olması. Örneğin 
yabancı yatırımcılar, ürettikleri ürünlerin yüzde 50’den fazlasını 
ihraç ediyorlarsa, üç yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulu-
yorlar. Takip eden 3 yılda yüzde 50 oranında muafiyet söz konu-
su.  Yabancı yatırımlar için başka vergi muafiyetleri de var. Fakat 
bu muafiyetlerin boyutu ve süresi yabancı yatırımın boyutu ile 
ilgili. Yatırımın boyutu büyüdükçe vergi muafiyeti de artıyor.

GÜNEy KOrE’dE EKMEK, MAKArNA VE BİSKÜVİ
Kendine özgü zengin bir mutfak olan Kore mutfağı, önceleri bü-
yük ölçüde sebzeye dayanmaktaydı. Ancak günümüzde et ve 
sebze hemen hemen eşit ölçüde kullanılmaktadır.

Birçok kültürde olduğu gibi Kore’de, yemek üç öğünden oluş-
maktadır. Sabah kahvaltısında, kırsal kesimdeki halk pirinç, çor-
ba ve kızartma tercih ederken, şehir yaşantısında süt ve ekmek 
tercih edilir. 

Öğle yemeğinde de hafif yiyecekleri tercih eden Koreliler, bu 
öğünde genellikle pirinç makarnası veya kızarmış pirinç yerler. 
Akşam yemeğinde ise çorba, pirinç, et ve balık kızartmaları yenir. 
Koreliler bir öğünde pek çok çeşit yemek yerler. Çorba ve pirincin 
yanında çeşitli yan ve ana yemek yer alır. 

Sarımsak, zencefil, soya sosu, kızarmış kımızı biber, susam ve su-
sam yağının bolca kullanıldığı Kore mutfağında, yemekler genel-
likle ızgara, haşlama, buğulama, kavurma ve kızartma yöntemleri 
ile pişirilir. Ama en sık kullanılan yöntem, tavada kızartma ve ka-
vurmadır. 

duction increases every year. However despite of this increase, the 
production is not yet at a level that will meet domestic demand. 

For example, Turkey’s export to Mongolia is mainly composed of 
food products. And among the products that are exported the 
most as food substance; biscuits, chocolate products, confection-
ary, jellies, flour and pasta attract attention.

Moreover as in export of food substances such as pasta and 
biscuits, Mongolia is a country suitable for flour, pasta and bis-
cuit plant investments. And another important point is that 
Mongolian government offers significant incentives to foreign 
investors. 

For example if the foreign investors export more than half of the 
products they produce, they are exempted from income tax for 
three years. And there is a deduction of 50 percent in the follow-
ing three years. 

There are also other tax exemptions for foreign investors. However 
the size and period of these exemptions depend on the size of the 
foreign investment. As the investment gets larger, tax exemption 
gets better.

BrEAd, PASTA ANd BISCUIT IN SOUTh KOrEA
Korean cuisine that is a unique, rich cuisine was previously based on 
vegetables. However today, they use vegetables and meats equally. 
As in many cultures, three meals are consumed each day in Korea. In 
the breakfast, the public in the rural areas prefer rice, soup and fries 
while the public in the urban areas prefer milk and bread. 

And Koreans, who prefer light foods during lunch, generally con-
sume rice pasta or fried rice in this meal. And for dinner, they eat 
soup, rice, meat and fish fries. Koreans consume many different 
varieties of food in a single meal. Besides soup and rice, many side 
and main dishes are served. 

In Korean cuisine where garlic, ginger, soy sauce, fried red pep-
per, sesame seed and sesame oil are consumed a lot, the foods are 
generally grilled, boiled, steamed, roasted or fried. However the 
most popular methods are pan-frying and roasting. 
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Kore’de makarna, pirinç ve buğday unundan oluşan yiyecekler 
özellikle düğün ve doğum günlerinde bolca tüketilir. Gelenek-
lerine bağlı olan Koreliler, bu sayede daha uzun yaşayacakları-
na inanıyor. Kore’de, Çin ve Japonya’dakine benzer şekilde erişte 
tarzı makarnalar ve pirinç makarnaları çokça tüketilir. Japche ve 
Çapçe gibi Kore makarna yemekleri, erişte (Noodle), sebze ve et 
karışımıyla hazırlanmaktadır. 

Yine bir çeşit makarna yemeği olan Neng Myon, bir yaz yemeği-
dir ve erişteler et suyu içinde soğuk servis edilir. Buna kesilmiş 
et, çok kaynamış yumurta ve sebze ilave edilebilmektedir.Kore 
tatlıları ise genellikle pirinçle yapılan hafif tatlılardır. 
Ayrıca siyah ve sarı susamdan yapılan kurabiyeleri de kendilerine 
özgüdür. Bir çeşit bisküvi olan Yak Gwa ise bal, zencefil, susam ve 
hindistan cevizinden yapılan pişmiş bir bisküvidir. Portakal veya 
kahverengi renkli ve çiçek görünümünde bir yiyecektir.

Bir çeşit unlu mamul olan Mandu ise etli hamur olarak nitelendi-
rilebilir. İçi et ve sebze ile doldurulmuş olan Mandu, Çin orijinli bir 
yemektir. Mandu, sıcak çorba, haşlama, kızartma ya da buharda 
pişirme gibi farklı yöntemlerle hazırlanabiliyor. 

Güney Kore’de Makarna ve Bisküvi Pazarı
Son yıllarda makarna ve bisküvi üretimini arttırma yönünde 
çalışmalar yapan Güney Kore, hem dünya makarna ihracatında 
hem de ithalatında ilk sıralarda yer alıyor.  2010 yılında miktar 
bazında 73.643 ton makarna ihracatı gerçekleştiren ve dünya 
makarna ihracatından yüzde 1,6 pay alan Güney Kore, bu ihracat 
miktarıyla dünya makarna ihracatında miktar bazında 11., değer 
bazında ise 6. sırada yer almıştır.

Birleşmiş Milletler verilerine göre; dünya makarna ihracatında 
ilk yirmi içinde yer alan ülkelerde, ihracat artışının bir önceki 
yıla oranla en fazla arttığı ülkelerden biri Güney Kore. G.Kore’nin 
2010 yılındaki ihracat artış oranı ise yüzde 15,9.

Dünya makarna ithalatında da ön sıralarda yer alan G.Kore, 2010 
yılında değer bazında 99 milyon 692 bin Dolarlık ithalat gerçek-
leştirerek dünya makarna ithalatından da yüzde 1,6 pay aldı. 
Dünya makarna ithalatında ilk 20 arasında yer alan G.Kore’nin 
makarna ithalatındaki artış ise Birleşmiş Milletler verilerine göre 
yüzde 15,8.

In Korea, foods made from pasta, rice and wheat flour are con-
sumed in weddings and birthdays abundantly. Koreans, who 
are devoted to their traditions, believe that this will make them 
live longer.

In Korea, noodles and rice pastas like the ones in China and Japan 
are consumed a lot. Korean pasta dishes such as Japchae are pre-
pared by mixing noodles with vegetables and meats. 

Neng Myon that is also a type of pasta dish is a summer dish that 
serves noodles cold inside beef broth. To this mixture, meat, boiled 
egg and vegetables are added. Korean desserts are generally light 
desserts made from rice. And the cookies made from black and 
yellow sesame seeds are unique. Yak Gwa that is a kind of cookie is 
a biscuit made from honey, ginger, sesame seed and coconut. It is 
an orange or brown food resembling a flower. 

And mandu, which is a kind of flour product, can be named as 
dumpling. Mandu that is filled with meat and vegetable originates 
from China. Mandu can be prepared with different methods as hot 
soup, boiled, fried or steamed. 

Pasta and Biscuit Market In South Korea
South Korea that tries to increase its pasta and biscuit production 
in the recent years is ranked at top both in global pasta export and 
import. 

South Korea that exported 72,643 tons of pasta in 2010 and took a 
share of 1.6 percent in world pasta export was ranked 11 based on 
amount and 6 based on value in world pasta export.

According to the data of United Nations, South Korea is one of 
the countries whose export increased the most compared to the 
previous year among the top 20 pasta exporters of the world. The 
export increase rate of South Korea in 2010 was 15.9 percent.

South Korea that is ranked at top also in world pasta import got 
a share of 1.6 percent in world pasta import by importing 99 mil-
lion 692 thousand dollars worth pasta in 2010. And the increase 
in the pasta import of South Korea that is among top 20 in world 
pasta import was 15.8 percent according to the data of United 
Nations.
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