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Bisküvi ve makarna teknolojilerinde hedef değişikliği

Değerli BBM Dergisi okurları,

Dergimizin 4. sayısıyla yeniden karşınızdayız. Bu sayıda ana ko-
numuz ambalajlama sistemleri oldu. Başarılı bir pazarlama için, 
hem güvenli gıda hem de albeni temsilcisi olan ambalaj son 
derece önemli bir konu. İçeriği beğeniyle okuyacağınızı umu-
yoruz. 
Parantez Group olarak Türkiye’deki yaygın ulusal yayıncılık an-
layışının dışında, tamamen uluslararası alana kilitlenmiş bir ya-
yıncılık yapmayı, temsil ettiğimiz sektörler için bir gereklilik ola-
rak görüyoruz. Bu yüzden de sektörü uluslararası alanda temsil 
edecek bir dergi hazırlamak için gösterdiğimiz çaba devam 
ediyor. Dergimize gösterilen ilgiden, bu konuda, çok kısa deni-
lecek biz zaman içerisinde iyi bir çıkış yakaladığımızı söyleyebi-
liriz. Tabi hala kat edecek çok fazla yolumuz var. Ancak derginin 
bu konudaki başarısının artması, bir anlamda Türkiye’deki ma-
karna, bisküvi ve ekmekçilik sektörlerinin de uluslararası alanda 
başarısının 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.
Dergiyle ilgili tavsiye ve eleştirileriniz için bize yazabilirsiniz. 
Yeni sayıda buluşmak üzere…

Saygılarımızla…

Target changes on biscuit and pasta technologies

Dear Readers of BBM Magazine, 

Here we are with you with the 4th issue of our magazine.  The con-
cept of this issue is packaging systems.  For successful marketing, 
package is a vital issue as the representative of safety and allure of 
the product.  We hope that you will be content with this month’s 
issue.  
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.
You may write to us for your recommendations and criticisms 
about the magazine. Hope to see you in the next issue… 

Best regards…

Editör
Editor

derya@bbmdergisi.com
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İtalya’nın küresel makarna firması Barilla, Türkiye’de yeni yatırım-
lar için yeni teşvik sistemini inceliyor. Türkiye’ye gelen Barilla’nın 
Başkan Yardımcısı Paolo Barilla, basına yaptığı açıklamada Bo-
lu’daki fabrikanın yenilenmesi ve yeni hat eklenmesi yatırımla-
rının devam ettiğini söyledi ve şunları ekledi: “Bunun yanında 
yürürlüğe giren yeni teşvik sistemiyle ilgili incelemelerimizi de 
sürdürüyoruz. Oluşabilecek fırsatları değerlendireceğiz.” dedi.

Konuşmasında Türkiye’deki durumlarına değinen Paolo Barilla, 
bu yıl için yüzde 10 büyüme öngördüklerini belirtiyor ve ekliyor: 
“İlk 5 ayda yüzde 15 büyüme yakaladık. Türkiye’deki pazar payı-
mız 2011 sonuna göre Nielsen verileriyle yüzde 32 düzeyinde. 
Ciromuz ise 100 milyon Euro. Bolu’da üretilen ürünler, 54 ülkeye 
ihraç ediliyor. Bu fabrika ürünlerini Türkiye’den sağlıyor. İyi kalite 
bizim için önemli bu yüzden sözleşmeli tarım yaptırıyoruz. 125 
çiftçiyle sözleşmemiz var.”

Global Italian brand Barilla examines the new incentive system for 
its new investments in Turkey. Barilla’s Vice President Paola Barilla 
visited Turkey and stated that their investments for renewing the 
factory in Bolu and adding a new line still continue: “And moreover, 
we are continuing to examine the new incentive system that just 
entered into force. We consider using the possible opportunities.”

Paola Barilla talked about their current state in Turkey and stated 
that they are estimating a 10 percent growth for this year: “In the 
first 5 months, we achieved a growth of 15 percent. According to 
Nielsen data, our market share in Turkey is around 32 percent at 
the end of the 2011. And our turnover is 100 million Euros. The 
products of Bolu are being exported to 54 countries. This factory 
supplies its needs from Turkey. Good quality is important for us; 
that’s why we prefer contract agriculture. We have contracts with 
125 farmers.”

Makarna sektörünün önde gelen markası İtalyan Barilla’nın Başkan Yardımcısı Paolo Barilla, 
Türkiye’deki yatırımları için yeni teşvik sistemini incelediklerini söyledi.
Paola Barilla, Vice President of Barilla, the leading Italian brand of the pasta sector, stated that 
they are examining the new incentive system for their investments in Turkey.
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“GELECEK FIRSATLARI TÜRKİYE GİBİ ÜLKELERDE”
Uzun geçmişlerine rağmen yakın bir zamana kadar son derece 
yerel bir şirket olduklarını da ifade eden Paolo Barilla, şirketin 
İtalya dışına ilk kez 1990’ların başlarında çıktığını dile getirdi. 
Avrupa’nın ilk başlarda Barilla için önemli fırsatlar sunduğunu 
aktaran Barilla, “Ancak bunun üzerinden kısa bir süre geçmesine 
rağmen, Avrupa yavaş yavaş küçülmeye başladı. Bugün Türkiye 
dahil dünyanın diğer tarafları bizim için parlak bir gelecek sunu-
yor.” şeklinde konuştu.

Genellikle Çin ve Brezilya’nın yeni pazarlar olarak lanse edildiğini 
hatırlatan Başkan Yardımcısı Barilla, kendileri için durumun farklı 
olduğunu şu sözlerle aktarıyor: “Bizim için Türkiye, Afrika’nın kuze-
yi ve Ortadoğu önem kazanıyor. İtalya dışındaki en büyük engel, 
İtalyan mutfağını dışarıya taşımak ve yerleştirmek olarak görünü-
yor. Çünkü her ülkenin yaşam tarzı ve tüketim tercihleri farklı. 

Biz de farklı ülkelerden tüketicilerin hangi ürünleri tercih edilebi-
leceğine dair veri toplamaya gayret ediyoruz. Bizim için İtalya’da 
makarna pişirmek çok klasik bir işlem. Büyük bir tencerede su 
kaynatıyor, sosu hazırlıyor ya da hazır sos kullanarak 20 dakika 
içinde makarnayı yemeğe hazır hale getiriyoruz. İnsanların ürün-
lerimizi sevdiğini biliyoruz ama bizim 20 dakika yönetimimiz 
diğer ülkelere uyar mı bilmiyoruz. Ortadoğu bölgesinde yemek 
hazırlamak çok yerel.”

Şirket olarak İtalyan gastronomisini temsil ettiklerini dile getiren 
Başkan Yardımcısı Barilla, “İtalyan mutfağının eski ve otantik ta-
rafını da dünyaya taşıyoruz. Bu, Türkiye, ABD, Almanya gibi ül-
kelerde toplumun tamamı tarafından beğenilmeyebilir. Ancak 
İtalyan mutfağını seven insanların bizim ürünlerimizi seveceği 
muhakkak ve bizim sistemimiz de bunun üstüne kurulu. Bu da 
uzun vadede şirkete çok güçlü bir kimlik kazandırıyor. Şayet yerel 
tatlara ve lezzet beklentilerine adapte olursak, kimliğimizi kay-
bederiz ve sıradan bir ürün olup çıkarız. Bu bizim istediğimiz bir 
şey değil.” 

“THE OPPORTUNITIES OF THE FUTURE 
ARE IN COUNTRIES LIKE TURKEY”
Paola Barilla, who stated that they were still a local company 
until quite recently despite of their long past, said that they first 
stepped out of Italy at the beginning of 1990s. Barilla said that Eu-
rope offered important opportunities to Barilla at first and added: 
“However, even though only a short amount of time had passed 
over that, Europe began to get smaller. And today, the other parts 
of the world including Turkey are the ones that offer a bright fu-
ture for us.”

Vice President Barilla reminded that generally China and Brazil are 
introduced as new markets and added that the situation is rather 
different for them: “For us Turkey, North Africa and Middle East 
gain importance. The main challenge outside Italy seems to be 
globalizing Italian cuisine, because the life style and consumption 
preferences of every country are different. 

And we are trying to collect data about which products the con-
sumers can prefer in different countries. For us, cooking pasta in 
Italy is a very classical process. You boil water in a large pan, pre-
pare a sauce or use a ready-to-use sauce. And the pasta is ready 
only within 20 minutes. We know people love our products, but 
we are not sure if our 20 minutes method fits other countries. In 
Middle East, food is an extremely local issue.”

Vice President Barilla stated that they prefer Italian gastronomy as 
a company: “We are carrying the old and authentic character of 
Italian cuisine to the world. This may not be appreciated by the 
entire society in countries like Turkey, USA and Germany. However 
we are sure that the ones who love Italian cuisine will definitely 
love our products, and we base our system on this fact. And this 
brings a very strong character to the company in the long run. If 
we begin adapting to local tastes and flavors, we may lose our 
identity and become just an ordinary brand. And this is not some-
thing we want.” 
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İtalyan makarna makineleri tasarımcısı ve üreticisi Cusinato Gi-
ovanni Srl, 2013 yılı hedefleri kapsamında Türkiye’deki pazarını 
büyütmeye odaklandı. Şirketten konuyla ilgili dergimize yapılan 
açıklamada şunlara yer verildi: “Yıllarca elde edilen başarıların ar-
dından Cusinato Giovanni Srl şirketi, 2013 yılında daha da fazla 
görev üstlenmeye ve daha da çok amacı gerçekleştirmeye hazır.  
Şirketin bu yıl ana odaklarından biri, kendini büyük bir İtalyan şir-
keti olarak güvenilirliğiyle temsil ettiği, diğer üreticilerle ortaklık 
kurabildiği ve müşterilerinin isteklerini dinlemeye hazır olduğu 
Türk pazarını büyütmek olacak.”

Cusinato Giovanni Srl, an Italian pasta machinery designer and 
manufacturer, focused on enlarging its market in Turkey, in scope 
of its targets for the year 2013.  In the briefing that it gave to our 
magazine, the company stated: “After many years of success, Cusi-
nato Giovanni Srl Company is ready to make even more commit-
ments and reach even more goals.   One of the main focuses of the 
company this year will be on growing the Turkish market where it 
represents itself with its reliability as a large Italian company, it can 
establish partnerships with the other producers and it is ready to 
listen to the demands of the customers.”

Cusinato 
Türkİye pazarına 
oDaklanDi

Cusinato FoCuses on the turkish Market 

Makarna fabrikaları için makine tasarlama ve imal etme konusunda uzmanlaşmış bir 
firma olan İtalyan Cusinato Giovanni Srl, Türkiye’deki çalışmalarına hız verdi.
Specialized as a company in the design and manufacture of machinery for pasta factories, 
the Italian Cusinato Giovanni Srl Company speeded up its activities in Turkey.
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TÜRKİYE PAZARINDA CUSINATO
Cusinato Giovanni Srl, Türkiye pazarındaki varlığını makarna 
sektörünün önemli üreticileri arasında yer alan Barilla Gıda A.Ş. 
(Bolu), Selva Gıda Sanayi A.Ş.  (Konya), Nuh’un Ankara Makarnası 
(Ankara) ve Arbella-Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mersin) 
şirketlerindeki makineleriyle sürdürüyor. 

Firmanın 2011 yılında Mersin’de kurduğu üretim ve depolama te-
sisinde, saatte 6 ton kısa kesilmiş makarna işlenebiliyor. İşlenen 
bu makarna, üretim hattının çıkışındaki 15 siloya dolduruluyor ve 
bu silolarda birkaç saat boyunca depolandıktan sonra buradan 
boşaltılıp dört kat yüksek hızlı paketleme makinelerine taşınıyor.

“TÜRKİYE PAZARININ İHTİYAÇLARINA 
CEVAP VERMEYE HAZIR”
Gıda endüstrisi için anahtar teslim sistemlerin ve ekipmanların 
tasarımı ve üretimi konusunda uzmanlaşmış olmasının Cusina-
to Giovanni Srl’yi esnek ve güvenilir bir ortak yaptığını belirtilen 
şirket yetkilileri, açıklamalarının devamında şunlara yer veriyor-
lar: “Sürekli yayılım ve büyüme sayesinde Cusinato Giovanni Srl 
şirketi, kuru makarna için en önemli ve en büyük depolama ve 
taşıma sistemlerini 5 kıtadaki en çok tanınan üreticilere tedarik 
etmeyi başarmıştır.  

Cusinato’nun sistemleri arasında patentli kovalı elevatörler ve 
konveyörler, bantlı konveyörler, stoklama siloları ve titreyen elek-
ler bulunuyor.  Bu makineler, ürünü (genel olarak kısa kesilmiş 
makarna ya da evcil hayvan maması) 7 gün 24 saat çalışan üretim 
hatlarından alıp silolarda depolayıp, sonrasında günde 16 saat 
çalışan paketleme makinelerine taşıyor. 

Özellikle kırılgan ve hassas olan kısa kesilmiş makarna gibi ürün-
ler en çok kovalı elevatörler ve konveyörlerle taşınıyor. Böylece 
ürünün, yatay ve dikey olarak taşınırken bütünlüğü korunuyor.  

Cusinato’nun en güçlü yönü, makinelerinin modüler ve çok yönlü 
olmasını sağlamak için en esnek ve uygun çözümleri araştırması, 
böylece üretim hatlarının verimliliğini ve paketleme hatlarının 
maksimum etkinliğini artırmasıdır. Ayrıca Cusinato’nun hemen 
hemen tüm sistemlerindeki bütün paketleme hatlarını, herhangi 
bir üretim hattından gelen ürünlerle beslemek mümkün.

Çoktan birçok ülkede güvenilirlik, kalite ve ihtiyaçların karşılan-
ması ile eş anlamlı bir marka haline gelen Cusinato Giovanni Srl, 
şimdi Türk pazarı gibi özellikle en yüksek kaliteye önem veren bir 
pazarın ihtiyaçlarına, sorunlarına cevap vermeye hazır.”  

CUSINATO IN THE TURKISH MARKET
Cusinato Giovanni Srl carries out its activities in the Turkish mar-
ket with its machines in Barilla Gıda A.Ş. (Bolu), Selva Gıda San-
ayi A.Ş.(Konya), Nuh’un Ankara Makarnası (Ankara) and Arbella-
Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mersin) companies, which are 
some of the important producers of the pasta sector.   
The production and storage facility that the company founded in 
Mersin in the year 2011 is capable of processing 6 tons of short 
cut pasta in one hour.  This processed pasta is filled in silos on the 
outlet of the production line and after being stored there for a few 
hours; the pasta is discharged from these silos and taken to four 
high speed packaging machines. 

“READY TO MEET THE NEEDS OF THE TURKISH MARKET” 
The representatives of the company say that Cusinato Giovanni Srl 
is flexible and reliable as it is specialized in the design and manu-
facture of turnkey systems and equipments for the food industry 
and they add: “Thanks to continuous expansion and growth, Cusi-
nato Giovanni Srl Company is now able to supply the most impor-
tant and largest dry pasta storage and conveyor systems to the 
best known producers in 5 continents.   

Cusinato’s systems include patented bucket elevators and convey-
ors, belt conveyors, storage silos and vibrating sieves.   These ma-
chines take the products (generally, short cut pasta or pet food) 
from the production lines that work 24 hours a day and 7 days a 
week, convey them to the silos for storage and then feed them to 
the packaging machines that work 16 hours a day.   

The products such as short cut pasta, which is especially fragile 
and delicate, are mostly carried in bucket elevators and conveyors.   
This way, the integrity of the product is secured when conveyed 
horizontally or vertically.   

Cusinato seeks the most flexible and suitable solutions in order 
to make the machines modular and versatile and therefore it in-
creases the productivity of the production lines and the maximum 
efficiency of the packaging lines.  What is more, it is possible to 
feed all the packaging lines in nearly all of the systems of Cusinato 
with products from any product line. 

Cusinato Giovanni Srl has already become a brand that is syn-
onymous with reliability, quality and meeting the needs in many 
countries. It is now ready to meet the needs and to deal with the 
problems of the Turkish market, where top quality is considered 
very important.” 
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Makarna ve noodle (erişte ve makarna çeşidi) alanında dünya-
nın en önemli şirketlerinden biri olan Nissin Food Holdings, 
Türkiye’nin önde gelen bisküvi markası Ülker’in üreticisi Yıldız 
Holding’in makarna üretim şirketi Bellini Gıda A.Ş.’ye yüzde 50 
oranında ortak oldu.

Piyale, Bizim Mutfak, Saka, Luna, Ona, Hüner, Sabah gibi birçok 
markaya sahip olan Bellini Gıda A.Ş.’nin yüzde 50’sine, 23.5 mil-
yon dolar karşılığında ortak olan Japon Nissin Food, bu ortaklık 
ile Türkiye pazarında noodle’ı yaygınlaştırmayı hedefliyor. Ortak-
lık sonrası Bellini Gıda A.Ş.’nin güçlü dağıtım ağı ve yerel üretim 
gücü, Nissin Foods’un özellikle “anında hazırlanabilen noodle” 
(“instant noodle”) üretim teknolojileri ile birleşecek. Konuyla il-
gili bir açıklama yapan Yıldız Holding Grup Başkanı Dr. Zeki Ziya 
Sözen, şunları dile getirdi: “Makarna üretimi konusunda dünyada 
beşinci durumda olan Türkiye’de tüketim, üretime oranla daha 
düşük seviyede bulunuyor. Şehirleşmenin yanı sıra yemek alış-
kanlıklarının daha hızlı ve kolay hazırlanması yönündeki talep, 
özellikle makarna, erişte ve noodle konusunda Türkiye’de önemli 
bir potansiyele işaret ediyor.” 

NOODLE POTANSİYELİ YILLIK 1 MİLYAR PORSİYON
Türkiye’de hızlı şekilde makarna ve noodle yemek konusunda 
üretim yapan büyük çaplı bir şirket bulunmadığına dikkati çeken 
Yıldız Holding Grup Başkanı Dr. Sözen, “Bu alandaki potansiye-
lin yıllık 1 milyar porsiyon civarında olduğunu tahmin ediyoruz.” 
dedi. Nissin Food, bu işbirliği neticesinde Ortadoğu ve Afrika 
pazarlarına da açılmayı hedefliyor. Kurulacak olan “Nissin Yıldız 

Nissin Food Holdings that is one of the most important companies 
of the world in pasta and noodle sector acquired 50 percent shares 
of Bellini Gıda A.Ş. that is the pasta production company of Yıldız 
Holding, the producer of Turkey’s leading biscuit brand Ülker.

Japan Nissin Food, which paid 23.5 million dollars to acquire 50 
percent shares of Bellini Gıda A.Ş. that has many brands includ-
ing Piyale, Bizim Mutfak, Saka, Luna, Ona, Hüner and Sabah, aims 
to popularize noodle in the Turkish market with this partnership. 
With this partnership, the strong distribution network and local 
production power of Bellini Gıda A.Ş. will be combined with the 
“instant noodle” production technologies of Nissin Food.

Yıldız Holding Group President Dr. Zeki Ziya Sözen made a state-
ment about the subject : “In Turkey that is ranked fifth in the 
global pasta production, consumption is lower than production. 
The increasing demand for easier and faster food preparation 
due to urbanization is an indication of an important potential in 
Turkey especially for pasta and noodle sector.” 

ANNUAL 1 BILLION PORTIONS NOODLE POTENTIAL
Yıldız Holding Group President Dr. Sözen attracted attention to 
the lack of a large company that produces instant pasta and noo-
dle in Turkey: “We estimate the potential in this field as 1 billion 
portions per year.” Nissin Food aims to expand to Middle East 
and Africa with this cooperation. The approvals of competition 
authorities had been previously taken for the “Nissin Yıldız Gıda 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.” that will be founded. The goal is for this 

Türkiye’nin dev bisküvi markalarından Ülker’in sahibi Yıldız Holding, makarna ve noodle alanında 
dünyanın en önemli şirketlerinden biri olan Japon Nissin Food Holdings ile ortak olduğunu duyurdu.
Yıldız Holding, owner of Ülker that is one of the giant biscuit brands of Turkey, announced its new 
partnership with Japanese Nissin Food Holdings that is one of the most important companies of 
the world in the pasta and noodle sector.
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Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş” şirketine, Rekabet Kurumu onayları 
daha önce alınmıştı. Şirketin Ekim 2012’de operasyonlarına baş-
laması hedefleniyor. İş birliğiyle birlikte Japon Nissin ile Bellini, 
makarna üretim merkezlerini birleştirecek. Japon şirketin ürün-
leri Türkiye’de de satılabilecek. Türkiye’de anında hazırlanabilen 
noodle pazarının gelişmemiş olmasına dikkat çekilirken, Nissin 
Food, Türkiye’deki ekonomik büyümenin çalışan kesimi yemekle-
rini daha da kolaylaştırmaya yönelteceğinden yola çıkıyor. Nissin 
Food ayrıca Türkiye pazarında genç nüfusu ve 2030’a kadar nüfu-
sunun bir milyon kişi daha artacak olmasını çekici buluyor. Nissin, 
Japonya’da 5.5 milyar porsiyonu bulan noodle tüketiminin 5 ile 
10 yıl içinde Türkiye’de 1 milyar porsiyona çıkacağını öngörüyor.

11 ÜLKEDE 29 FABRİKA
Momofuku Ando tarafından 1948 yılında kurulan Japon Nissin 
Food’un yaklaşık 21 bin 900 çalışanı bulunuyor. Yıllık geliri 3.2 
milyar doları aşan Nissin Food, 11 ülkede 29 fabrikada operas-
yonlarını sürdürüyor. Özellikle anında hazırlanabilen noodle ve 
ramen gibi makarna çeşitleri ile Amerika başta olmak üzere tüm 
dünyada geniş kitlelere ulaşan Nissin’in en önemli markaları ara-
sında Cup Noodles, Bowl Noodles, Chow Mein ve Top Ramen gibi 
isimler bulunuyor.

YILLIK NOODLE İTHALATI 1000 TON
Asyalıların eriştesi olarak bilinen noodle, Türkiye’de de son dö-
nemlerde sevilmeye başlandı. Noodle, Türkiye’de marketlerde ve 
restoranların da menülerinde yer alıyor. Türkiye’nin noodle itha-
latının yılda ortalama 1000 ton olduğu ifade ediliyor. Türkiye’de 
kişi başına makarna tüketimi yıllık 6.1 kilogram olurken, bu ra-
kam Japonya’da 1.7 kilogram civarında. Türkiye’de 740 bin 684 
ton makarna üretiliyor. Japonya’nın makarna üretimi ise 144 bin 
500 tonda kalıyor. Türkiye, dünya makarna üretiminde 5’inci sıra-
da olup, üretimdeki payı yüzde 5.1’dir. 

company to start operations in October 2012. With this coopera-
tion, Japanese Nissin and Bellini will unite their pasta production 
centers. The products of the Japanese company will be sold in 
Turkey. While the instant noodle market is not fully developed 
in Turkey yet, Nissin Food bases its strategy to the assumption 
that the economical growth in Turkey will force the working class 
to prefer instant foods. Moreover, the young population of Tur-
key and the expectation for the overall population to increase 
one million people more until 2030 attract the attention of Nis-
sin Food. Nissin forecasts that the noodle consumption, which 
reaches 5.5 billion portions in Japan, will increase up to 1 billion 
portions in Turkey in 5 to 10 years.

29 FACTORIES IN 11 COUNTRIES
There are approximately 21 thousand 900 employees of Japa-
nese Nissin Food founded in 1948 by Momofuku Ando. Nissin 
Food, whose annual revenue exceeds 3.2 billion dollars, contin-
ues its operations in its 29 factories in 11 countries. The most 
important brands of Nissin, which reaches large masses in the 
world and especially in USA with its pasta varieties such as in-
stant noodle and ramen, include Cup Noodles, Bowl Noodles, 
Chow Mein and Top Ramen.

1000 TONS ANNUAL NOODLE IMPORT
Noodle that is known as the pasta of Asians began to be loved in 
Turkey just recently. Noodle dishes take their place in the super-
markets and restaurant menus of Turkey. The noodle import of 
Turkey is announced as 1000 tons. While pasta consumption per 
person in Turkey is 6.1 kilograms per year, this figure is around 
1.7 kilograms in Japan. In Turkey, 740 thousand 684 tons of pasta 
is produced. And the pasta production in Japan is 144 thousand 
500 tons. Turkey is ranked 5th in world pasta production and its 
share in total production is 5.1 percent. 

Hollanda firması Capway Group’un bir parçası olarak fırın üretim 
hatları imal eden Capway Systems firması Ağustos ayında iflası-
nı açıkladı. Basına açıklama yapan Capway Group’un bir yetkilisi, 
firmanın iflasını ilan etmesinin arkasındaki nedenleri çok net bil-
mediklerini söyledi.

Bu hareketin Capway Systems’ın sadece Hollanda’daki faaliyetle-
rini etkileyeceğini, Guiseley, Leeds merkezli BK biriminin faaliyet-
lerini etkilemeyeceğini de sözlerine ekleyen yetkili, kaç çalışanın 
bu durumdan etkileneceğini tam olarak bilmediğini belirtti. 

Hollandalı basın kuruluşlarının haberlerine göre şirketin bazı bö-
lümleri iflasını ilan etti ve şirketin geri kalanının geleceğine karar 
vermek üzere alacaklılar toplantısı Ekim ayında yapılacak.  Cap-
way Systems; hamur işleme ekipmanları, taşıma sistemleri, robot 
teknolojileri ve dinlendirme birimlerini de içeren bir dizi farklı 
türde fırıncılık makinesi üretiyordu.

Capway Systems Company, the producer of bakery production 
lines within Capway Group, declared bankruptcy in the month of 
August.  A representative of Capway Group made a press brief-
ing and stated that they did not know the reasons for the bank-
ruptcy of the company very clearly.  The representative said that 
this bankruptcy would affect only the activities of the company 
in Netherlands, that it would not affect the activities of the de-
partment for the United Kingdom, which has its headquarters in 
Guiseley, Leeds, and that he did not know exactly how many em-
ployees would be affected by this bankruptcy.  
According to the news of the Dutch Media, some departments of 
the company declared bankruptcy and that the meeting of the 
creditors will be held in the month of October to make the neces-
sary decisions about the future of the rest of the company. Now 
bankrupt, Capway Systems used to produce a variety of bakery 
machines including dough processing equipments, conveyor sys-
tems, robot technologies and stilling units.

Hollandalı fırıncılık şirketi iflasını ilan etti
D U T C H  B A K E R Y  C O M P A N Y  D E C L A R E D  B A N K R U P T C Y 
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İtalya Galliera Veneta merkezli Pavan Gro-
up (gıda endüstrisi işleme ekipmanları ve 
paketleme sistemleri imalatçısı), yüzde 
15’lik bir büyüme ile 2011 yılında cirosunu 
123 milyon Euro’ya yükselterek faiz, vergi, 
yıpranma payı ve amortisman öncesi kârını 
19 milyon Euro’ya (+ %15), net gelirini de 
6,5 milyon Euro’ya çıkardığını duyurdu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Pavan 
Group CEO’su Andrea Cavagnis, bu sonucu 
şöyle yorumladı: “Bizim için bu yüzde 15’lik 
büyüme, güvenilirliğimizi güçlendiren ve 
potansiyel müşterilere güven veren büyük
bir övünç kaynağı. Amacımız; hızla büyü-
yen dünyada, değerli bir teknolojik ortakları olmayı hedeflediği-
miz müşterilerimizin ürettiği gıdaların tüketimini genişletmelerine 
yardımcı olacak daha verimli ve makul çözümler sunmak ve bu şe-
kilde dünyadaki büyümeye de aktif katkı sunmaktadır.

Pavan, 2010’un başlarında satın alınan dünyanın önde gelen 
değirmencilik ve hayvan yemi ekipmanları imalatçısı Golfetto 
Sangati’nin tam entegrasyonuyla, tahıl boşaltmadan raflardaki 
satışa hazır paketlenmiş ürünlere kadarki tüm tedarik zincirine 
hizmet etmenin getirdiği potansiyelden faydalanarak, gerçek bir 
Grup politikasının ilk meyvelerini almaya başlamıştır.” Bu yıl için 
tahmin hacim ve kârlılıkta %10’luk ek bir büyüme ile son derece 
olumlu. Pavan, Avrupa ve Kuzey Amerika’da, diğer tüm olgun pa-
zarlarda olduğu gibi özellikle taze makarna ve hazır yemek, yeni 
nesil atıştırmalık üretimi için kullanımı son derece kolay, yenilikçi 
üretim hatlarını teşvik ederek müşterilerinin tekliflerini çeşitlendir-
mesini mümkün kılmayı hedefleyen bir strateji izliyor.

Pavan için Afrika ve Latin Amerika, önemli büyüme rakamlarına 
ulaşılan pazarlar olmaya devam ediyor. Büyük miktarlarda nihai 
ürünün ideal üretimine olanak tanıyan bir teknoloji sunarak bu 
pazarlardaki fizyolojik trendi izlemek, Pavan’ın makarna ve atış-
tırmalık alanında önemli kurulumlar yapılmasını sağlamıştır. Hin-
distan, Çin ve Asya Kıtasında, gıda sektöründe bir üstel gelişim 
anı yaşamaktadır. Grubun bu alanlara ilgisini artırması Pavan’ın 
uzun vadeli ilişkilerini pekiştirmesini ve yeni iş fırsatları yaratma-
sını mümkün kılmıştır.

The Pavan Group in Galliera Veneta, Italy 
(manufacturer of processing equipment 
and packaging systems for the food in-
dustry), announced final results for 2011 
with revenues growing 15% to 123 million 
Euros, EBITDA amounting 19 million Euros 
(+15%) and net income 6.5 million Euros.

Pavan Group CEO Andrea Cavagnis com-
ments the outcome: “Our 15% growth is for 
us a great gratification that strengthen our 
solidity and encourages prospects. In a rap-
idly growing world, our scope is to offer an 
active contribution to growth worldwide, 
by providing increasingly efficient and ra-

tional solutions in order to extend the consumption of the food 
products manufactured by our clients, for whom the Group aims 
to become a valuable technological partner.

With  the complete integration of Golfetto Sangati, world leading 
manufacturer of milling and animal feed equipment, acquired in 
early 2010, Pavan obtains the first rewards of a true Group policy, 
by exploiting the synergic potential of covering the entire supply 
chain: from unloading of the grain to the packaged product ready 
for sale on the shelf.”

Forecast for this year are highly positive, with an additional 
growth of 10% in volume and profitability. In Europe and North 
America, like in all mature markets, Pavan is pursuing a strategy 
aimed at enabling their customers to diversify the offer, in partic-
ular by promoting innovative lines for the production of snacks 
of new generation, fresh pasta and ready meals, with high con-
venience.  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 to obtain 
an optimized production of large quantities of finished products, 
led to significant installations in the area of pasta and  the snack 
division. India and China and the entire Asian Continent are ex-
periencing a moment of exponential growth  in the food sec-
tor. The  Group’s increased attention to these areas has enabled 
Pavan to consolidate longstanding relationships and create new 
business opportunities.

pavan Group Grew by 15% ın The year 2011

pavan Group 
2011 yılında 
yüzde 15 büyüdü

Andrea Cavagnis
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Uzun yıllardır Alman Mühlenchemie marka-
sının Türkiye Distribütörlüğünü devam etti-
ren ABP, geçtiğimiz günlerde yapığı yazılı bir 
açıklamayla Mühlenchemie’nin sahibi olan 
Stern-Wywiol grubuyla eşit ortak olduğu 
ABP Mühlenchemie Gıda Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi’nin resmi kuruluşunun yapıl-
dığını duyurdu.

ABP’den yapılan yazılı açıklamada şunlara 
yer verildi: “Mühlenchemie GmbH & Co. KG, 
Mühlenchemie Türkiye Temsilcisi olan ABP 
Ltd Co. ile 01.08.2012 tarihinde İzmir’de ortak 
girişim bir şirket kurmuştur. ABP Mühlenche-
mie adı altında kurulan şirket Türkiye’deki un 
ve unlu mamuller endüstrisine, un standar-
dizasyonu ve un geliştirmeleri konusunda 
çözümler sunacaktır. Şirket tam donatılmış 
bir unlu mamuller ve reoloji laboratuvarının 
yansıra Eylül sonunda İzmir’de kendi üretim 
tesisini de devreye alacaktır.”

Having been the Turkey distributor of Ger-
man brand Mühlenchemie for long years, 
ABP recently announced in a written state-
ment that ABP Mühlenchemie Gıda Sanayi 
ve Ticaret Anonim Şirketi has been officially 
founded on the basis of equal partnership 
between ABP and Mühlenchemie. 

The written statement of ABP included the 
following: “On 1 August 2012 Mühlenche-
mie GmbH & Co. KG started a joint venture 
with Mühlenchemie’s current representa-
tive ABP Co. Ltd. in Izmir. Under the name 
ABP Mühlenchemie the new company will 
in future supply the milling and baking 
industry in Turkey with solutions for flour 
standardization and flour improvement. In 
addition to a fully equipped trial bakery and 
rheological laboratory, the company will set 
up a production plant of its own on the site 
in Izmir at the end of September.”

Uzun yıllardır Alman 
Mühlenchemie 

markasının Türkiye 
distribütörlüğünü 

devam ettiren ABP, 
yaptığı yazılı açıklamada 
Mühlenchemie ile ortak 

olduğunu duyurdu. 

Having undertaken 
the Turkey distributor-
ship of German brand 

Mühlenchemie for long 
years, ABP announced 
in a written statement 

its partnership with 
Mühlenchemie.
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Stratejisini global bir marka hali-
ne gelme vizyonu ile şekillendiren 
Türkiye’nin önemli bisküvi üreticisi 
firmalarından Saray Holding, 2023 
hedefini belirledi. Saray 2023’de 5 
milyar TL ciro, 500 milyon dolar da 
ihracata ulaşmayı planlıyor.  Yurtiçi ve 
yurtdışı toplamında her gün yaklaşık 
7 milyon adet Saray markalı ürün tü-
ketildiğini söyleyen Saray Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Sami Özdağ, 
Türkiye’de 250 bin satış noktasının 
yüzde 25’ine ulaştıklarını vurguladı. 
Saray markalı ürünlerimiz için hede-
fimiz, 2013’de toplam satış noktala-
rının yüzde 50’sine girebilmek.” dedi. 

Geniş bir ürün yelpazesi ile çalışma-
larını sürdüren Saray’ın ürün gamı-
nı her geçen gün genişlettiğini dile 
getiren Sami Özdağ, “Yeni ürün projelerimiz var. Her yıl olduğu 
gibi bu yıl da tüketicilerimize farklı lezzetler sunmak için çalış-
malarımız var. Çıkaracağımız ürünler tüketicilerimizin damak 
zevklerine hitap edecek, çok farklı ürünler olacak. Orta ve uzun 
vadede sektörümüzle ilgili tüm gelişmelere ve oluşan dünya 
trendlerine uygun ürün bazlı ve kapasite artışına yönelik yatı-
rım projelerimiz var.” şeklinde konuştu. 

87 ÜLKEDE SARAY ÜRÜNLERİ VAR
Yurtdışı pazarda da güçlü olan Saray, ihracat yelpazesini hızla 
genişletiyor. Dünyanın 87 ülkesinde kendi markaları ile yer aldık-
larını dile getiren Sami Özdağ,  dünya pazarlarında markalı büyü-
me stratejisi izlediklerini kaydetti. İhracatta 87 olan ülke sayısını 
100’e çıkarmayı planlayan Özdağ,  geçen yıl 72 milyon dolar ih-
racat gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bu yıl ise ihracatta yüzde 30 
büyümeyi planladıklarını ifade eden Özdağ, “Afrika’da iyi bir ima-
jımız var. Bununla birlikte Ortadoğu, Avrupa, Amerika Kıtası ve 
Türk Cumhuriyetlerinde de varız. Ürünlerimiz 87 ülkeye gitmekle 
birlikte en az 25 ülkede tüketicinin tercih ettiği ürünler arasın-
da yer alıyor. ABD ve Avrupa pazarında güçlenmek için İsviçre’de 
Saray International A.G. isminde bir şirket kurduk. Avrupa’da ve 
Amerika’da pazarlama ve satış operasyonlarımızı Saray Inter-
national yapıyor ve başında İsviçreli bir CEO’muz var. Afrika ve 
Ortadoğu’yu ihmal etmeyeceğiz ama asıl hedeflerimiz gelişmiş 
bölgeler.” diye konuştu. 

Turkey’s important biscuit producer 
Saray Holding that shapes its strategy 
with the vision of becoming a global 
brand determined its 2023 goal. Saray 
aims to achieve 5 billion TL revenue 
and 500 million USD export in 2023.  
Saray Holding Chairman Sami Özdağ, 
who states that approximately 7 mil-
lion Saray branded products are con-
sumed everyday both in the domes-
tic and overseas markets, underlined 
the fact that they take their place 
in 25 percent of the 250 thousand 
points of sale in Turkey. “Our goal for 
Saray branded products is to enter 
into 50 percent of these points of sale 
in 2023.” said Özdağ. 

Sami Özdağ, who also stated that 
Saray expands its rich product range 

even more every day, continued his words as follows: “We have 
projects for developing new products. As every year, we are work-
ing to offer different flavors to our consumers. The products we will 
launch will be very different products that will appeal to the taste 
of our consumers. We have medium and long term investment 
plans for new products in line with the current developments and 
new world trends in the sector, and capacity enhancement.” 

SARAY PRODUCTS IN 87 COUNTRIES
Saray that is also very strong in the overseas markets expands its 
export range rapidly. Sami Özdağ, who stated that they take their 
place with their own brand in 87 countries of the world, said that 
they adopted the strategy to grow in the world markets with their 
own brand. Özdağ recorded that they plan to increase this num-
ber to 100 countries and underlined the fact that they achieved an 
export value of 72 million dollars last year. Özdağ announced their 
plan for this year as 30 percent growth: “We have a strong image 
in Africa. Moreover, we are present in the markets of Middle East, 
Europe, America and Turkish Republics. As our products are of-
fered in 87 countries, they are the preferred products in at least 25 
countries. In order to gain power in USA and Europe, we founded a 
company named Saray International A.G. in Switzerland. Our mar-
keting and sales operations in Europe and America are carried out 
by this company led by our Swiss CEO. We will not neglect Africa 
and Middle East, but our main target is developed regions.” 

2023 Goal of Saray ıS 500 mıllıon dollarS exporT

Saray’ın 2023 hedefİ
500 mİlyon dolar İhracaT



23

Short cut pasta storage system
875m3  Silos 2500 x 2500 x 7000

Italy

Via Monte Pelmo, 8 - 35018 San Martino di Lupari (PD) - ITALY
Tel. +39.049.9440146 - Fax. +39.049.9440174
www.cusinato.com

Short cut pasta storage system

2700m³  Silos 2250 x 2500 x 5340

Spain

Short cut pasta storage system
540m³  Silos 2000 x 2000 x 5500 Inox
Italy

Short cut pasta storage system

280m³  Silos 2000 x 2000 x 5800

Venezuela we design-realize

and build

custom-made

solutions.

Since 1964
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Hacettepe Üniversiteli gıda mühendisleri, bisküvinin pişirilmesi 
sırasında uygulanan yüksek sıcaklık nedeniyle oluşan ve kan-
serojen bir madde olan akrilamidi yüzde 90 oranında azaltacak 
yeni bir pişirme yöntemi geliştirdiklerini açıkladılar. Yeni pişirme 
yöntemi olarak açıklanan vakum pişirmede, sıcaklık düşürülüp 
pişirme hızı arttırılıyor. Böylece kanserojenlerin oluşumu engel-
leniyor. 

Isıl işlemler sırasında ortaya çıkan ve insan sağlığına zarar veren 
maddelerin oluşumlarının engellenmesi konusunda çalışmalar 
yürüttüklerini anlatan Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vural Gökmen, geliştirdikleri yeni 
pişirme yöntemiyle ilgili basına açıklamalarda bulundu. 

Konuyla ilgili çalışmalarını Avrupa Birliği Çerçeve Programları 
kapsamında desteklenen ve yürütücülüğünü Fransa’nın yaptığı 
10 ülkeden 15 ortaklı Prometheus Projesi adı altında yaptıklarını 
söyleyen Gökmen, projenin Türk ortaklarının özellikle bisküvinin 
pişirilmesi sırasında yüksek sıcaklık nedeniyle meydana gelen ak-
rilamidin azaltılması üzerine çalışmalar yürüttüklerini ve çalışma-
ları sonunda yeni bir sistem tasarladıklarını söyledi.

Hacettepe University food engineers announced that they devel-
oped a new cooking method that will enable a 90 percent decrease 
in acrylamide that is a carcinogen formed as a result of the high 
temperatures used while cooking biscuits. This vacuum cooking de-
clared as the new cooking method decreases the temperature and 
accelerates cooking, thus prevents the formation of carcinogens. 

Hacettepe University, Food Engineering Department, Academic 
Member Prof. Dr. Vural Gökmen made a statement to the press 
about their researches for preventing the formation of harmful sub-
stances during heat treatments, and the new cooking method they 
developed. 

Gökmen stated that they are carrying out their studies under the 
title of Prometheus Project, which is a project supported within 
the scope of European Union Framework Programs, carried out by 
France and included 15 partners from 10 countries, and added that 
the Turkish partners of this project are carrying out studies to de-
crease the amount of acrylamide formed due to high temperatures 
used while cooking biscuits and designed a new system as a result 
of these studies.

Hacettepe Üniversiteli gıda mühendisleri, bisküvinin pişirilmesi sırasında yüksek sıcaklık nede-
niyle oluşan akrilamidi, geliştirdikleri yeni pişirme yöntemi sayesinde yüzde 90 oranında azalt-
mayı başardıklarını açıkladılar.
Hacettepe University food engineers announced that they managed to achieve a 90 percent 
decrease in acrylamide, which forms as a result of the high temperature used while cooking the 
biscuits, with the new cooking method they developed.
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GELENEKSEL PİŞİRMENİN ALTERNATİFİ: “VAKUM PİŞİRME”
Proje kapsamında, geleneksel pişirme tekniklerinin alternatifi 
olacak “vakum pişirme” denilen yeni bir pişirme yöntemi geliş-
tirdiklerini belirten Gökmen, yeni pişirme yöntemiyle ilgili şu 
bilgileri verdi: “Fırında pişirmeye bir anlamda kurutma da denile-
bilir. Bu işlemi kısmi vakum altında yaptığımızda, suyun kaynama 
noktası düşüyor ve buna paralel olarak kuruma/pişme hızlanıyor. 
Bu yaklaşım ile sıcaklığı aşırı yükseltmek zorunda kalmadığımız 
için pişme sırasında gerçekleşen reaksiyonların hızı da ciddi şe-
kilde yavaşlıyor veya bazı reaksiyonlar gerçekleşmiyor. Böylece 
akrilamid gibi çok yüksek sıcaklıklarda oluşan birtakım zararlı 
maddelerin oluşumunu kontrol altına alabiliyoruz”.

Çalışmanın sonunda, bu pişirme tekniğiyle akrilamid gibi bir so-
runun yüzde 90, hatta daha yüksek oranda yok edilebileceğini 
gösterdiklerini belirten Gökmen, vakum pişirmenin bütünüyle 
tek başına ya da geleneksel yöntemlerle kombine şekilde kulla-
nılabileceğini söyledi.

Pişirme sonrasında bisküvinin renginin de normalden daha açık 
olduğuna işaret eden Gökmen, bisküviyi aşırı pişirip öğüttükten 
sonra hamura katarak renklendirebildiklerini ve böylece tüketici-
nin alışık olduğu rengi yakalayabildiklerini de ifade etti.

AVRUPALI FİRMALAR YENİ TEKNOLOJİ İLE İLGİLENİYOR
Bisküvinin fırında pişirilmesi sırasındaki kamera görüntülerini 
analiz ederek akrilamid miktarını ölçen bir bilgisayar programı 
da geliştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Gökmen, bu teknolojinin de 
dünyada ilk kez hayata geçirildiğini söyledi.

AB projelerinin sonunda akrilamid oluşumunun engellenebilme-
si için pişirme sistemlerinin değişmesini önerdiklerini belirten 
Gökmen, “Mevcut pişirme tekniklerinin yerini yeni teknolojilere 
bırakması, hem ev tipi hem de sanayi tipi kullanım için belli bir 
zaman gerektirecek. Yeni teknolojileri endüstrinin de benimse-
mesi önemli.” dedi.

Teknolojinin sanayide kullanımı için İspanya’da büyük bir bisküvi 
firmasıyla iletişimde olduklarını ifade eden Gökmen, “Teknoloji-
yi Avrupalı gıda firmaları ciddi şekilde takip ediyor. Bu firmalarla 
görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak teknolojinin ticarileşmesi 
için bir analiz yapacağız. Bu teknolojiyi Türkiye olarak başka bir 
Avrupa ülkesine pazarlamayı istiyoruz. Ancak bunun nasıl olaca-
ğına karar vermedik. Şu aşamada biz cihazları mı yoksa ürünleri 
mi pazarlama konusunu değerlendiriyoruz.” dedi.

ALTERNATIVE OF TRADITIONAL COOKING: “VACUUM COOKING”
Gökmen, who stated that they developed a new cooking method 
called “vacuum cooking” as an alternative to the traditional cooking 
techniques, and talked about the new cooking method: “Baking can 
be called drying in a way. And when you perform this process under 
vacuum, the boiling point of water decreases and the drying/cook-
ing accelerates in line with this. Since you don’t have to raise the 
temperature extremely thanks to this approach, the speed of the 
reactions taking place during cooking decreases rapidly and even 
some reactions don’t take place. Thus we can take under control 
the formation of some hazardous substances forming at extremely 
high temperatures like acrylamide.”

Gökmen stated that they will manage to eliminate the problem 
of acrylamide at rates of 90 percent or higher with this cooking 
technique at the end of the study, and added that this method of 
vacuum cooking can be used by itself or together with traditional 
methods.

Gökmen, who underlined the fact that the color of the biscuit is 
lighter than normal after cooking with this method, said that they 
can add color by extremely cooking the biscuit, grinding it and then 
adding to the dough, and thus achieve the color the consumers are 
used to.

EUROPEAN COMPANIES 
ARE INTERESTED IN NEW TECHNOLOGY
Prof. Dr. Gökmen stated that they developed a computer program 
measuring the acrylamide amount by analyzing the camera feeds 
while cooking the biscuit in the oven, and underlined the fact that 
this technology is used for the first time in the world. Gökmen stat-
ed that they recommend cooking methods to be changed in order 
to prevent the formation of acrylamide at the end of EU projects: 
“Current cooking techniques to give their place to new technolo-
gies will require a time for both domestic and industrial use. It is 
important for the industry to adopt new technologies.” Gökmen 
added that they are negotiating with a large biscuit company in 
Italy for the use of this technology in the industry: “The technology 
attracts great attention from European food companies. Our nego-
tiations with these companies still continue. However we need to 
conduct an analysis first before commercializing this technology. 
We want to market this technology to another European country 
as Turkey. However, we didn’t yet decide how we will do that. At the 
moment, we are discussing if we should market these devices or 
the products.”
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Hazır makarna yemekleri üretiminde kullanılan R2E hattıyla ilgili 
bir açıklama yapan Storci, R2E’nin kısa kesme, uzun kesme ve içi 
dolu makarnaları kullanarak hazır yemek üretmek isteyenler için 
biçilmiş kaftan olduğunu belirtti. 

R2E’nin envai çeşit şekil seçenekleri, kısa kesme, uzun kesme ve 
içi dolu makarnalar, kısıtlı alanda çok miktarda üretim ve pişirme 
kapasitesi, kullanım ve temizlikte rahatlık gibi özelliklerle ön pla-
na çıktığını dile getiren Storci firması, açıklamasının devamında 
hattın özellikleriyle ilgili şu bilgileri verdi: “Hattın başlangıcındaki 
modüller değiştirilebilir ve bu da makarnayı pres ve/veya hamur 
açma makinası ile imal etme imkânı sağlar. Sistem, Storci tam va-
kum makineleri ile kullanıldığında pişirme kalitesini garanti eder.  

Her bir parçanın temizlenmesi ve hijyenik hale getirilmesine gös-
terilen azami itina ile tasarlamış ve kurulmuştur.  Düzenlemeye 
bağlı olarak saatte 600 ila 5000 tepsi arasında değişen kapasi-
teleri mevcuttur.  Tepsilerin sırasını artırarak ve tepsi boyutuna 

Storci, which makes a statement about R2E line used at ready 
pasta meals production, indicates that R2E is completely cut out 
for producers who wants to produce ready meals by using short, 
long-cut and filled pasta. 

Storci expresses that R2E stands out with the features such its wide 
range shape choices; short-cut, long-cut and filled pastas, large 
production and cooking capacity in reduced space, extremely 
easy to use and clean. Then Storci company gave those informa-
tions regarding the features of the line at the continuation of its 
statement: “The modules at the start of the line can be changed so 
as to enable the pasta to be produced with a press and/or a dough 
sheeter: if Storci total vacuum machinery is used, cooking quality 
is guaranteed.

Designed and constructed with maximum attention for the clean-
ing and hygiene of each individual part, they are available in con-
figurations from 600 to 5,000 trays/hour. High outputs can be 

Storci, kısa kesme, uzun kesme ve içi dolu makarnalarla yapılan hazır yemekler için R2E’nin bi-
çilmiş kaftan olduğunu açıkladı.
Storci announces that R2E is completely cut out for ready meals made from short, long-cut and 
filled pasta. 
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bağlı olarak değiştirilebilen kalıplı metal plaka içeren taşıma sis-
temlerini kullanarak üretim miktarı arttırılabilir. Üstelik ısı-mühür 
film yöntemiyle aynı makinede ambalajlama yapmak da müm-
kündür. Dönerek pişirme ve soğutma sistemleri sınırlı alanda 
geniş bir işleme süresi aralığını garanti eder ve ürün yelpazesi 
kuru makarna, pirinç, balık ve sebzelerin pişirilmesini de içine 
alacak şekilde genişletilebilir. Döner fırın modelimiz CR son dere-
ce gelişmiş özelliklere sahiptir. Örneğin: yüksek üretim esnekliği, 
uygulama esnasında daha az yer kaplama, kullanım ve temizlik 
kolaylığı ve yüksek enerji verimi.

Bu fırın, farklı pişirme sürelerine ulaşmak için mükemmel bir se-
çim. Karides pişirmek için birkaç dakikayı tercih ederken kuru 
makarna, pirinç veya sebze pişirmek için on veya daha fazla da-
kikaya kadar çıkabilmeyi mümkün kılar. Suda pişirmeyi mümkün 
kılmak için küçük bir alanda bütün teknolojileri bir araya getiren 
cihaz, yüksek ürün çeşitliliği sunan eşsiz bir sistemdir. Aynı za-
manda, suyun geri dönüştürülmesini ve iç temizlik yapmayı sağ-
layan bir sistemle donatılmıştır; üstelik bunların hepsi üretimle 
eşzamanlı olarak gerçekleştirilir.

Temin edilen kurulum düzeninde (hazır yemekler için otomatik 
sos tartma ve dozaj hattı) fırın, soğutucunun yanı sıra parça ürün-
ler için kullanılan volumetrik dozaj makinesi ile birleştirilmiştir. 
Bunlar da hazır yemeklerde kullanılan sos, yağ, peynir, mozarella 
ve diğer malzemelerin dozajını yapan makinelerle birleştirilebilir.  
Pompayla doldurulamayan, pirinç, pişmiş kısa makarna, pişmiş 
uzun makarna (spaghetti), bakliyat, mercimek, kuskus, bezelye, 
karides, mantar gibi ürünler için tasarlanmıştır; fakat son derece 
esnek olup pirinç salatası, pizza, sandviç, et üretimini amaçlayan 
hazır yemek hatlarına da monte edilebilir. Azami kapasitesi saat-
te 2400 tepsidir.

Fırının esnekliği ve pişirme ve daha da önemlisi malzemelerin 
dozajının ayarlanması gibi üretim aşamalarında düzeltme imkânı 
vermesi, otomatik hale getirildiğinde yönetim giderlerini azalt-
mayı ve çoğu manüel işlemdeki zahmetlerden kurtulmayı sağ-
layan artı yönleridir. Amaç, işlem ve makine sayısını düşürerek 
kullanıcının işini basitleştirmektir.

Bu sistemin üretimde büyük bir esneklik, az alanda yüksek üre-
tim kapasitesi, kullanım ve temizlik kolaylığı ve enerji açısından 
muazzam bir verim garantisi sunduğu aşikardır.” 

achieved by increasing the number of rows of the trays and by 
using conveying systems with interchangeable moulded metal 
plates to suit the dimensions of the trays, with the possibility to 
package, by applying heat-seal film, on the same machine.

The rotary cooking and cooling systems guarantee wide ranges of 
processing times in reduced space; the product range can be ex-
tended to the cooking of dry pasta, rice, meat, fish and vegetables. 
Our continuous rotating cooker mod. CR has absolutely advanced 
features such as: high production flexibility, reduced application 
spaces, easy to use and clean and high energy yield.

It’s perfect for obtaining different cooking times ranging from a 
few minutes for shrimp to ten or more minutes for dried pasta, 
rice and vegetables. It is a concentration of technology in a small 
amount of space, for the management of cooking in water, a 
unique system for a wide range of products.

It is also equipped with a system for the recycling of water and 
internal cleaning, all of which function simultaneously with pro-
duction.

In the configuration presented (automatic sauce weighing and 
dosing line for ready meals) the cooker is combined with the cool-
er and a volumetric doser for products in pieces, which in turn can 
be combined to dosers for sauces, oil, cheese, mozzarella and oth-
er ingredients used in the ready meals. Created for products that 
cannot be pumped, such as cooked rice, short cooked pasta, long 
cooked pasta (spaghetti), legumes, lentils, couscous, peas, shrimp, 
mushrooms, it is highly flexible and can be installed on ready meal 
lines for the production of rice salad, pizzas, sandwiches, meats, 
etc. Maximum capacity: 2,400 trays/hour.

Flexibility and the ability to edit some production steps like cook-
ing and, even more important, dosage of the ingredients, are 
the winning features that make it possible, when automated, to 
reduce management costs and eliminate the inconvenience of 
many manual operations. The objective is to reduce the number 
of operations and machines, simplifying the operators’ work.

It is easy to see that this system guarantees high flexibility of pro-
duction, large production capacity in reduced space, ease of use 
and cleaning with an excellent yield in terms of energy.”
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Orta Anadolu Hububat Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İh-
racatçıları Birliği Başkanı Turgay Ünlü, yaptığı yazılı açıklamada 
Ocak-Temmuz 2012 dönemi ihracatında Türkiye ortalamasının 
üzerine çıktıklarını belirtti. Ünlü, “Bu dönemde Türkiye genelinde 
yüzde 12,6 oranında artış ile 3.381 milyon dolar ihracat gerçek-
leştirdi. Buna karşılık biz yüzde 29,8’luk artışla 337,2 milyon dolar 
ihracata imza attık.” dedi.

Yılın ilk 7 ayında makarna ihracatının miktar bazında yüzde 29 
artışla 289,8 bin tona, değer bazında ise yüzde 28,7 artışla 204,3 
milyon dolar seviyesine ulaştığını ifade eden Ünlü, en fazla ihra-
cat yapılan ilk üç ülkenin Angola, Irak ve Togo olduğunu söyledi 
ve ekledi: “Makarnada Angola’ya ihracatımız yüzde 71,5 oranın-
da, Irak’a yüzde 39 oranında artarken, Togo’ya yönelik ihracatı-
mızda yüzde 15 oranında düşüş yaşandı.”

Pastacılık ürünlerine ilişkin ihracat rakamlarını da paylaşan Ünlü, 
2012 yılı Ocak-Temmuz döneminde pastacılık ürünlerinin ihra-
catının yüzde 22,9 artış göstererek 687,9 milyon dolara çıktığını 
ifade etti.  En önemli kalem olan tatlı bisküvi ve gofret ihracatının 
söz konusu dönemde yüzde 15,5 artışla 289,4 milyon dolar ola-
rak gerçekleştiğine dikkat çeken Ünlü, şunları ekledi: “Pastacılık 
ürünlerinde Irak, Suudi Arabistan ve Yemen en önemli pazarımız 
oldu. Bu dönemde Irak’a yüzde 36,3 oranında, Suudi Arabistan’a 
yüzde 14 oranında ve Yemen’e yüzde 8,8 oranında ihracat artışı 
gerçekleştirildi.”

Turgay Ünlü, President of Central Anatolian Cereals, Pulses, Oil 
Seeds and Products Exporters’ Association, made a written state-
ment about export rates above Turkish average in the period of 
January-July 2012. “In this period, Turkey achieved an export vol-
ume of 3,381 million dollars with an increase of 12.6 percent. On 
the other hand, we achieved an export volume of 337.2 million 
dollars with an increase of 29.8 percent.”

Ünlü stated that pasta export reached to 289.8 thousand tons 
with a 29 percent increase based on amount, and to 204.3 mil-
lion dollars with a 28.7 percent increase based on value. And he 
declared the top three countries that the products are exported 
to as Angola, Iraq and Togo: “Our pasta export to Angola increased 
71.5 percent, to Iraq increased 39 percent while our pasta export 
to Togo decreased 15 percent.”

Ünlü, who also shared the export figures regarding pastry prod-
ucts, stated that their export reached to 687.9 million dollars with 
an increase of 22.9 percent in the period of January-July 2012.  

And the export of sweet biscuits and wafers which are the most 
important items reached the volume of 289.4 million dollars with 
a 15.5 percent increase: “In pastry products; Iraq, Saudi Arabia and 
Yemen became our most important markets. In this period, we 
achieved an export increase of 36.3 percent for Iraq, 14 percent for 
Saudi Arabia and 8.8 percent for Yemen.”

Orta Anadolu’nun makarna ihracatı, yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında 
yüzde 29 artarak 289,8 bin tona ulaştı.
Pasta demand of Central Anatolia reached to a level of 298.9 thousand tons with a 29 percent in-
crease in the first 7 months of the year compared to the same period of the previous year.
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Hindistanlı bisküvi üreticileri, buğday, un, şeker ve bitkisel yağ 
gibi tarım emtialarının fiyatlarındaki artış kâr marjlarını etkile-
diğini ileri sürerek hükümetin bisküviler üzerinde uyguladığı 
KDV’yi düşürmesini talep etti.

Hindistan Bisküvi Üreticileri Birliği (IBMA) Başkanı B.P. Agarwal, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, “Son 2 yıldır temel hammadde 
maliyetlerindeki önceden görülmemiş artışlar nedeniyle, başta 
küçük ve orta ölçekliler olmak üzere tüm bisküvi üreticileri, zor-
luklar ve kayıplar yaşıyor.” dedi.

Kuzey Hindistan’da buğday fiyatının, Ağustos 2012’de geçen yılın 
aynı dönemine kıyasla yüzde 30 oranında artış kaydettiğini be-
lirttikten sonra şeker fiyatlarının aynı yıl içinde yüzde 22, bitkisel 
yağın yüzde 17, sütün yüzde 16 ve ambalajlama maliyetlerinin 
yüzde 10 arttığını da sözlerine ekledi. Agarwal Güney Hindistan, 
Doğu ve Kuzeydoğu’daki hammadde fiyatı artış yüzdesinin daha 
yüksek olmasının nedenini ise büyük oranda yüksek taşıma ma-
liyetlerine bağladı.

IBMA Başkan Yardımcısı Gobind Choudhary ise “Delhi pazarında 
işlenmiş buğday unu fiyatları kg başına 20 Rs dolaylarında, şeker 
fiyatları ise kg başına 35-38 Rs. Fiyatlardaki bu artış, hali hazırda 
yüksek KDV’ler ve başka vergiler ödeyen bisküvi üreticilerinin iş-
letim maliyetlerini etkiliyor.” dedi.

Hindistan’da bisküvi sektörü, yüzde 13,5 oranında bir KDV (Katma 
Değer Vergisi) ödüyor. Buna ek olarak, çeşitli eyaletlerde Merkezi 
Satış Vergisi ve şekerdeki giriş vergisi gibi yerel vergiler de toplanı-
yor. Choudhary, aynı zamanda kilogram başına maksimum pera-
kende fiyatı 100 Rs olan bisküvinin, yüzde 4 oranındaki CENVAT’a 
(Merkezi Değer Eklenmiş Vergilere) da tabi olduğunu belirtiyor.

The Indian biscuit producers claimed that the increases in the 
prices of agricultural goods including wheat, flour, sugar and 
vegetable oil affected their profit margins and asked the govern-
ment to decrease the VAT that they apply on biscuit products. 

 “Due to unprecedented increase in the costs of major raw mate-
rials during the last 2 years, biscuit makers, especially in the small 
and medium sector, are experiencing hardships and losses,” India 
Biscuit Manufacturer’s Association (IBMA) President B P Agarwal 
told reporters.

The price of wheat flour in North India has risen by 30 per cent in 
August 2012 as compared same period last year.  Prices of sugar 
rose by 22 per cent year-on-year, vegetable prices are up by 17 per 
cent, milk by 16 per cent and packaging costs have risen by 10 per 
cent, he added.

The percentage of hike in raw material prices in South India, East 
and North-East are higher mainly due to high transportation costs, 
Agarwal said.

“The prices of processed wheat flour in the Delhi market are ruling 
at Rs 20 a kg and sugar are in the range of Rs 35-38 a kg. This rise 
in prices is affecting the operating costs of the biscuit makers who 
are already paying a high VAT and other taxes,” IBMA Vice President 
Gobind Choudhary said.

The biscuit sector pays a VAT (Value Added Tax) of 13.5 per cent in 
India. In addition, Central Sales Tax (CST) and local levies like entry 
tax on sugar are being levied in various states. Biscuit with a maxi-
mum retail price of Rs 100 per kg are also subjected to a CENVAT 
of 4 per cent, he added.

Hindistan’da buğday, un, şeker ve bitkisel yağ gibi temel hammaddelerdeki fiyat artışlarının kâr marj-
larını etkilediğini söyleyen bisküviciler, hükümetin KDV’yi düşürmesini talep ediyor.
The biscuit producers of India claim that the increases in the prices of basic raw materials such as wheat, 
flour, sugar and vegetable oil affect their profit margins and ask the government to decrease the VAT.

buğday fİyaTları bİSküvİcİlerİn karlarını vurdu
wheaT prıceS: serious blow on the proFits oF bisCuit produCers 
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Fırıncılık ve gıda sektörlerine yönelik ekmek geliştirici ürünleriyle 
maya kullanımının öncülüğünü yapan Pakmaya, iddialı ürünlerle 
‘Pişirme Yardımcı Malzemeleri’ pazarına giriyor. Pakmaya’nın yıl-
ların deneyimi ve bilgi birikimiyle geliştirdiği yeni ürünler arasın-
da hamur kabartma tozu, şekerli vanilin, kakao, karbonat, pudra 
şekeri, pirinç unu, mısır nişastası ve buğday nişastası yer alıyor. 
Bu ürünlere yılın son çeyreğinde puding, krem şanti, çikolata 
sosu, mısır unu ve galeta unu çeşitlerini de eklemeyi planlayan 
Pakmaya, 2013 yılında da Türk tatlıları gibi ürünlerle portföyünü 
genişletmeyi hedefliyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Pakmaya İç Piyasa Satış ve Pa-
zarlama Müdürü Kemal Aktaş, pazar hedefleriyle ilgili şunları söy-
ledi: “Ülkemizde, 90 milyon TL olarak görünen pişirme yardımcı 
malzemeleri pazarından, ilk yılın sonunda % 20 pay almayı, 5 
yıl içinde ise ilk iki oyuncudan biri olmayı hedefliyoruz. 40 yeni 
ürünümüzle kalitemizi tüketicilerin fark edeceğine inanıyoruz. 
120’den fazla ülkeye ihracat yapan bir şirket olarak yeni ürünleri-
mizle yurt dışında da iddialı olacağız.”

Pakmaya, which leads the yeast sector with its bread improve-
ment products for bakery and food sectors, enters into “Baking 
Aids” market with really strong products. Among these new 
products that Pakmaya developed with its extensive experience 
and knowledge, there are baking powder, sugared vanilla, cacao, 
confectioner’s sugar, rice flour, corn starch and wheat starch. Pa-
kmaya plans to add pudding, whipped cream, chocolate sauce, 
corn flour and bread crumbs to this series, and to expand its 
product range even more with Turkish Desserts series in 2013.

Kemal Aktaş, Pakmaya Domestic Market Sales and Marketing 
Manager, made a statement about this development and shared 
their goals in this market: “From the baking aids market that has 
a value of 90 million TL in Turkey, we plan to get 20 percent share 
at the end of first year, and to be one of the top two players with-
in 5 years. We believe that consumers will realize our quality in 
these 40 new products. As a company that exports its products 
to more than 120 countries, we are confident about our products 
in overseas, too.” 

Ekmek mayası pazarının lideri Pakmaya, iddialı ürünlerle ‘Pişirme Yardımcı Malzemeleri’ pazarına giri-
yor. İlk bir yılda Pişirme Yardımcı Malzemeleri pazarından % 20 pay almayı amaçlayan Pakmaya, 5 yıl 
içinde pazardaki ilk iki oyuncudan biri olmayı hedefliyor.
Pakmaya, leader of bread yeast, enters into “Baking Aids” market with new strong products. Pakmaya 
that aims to get 20 percent share from Baking Aids market in the first year targets to be one of the top 
two players of the market within 5 years. 
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Profesyonellere yönelik ürün grubunda çeşitliliğe giden Sunar 
Grup, geliştirilmiş un piyasaya sürdü. Sunar Grup tarafından yeni 
piyasaya sürülen ve profesyonellere yönelik hazırlanan Sunar Öz-
lem Profesyonel unun, Sun-1, Baklavalık, Yufkalık, Çeşitlik isimle-
riyle dört çeşidi bulunuyor. 

Sunar Group’un piyasaya sunduğu bu dört çeşitten biri olan Sun-
1, tüm pastacılık ürünleri ve börek çeşitleri için geliştirildi. Tüm 
baklava çeşitlerinin üretimi ve kol böreği yapımı için Baklavalık 
çeşidi; tüm yufka ve milföy hamuru, erişte ve mantı üretimi için 
Yufkalık çeşidi; pandispanya, milföy hamuru, pastane ürünleri 
ve tüm unlu mamullerin kullanılması için de Çeşitlilik adlı özel 
amaçlı buğday unu geliştirildi.

Önümüzdeki bir yıl içinde Sunar Özlem Profesyonel unların, Su-
nar Özlem Un satışlarının yüzde kırkını oluşturması bekleniyor. 
Irak, Endonezya, Filipinler, Malezya, Singapur, Güney Kore, Tay-
land gibi ülkelere en fazla ihracat yapan şirketlerden biri olan Su-
nar Grup yeni profesyonel unlarıyla, başta Irak olmak üzere tüm 
komşu ülkelere ihracatı hedefliyor.

Sunar Group that decided to expand its professional product 
group launched enriched flour varieties to the market. Sunar 
Özlem Professional Flour, which is launched by Sunar Group for 
professionals, has four varieties: Sun-1 Flour, Baklava Flour, Pas-
try Flour and All Purpose Flour. 

Sun-1 that is one of these varieties offered by Sunar Group is de-
veloped for all pastry and bakery products. Baklava Flour is de-
veloped for all baklava varieties and rolled pastries; Pastry Flour 
is developed for all pastries, flaked pastries, noodles and Turk-
ish ravioli; and All Purpose Flour is developed for sponge cake, 
flaked pastries, pastry products and all bakery products.

It is expected for Sunar Özlem Professional flours to have forty 
percent share in Sunar Özlem Flour sales. Sunar Group, which 
is one of the companies that has the highest export volume 
to countries such as Iraq, Indonesia, Philippines, Malaysia, Sin-
gapore, South Korea and Thailand, aims to export these new 
professional flours to all neighboring countries and particularly 
to Iraq.

Sunar Grup, Sunar Profesyonel’in ürün gamını tamamlamak için geliştirilmiş un piyasaya sürdü.
Sunar Group launched enriched flour to the market in order to complete the product range of 
Sunar Professional.
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Güvenli gıda kavramının her geçen gün daha da önemli bir hale geldiği dünyada, ambalajlar bu 
güvenliği sağlayabilecek en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkmaktadır. İçinde barındırdığı ürü-
nü tanıtan, koruyan ve albenisiyle tüketiciyi satın alma davranışına yönlendiren ambalajlar, barın-
dıkları ürünün türüne göre farklı özelliklere sahip olmak zorundadır. Aksi taktirde ürünü koruma 
ve gıda güvenliğine katkı sunma görevini başarıyla yerine getiremeyebilir, hatta gıda güvenliğini 
kendi başlarına tehdit edecek sorunlara neden olabilirler.

In a world where safe food becomes increasingly important each day, packages shine out as the 
most important elements that ensure this safety. Packages that introduce, protect the product they 
contain and that convince the consumer to buy the product with its appeal should have different 
properties based on the type of the food they contain. Otherwise they may fail on their duty to 
protect the product and contribute to food safety, and even cause problems that will threaten the 
food safety just by themselves.
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The Tıme ıS rıGhT for delTa roboTıcS

Şekerleme üreticileri, diğerleriyle karşılaştırıldığında piyasadaki 
durgunluktan daha güçlü bir şekilde çıkıyor.1 Bunun bir nedeni, 
şekerlemelerin ucuz bir mutluluk kaynağı olması.2 Diğer nede-
ni ise, dünya çapındaki ekonomik gerileme boyunca, paylaşım 
paketleriyle “evde geçirilen gecelere” hitap etmek gibi zekice bir 
pazarlama stratejisi uygulamaları. 

Fırtınadan korunmak konusunda bugüne kadar gösterdikleri ba-
şarıyı kabul eden piyasa oyuncuları, artık doğrudan maliyetleri 
mercek altına almaya devam edip, aynı zamanda üretimi artırıp 
yükselişten faydalanarak daha fazla büyümeyi hedefliyorlar. Bu 
hedeflerin ikisine birden ulaşmanın bir yolu, robotik ekipman-
ların şekerleme paketleme hatlarına entegre edilmesinden ge-
çiyor. 

Delta robotlarının toplam sahip olma maliyetini daha da azaltan 
yeni gelişmeler sayesinde, maliyetlere karşı duyarlı olan üretici-
ler, şekerleme paketleme hatlarındaki otomasyonu gittikçe artı-
rıyor. 

Confectioneries are emerging from the recession in a position of 
relative strength.1 This is the result of both their status as an af-
fordable treat2 as well as intelligent marketing strategy through 
the course of the worldwide economic downturn, such as ap-
pealing to ‘big nights in’ with sharing packs. 

Recognizing their success so far in weathering the storm, indus-
try players are now looking to grow further – continuing to scru-
tinize direct costs while capitalizing on the upturn by increasing 
manufacturing output. 

One way to realize both of these objectives is through the inte-
gration of robotics into confectionery packaging lines.

With new advances bringing the Total Cost of Ownership (TCO) 
of Delta robots further down, cost-conscious manufacturers are 
increasingly boosting automation in their confectionery packag-
ing lines. 

Roy Fraser
Robotik Bölümü Ürün Müdürü / Product Manager Robotics
Bosch Packaging Technology
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PİYASALAR İYİLEŞİYOR, 
ROBOTİK EKİPMANLARIN FAYDALARI ARTIYOR
Şekerleme markaları için üretimi artırma ihtiyacı, tahmin edilen 
pazar büyümesiyle artıyor: Global Industry Analysts Inc. şirketi-
nin 2011 küresel raporunda, dünya şekerleme pazarının boyutu-
nun 2015 yılına kadar 186,3 milyar Amerikan Dolarına ulaşacağı 
tahmin ediliyor. Bu büyük oranda, gelişmekte olan ekonomilerde 
net gelirlerin yükselmesinden ve şeker içermeyen şekerlemeler, 
egzotik tatlar gibi yenilikçi ürünlere olan talebin yayılmasından 
kaynaklanıyor.3 Ekonomideki duraklamanın en kötü kısmının 
sona erdiği şu günlerde, üreticiler pazar payını, gittikçe daha 
fazla çeşitte şekerleme ürünü talebini yansıtan “az miktarda kar-
maşık ürün” stratejisiyle artırma fırsatını değerlendirmek için sa-
bırsızlanıyor. 

Pazardaki bu tahmini büyümenin, beraberinde robotlar ve oto-
masyon konusunda da olumlu bir sonuç getiriyor. Uluslararası 
Robotik Federasyonu tarafından belirtildiği gibi, robot satışları, 
küresel olarak %10-15 civarında yükseldi ve 2011’de 13 bin adet 
robot satıldı. 

Delta robotlarındaki teknolojik gelişmeler, üreticilerin işletme 
masraflarında, bakım ve onarımlarında büyük oranda tasarruf 
yapmalarını sağlıyor. Toplam sahip olma maliyetindeki düşüşün, 
artan üretim ihtiyacıyla bir araya gelmesi, üreticiler için ideal bir 
senaryo olarak görülebilir. Bu, daha önce robotikleri hatlarına 
dâhil etmeyi hiç düşünmemiş olanlar da dâhil olmak üzere, bü-
yük ve küçük şirketler için aynı derecede geçerli. 

BİR BÜYÜME ARACI OLARAK OTOMASYON 
Mevcut durumda, şekerleme üreticileri özellikle doğrudan mali-
yeti ya da birim başına maliyeti azaltmaya ve ölçek büyütme be-
cerilerini artırmaya odaklanmış durumda. Bu amaç için robotlar, 
üç ayrı şekilde oldukça faydalı: Esnekliği artırma, personeli yeni-
den konumlandırma ve farklı konumlarda paketleme çözümleri-
ni standartlaştırma.

Günümüz piyasa hareketlerinin gerektirdiği az miktarda ancak 
karmaşık ürün üretme talebini karşılamak için esneklik hayati bir 
önem taşıyor. Şekerleme üreticileri, paketleme hatlarını, üretimi 
artırıp azaltarak, farklı bölgelere ya da farklı gruplara hitap eden 
farklı ürünler arasında hızlı bir şekilde geçiş yaparak, sistemleri-
ni hızlı ve kolay bir şekilde günün ihtiyaçlarına uyarlayabilmek 
istiyorlar. Gelişmiş otomasyon çözümlerinin esnekliği, üreticile-
rin, talep dalgalanmalarında üretimi el işçiliğiyle yapılabilenden 
daha kolay bir şekilde artırmalarını ve azaltmalarını sağlıyor. 

Otomasyon, üretim tesisi personeli üzerindeki iş yükünü azal-
tıyor ve markaların çalışanlarının becerilerini çok daha değerli 
şekillerde kullanmalarını sağlıyor. Paketleme hattı ile insan etki-
leşimi kurma ihtiyacının azalması, markaların aynı zamanda daha 
yüksek güvenlik ve hijyen standartları elde etmelerine ve potan-
siyel kirlilik kaynaklarını azaltarak gittikçe daha katı hale gelen 
yönetmeliklere uyum sağlamalarına imkan tanıyor.  Son olarak, 
standardizasyon, farklı yerlerde fabrikaları bulunan küresel ve 
hatta daha küçük markalara, ürünleri nerede işleniyor olursa ol-
sun istedikleri genel tutarlılık seviyesini sağlama imkânı veriyor. 

MARKETS ON THE UP, 
BENEFITS OF ROBOTICS INCREASING
For confectionery brands, the need to increase output is driven 
by predicted market growth: Global Industry Analysts, Inc’s 2011 
global report forecasts that the worldwide confectionery mar-
ket will hit US$186.3 billion by the year 2015. This largely is a re-
sult of higher disposable incomes in emerging economies and 
an expansion in demand for innovative products like sugarless 
confectioneries and exotic flavors.3 With the worst of the reces-
sion now over, sweets manufacturers are eager to grab the op-
portunity to expand market share with a high mix/low volume 
strategy that reflects demand for an increasingly wide range of 
confectionery products.

This predicted market growth coincides with a favorable result 
for robots and automation. As indicated by the International 
Federation of Robotics (IFR), there has been a global increase 
of robot sales between 10 and 15 percent, corresponding to 
130,000 sold units in 2011. 

Technological advancements in Delta robots are allowing manu-
facturers to make large savings in, for example, operating costs, 
maintenance and repairs. The combination of declining TCO with 
the necessity for increased output could be seen as the ideal sce-
nario for manufacturers. This applies to large and small compa-
nies in equal measure, including those who have never previ-
ously considered integrating robotics into their lines.

AUTOMATION AS A TOOL FOR GROWTH
In the current climate confectionery manufacturers are par-
ticularly focused on reducing direct costs, or cost-per-unit, and 
on enhancing their scale-up capabilities. To this end robots are 
highly beneficial in three specific ways: boosting flexibility, facili-
tating the redeployment of staff, and by standardizing packag-
ing solutions across different locations.

In order to achieve the high mix/low volume output that today’s 
market trends demand, flexibility is absolutely vital. Confection-
ery manufacturers require the ability to adapt their packaging 
line quickly and easily to meet the needs of the day – to ramp 
production up or down, and to facilitate rapid changeover be-
tween different products that appeal to different regions or de-
mographics. The flexibility of advanced automation solutions al-
lows  manufacturers to more easily increase and decrease output 
as demand fluctuates compared with manual labor.  

Automation reduces the burden on manufacturing plant person-
nel, and allows brands to utilize their employees’ skills in more 
high-value ways. A reduction in the need for human interaction 
with the packaging line also enables brands to achieve higher 
standards of safety and hygiene – satisfying increasingly strict 
regulators by reducing potential sources of contamination.

Finally, standardization gives global, and even smaller brands, 
with plants situated in different locations, the ability to achieve 
the level of across-the-board consistency they desire, regardless 
of where their products are being processed. The importance of 
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Bu konunun önemini azımsamamak gerekir. Bir fabrikadaki ya da 
farklı tesisler içerisindeki farklı üretim hatlarında tutarlı bir ürün 
kalitesi elde etmek kolay bir iş değildir. Ancak, Robotik çözüm-
ler bu tutarlılığı sağlamaya yardımcı olabilir. Şirketinizin bütünü 
kapsamında ürün kalitesini sağlamak, marka itibarının ciddi de-
recede artmasını ve böylece satışların da artmasını sağlayabilir. 

Bu üç fayda tüm otomatik robotik çözümler için geçerlidir. Bütün 
bunlarla her ne kadar etkileyici olsalar da, Delta robotlarına, bu 
robotların tasarım ve yapısından kaynaklanan avantajlara daha 
yakından baktığımızda toplam sahip olma maliyetini azaltacak 
ve üretimi artıracak çok daha fazla sayıda yenilik tespit edebiliriz. 

OTOMASYON VE DAHA FAZLASI: DELTA ROBOTİK 
Delta robotları her zaman, olağanüstü hızları ve yüksek esneklik 
dereceleri ile bilinmiştir. Delta robotun 1980’de icadı, Reymond 
Clavel’in “üç öteleme ve bir dönel serbestliği olan paralel bir ro-
bot yapmak için paralel kenar kullanma” yönündeki, esinlenerek 
ürettiği fikrin bir sonucuydu.4 Birkaç yıl sonra, şu an Bosch Pac-
kaging Technology SA – Bosch Paketleme Teknolojileri olarak bi-
linen Demaurex şirketi, paketleme sanayisi için Delta robot üret-
meye başladı. Bu gelişmeyle başlayan süreç, son 30 yılda üretim 
tesisi robotiklerinin görünümünü değiştirdi. 

Bugünün Delta çözümlerine baktığımızda, hız ve esnekliğin ke-
sinlikle en önemli faktörler arasında olduğunu görüyoruz. Ancak 
bunlar, sunulan avantajların yalnızca küçük bir kısmı. 

BASİT 
En gelişmiş yazılım paketleri, üreticilerin hat ve süreçlerinin si-
mülasyonunu “İnsan Makine Arayüzü” olarak adlandırılan dokun-
matik ekran üzerinden, herhangi bir fiziksel ürün kullanmadan 
yapmalarını sağlıyor. Bu simülasyonların sağladığı bilgiler, hat 
ayarlama ve çalışmama sürelerini azaltıyor, gerçek ürünün kul-
lanıldığı deneme işletmelerinin kaçınılmaz sonucu olan ve ürün 
israfını beraberinde getiren bir süreci ortadan kaldırıyor. 3 bo-
yutlu görüntüleme, her ürün için operatörlerin kaldırma-koyma 
hareket kalıplarını ayarlamalarını ve optimize etmelerini sağlıyor. 
Bu da az miktarda, ancak karmaşık ürünler üreten esnek üretici-
ler için mükemmel bir özellik. 

HIZLI 
Delta robot teknolojisindeki son gelişmeler, %50’ye varan hız-
lanma sağlıyor. Daha fazla üretim sağlayan bir teknoloji, toplam 
mülkiyet maliyetini de hızlı bir şekilde düşürüyor. 

Delta robotları ürünler arasında daha hızlı bir değişim sağlayarak 
tutarlı bir kalite, daha kısa ayar süreleri ve daha hızlı, daha sık tes-
limat yapılabilmesini, böylece müşteriye daha iyi bir hizmet veril-
mesini sağlıyor. Format değişikliği, herhangi bir araç kullanılma-
dan yapılabiliyor. Böylece işletme maliyetleri azalıyor, perakende 
satıcıların ve tüketicilerin taleplerine uyum sağlamak için giderek 
daha fazla ihtiyaç duyulan hızlı değişim süreçleri sağlanıyor. 

Hızı ve esnekliği fazlasıyla yükselten Delta robotlarına bir örnek, 
Bosch Paketleme Teknolojilerinden DD23’tür. DD23, doğrudan 
servo tahrikli kolları olan ilk Delta robottur. Kollar doğrudan 

this point should not be underestimated. Maintaining consist-
ent product quality, on various manufacturing lines within one 
plant or at different facilities, is no easy task. However, Robotic 
solutions can help to realize this. Ensuring product quality across 
your entire business can provide a real boost to brand reputa-
tion, and hence lead to increase sales.

These three benefits apply to all automated robotics solutions. 
Impressive though they may be, when we look more closely at 
Delta robots and the advantages inherent to their design and 
construction, we can identify a far greater number of TCO-reduc-
ing and output-boosting innovations.

AUTOMATION AND MORE - DELTA ROBOTICS
Delta robots have always been known for their lightning speed 
and high flexibility. The invention of the Delta robot in the early 
1980’s was the result of Reymond Clavel’s inspired idea to use 
“parallelograms to build a parallel robot with three translational 
and one rotational degree of freedom”.4 A couple of years later, 
the company Demaurex, now known as Bosch Packaging Tech-
nology SA, started to produce the Delta robot for the packaging 
industry. This has changed the face of manufacturing plant ro-
botics over the past three decades.

When looking at today’s Delta solutions, speed and flexibility 
remain absolutely key; but this is far from the entire sum of the 
advantages on offer. 

SIMPLE
The most advanced software packages allow manufacturers to 
run a simulation of their lines and processes on a touch screen 
display called Human Machine Interface (HMI), without using 
any physical product. The information this provides shortens line 
setup times, reduces downtime, and removes a source of prod-
uct waste - an inevitable consequence of trial runs where actual 
product is used. The 3-D view enables operators to adjust and 
optimize pick-and-place patterns and other settings for each 
product – perfect for flexible manufacturers with high mix/low 
volume needs.

FAST
The latest developments in Delta robot technology allow in-
creases in acceleration of up to 50 percent. Producing more out-
put with a given technology serves to quickly reduce TCO.

Delta Robotics can speed up changeover between products 
allowing consistent quality, shorter set-up times and quicker, 
more frequent deliveries, which ultimately results in better cus-
tomer service. Format changes can be carried out without tools, 
reducing operating costs and allowing for quick changeovers 
that reflect the growing need to adapt to retailer and consumer 
demands.

One example of a Delta robot that greatly increases speed and 
flexibility is the DD23 robot from Bosch Packaging Technology - 
the first Delta robot to have directly servo-driven arms. The arms 
are mounted directly on the motor, which eliminates the need 
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motora bağlanır. Böylece şanzıman ihtiyacı ortadan kalkar. Bu 
da bakım ihtiyacını, çalışmama sürelerini azaltır; genel ekipman 
verimliliğini ve aynı zamanda makine hızını artırır. Bu robot, hâlâ 
yeniliklere kapalı olan yatırım ortamında üretim miktarını artır-
mak isteyen üreticiler için mükemmeldir. 

HASSAS 
Esnek bir üretim ortamında, robotun farklı ürünleri işleyebilmesi 
gerekir. Örneğin, Bosch’un tekli ve çoklu toplama kollarından es-
nek dönüşlü tutucularına kadar uzanan geniş uç elemanı portfö-
yü, işlenecek ürüne göre değişken olarak kullanılabilir. Dönüşlü 
ya da dönüşsüz, vakumlu, mekanik ve Coanda etkisiyle çalışan 
uç elemanları ürünlerin hassas ve güvenli bir şekilde işlenmesini 
sağlar ve böylece hasarlı ve kabul edilemeyecek ürün miktarını 
azaltır. 

EKSİKSİZ 
Gerçekten eksiksiz olan çözümler, standartlaştırılmış kontrol 
aygıtları, ortak yazılım, donanım ve yedek parçalarla şekerleme 
üreticilerine tek noktadan alışveriş kolaylığı sağlar, Toplam Mül-
kiyet Maliyeti, azaltılan bakım ve çalışmama süreleri, daha az sa-
yıda cihazla, daha çok üreten hatlar ve daha düşük stok seviyele-
riyle azalıyor. Eksiksiz robotik çözümler ile önde gelen paketleme 
hattı uzmanları, markaların tüm üretim ihtiyaçlarını tek seferde 
karşılamalarını sağlıyor. 

Hem birincil, hem de ikincil paketleme için, Delta robotlarıyla 
standardize edilen hatlar, maliyetleri düşüren faydalar sağlıyor. 
Üretici, bütün makinelerini bir tedarikçiden aldığında, ölçekleme 
masrafları ve teknoloji eğitimi masraflarının yanında riskler de 
azalıyor, bakım ve onarımlar düzene giriyor. Bu özellikler, Bosch 

to have gearboxes. This reduces maintenance, leading to less 
downtime and an increase in overall equipment effectiveness, 
while also increasing machine speed. This robot is a perfect fit 
for manufacturers who want to increase output within a still con-
servative investment climate. 

PRECISE
In a flexible manufacturing environment, the robot needs to 
be able to handle different products. For instance, Bosch’s large 
portfolio of end effectors, ranging from mono- and multipick to 
reflex grippers, can be utilized depending on the product being 
handled. Vacuum, mechanical and Coanda end effectors, with or 
without rotations, ensure gentle and reliable product handling 
- leading to lower volumes of damaged and rejected product.

COMPLETE
Truly complete solutions allow confectionery manufacturers 
the convenience of one-stop-shopping, providing standardized 
controllers, as well as common software, hardware and spare 
parts. TCO is brought down by virtue of reduced maintenance 
and downtime, the ability to run lines at higher output with a 
smaller number of devices and lower inventory levels. Through 
complete robotic solutions, leading packaging line experts give 
brands the opportunity to resolve all of their manufacturing 
needs in one go.

For both primary and secondary packaging, standardized lines 
with Delta robots can produce cost-saving benefits. When a sin-
gle supplier is able to supply common components, those bene-
fits include risk reduction; streamlined maintenance and repairs, 
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Şekerleme 
üreticileri gelişmiş 
otomasyon için 
güzel bir gelecek 
görüyor.
Confectionery 
manufacturers 
see a sweet future 
for advanced 
automation

Delta robotik çözümlerinin ayrılmaz birer 
parçası olarak üreticilerin yenilikçi ve çeki-
ci şekerleme ürünleri üretme işine devam 
etmelerini sağlıyor. 

HEPSİ BİR ARADA 
Üretimi artırırken doğrudan maliyetleri 
azaltmak, doğru çözümü bulmakla müm-
kün. Ekonomik durgunluk sonrası dönem-
de şekerleme üreticileri, gittikçe daha fazla 
öncü Delta robotik çözümlerine yöneliyor 
ve bu çözümlerin sağladığı Toplam Mülki-
yet Maliyeti azalışını amaçlıyor. 

Kimi pazardaki yerini sağlamlaştırmak iste-
yen, kimiyse gözünü yeni ufuklara dikmiş 
olan küçük ve büyük markalar için, Delta 
robotik çözümleri ihtiyaç duydukları üre-
tim artışını sağlayabilir. 

Roy Fraser
Bosch Packaging Technology SA şirketi Ro-
botik Bölümü Ürün Müdürü Roy Fraser, am-
balaj sektöründe 20 yılı aşan bir tecrübeye 
sahip. 10 yılını yüksek hızlı, görüş sistemiyle 
yönlendirilen robotik sistemlere özel olarak 
odaklanarak geçiren Fraser, birçok şirketle 
görüş alışverişinde bulunarak bu şirketlere, 
esnek robotik otomasyon kullanımını artır-
ma yoluyla Toplam Sahip Olma Maliyetini 
azaltma konusundaki vizyonları için yar-
dımda bulunmuştur. 

decreased scalability expenses and lower 
technology training costs. These features 
are an integral part of Bosch Delta robotic 
solutions – allowing manufacturers to get 
on with the business of producing innova-
tive, appealing confectionery items.

ALL IN ONE
In order to reduce direct costs while in-
creasing output demands the right solu-
tion. Confectionery manufacturers in the 
post-recessionary landscape are increas-
ingly turning to market-leading Delta ro-
botic solutions, and the markedly reduced 
TCO they now offer.

For small and large brands, some looking 
to cement their market position and oth-
ers with their eyes set on new horizons, 
Delta robotic solutions may just be the 
manufacturing boost they need.

Roy Fraser
Roy Fraser, Product Manager, Robotics, 
Bosch Packaging Technology SA, has over 
20 years experience in the Packaging Sec-
tor. Spending 10 years with a specific focus 
on high speed vision guided robotic systems 
he has consulted with many companies to 
assist them with their vision of reduced TCO 
by increasing the use of flexible robotic au-
tomation.
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ETİ, çeşitli kurabiye ve bisküvi ürün serileriyle müşterilerinin ta-
leplerini ve beklentilerini karşılayabildiği için haklı bir gurur yaşı-
yor. 1961’de ticari faaliyetlerine mütevazı bir şekilde başlayan bu 
İstanbul temelli şirket, özel bir yol gösterici ilkeyle gelişim gös-
termiştir: “Geleneksel lezzetleri müşteri dostu ürün yenilikleriy-
le birleştirmek”. Çoğu Eskişehir’de olan beş fabrikası ve mağaza 
raflarında neredeyse 150 ürünü bulunan ETİ, günümüzde Türki-
ye’deki en büyük şekerleme üreticilerinden biri haline gelmiştir. 
Tüketiciler, kremalı ya da düz bisküvi, kurabiye, kraker, gofret, kek 
ya da çikolatalardan oluşan ürün serisinden, canlarının çektiği ve 
ihtiyaçlarını karşılayacakları bir ETİ ürününü bulabiliyorlar. 

ETI takes justifiable pride in its ability to meet consumer desires 
and expectations with its various lines of cookies and biscuits. 
From humble beginnings in 1961, the Istanbul-based business 
has evolved in accordance with one particular guiding principle: 
combining traditional flavours with customer-friendly product in-
novations. 
Now, with five factories, mainly located in Eskisehir, and approxi-
mately 150 products on store shelves, ETI is one of the largest con-
fectionery producers in Turkey. Whether craving filled or plain bis-
cuits, cookies, crackers, wafers, cakes or chocolate bars, consumers 
can find an ETI treat to suit their needs.

Şekerleme endüstrisindeki 40 yılı süresince ETİ, yüksek kalite, lezzetli bisküvi ürünleri ve sadık müşteri 
tabanıyla kendisine ün yaptı. Yeni tam köşeli kilitli ambalajları etkin bir şekilde doldurmak için bir pa-
ketleme makinesi alırken de benzer bir kökene ve deneyime sahip uzmanlarla çalışmak istedi ve ideal 
bir ortak olarak Bosch Paketleme Teknolojileri’ni seçti.
Over the course of more than forty years in the confectionery industry, ETI has built a reputation 
for high quality, tasty biscuit products, and a loyal customer base. When purchasing a bagger to ef-
ficiently fill new full corner seal bags, they sought experts of similar pedigree and experience, and 
found an ideal partner in Bosch Packaging Technology.

eTİ ambalaj 
SİSTemlerİnde 
boSch’u SeçTİ
ETİ prEfErrEd BOSCH aT 
its paCking systeMs
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RAF CAZİBESİ 
Günümüzün süpermarket rafları, gittikçe daha kalabalık bir hal 
alıyor. Tüketiciler tatlı ihtiyaçlarını karşılamak için sayısız seçenek 
arasında kalıyor. Böylesine yoğun bir rekabet ortamı içerisinde 
ürün cazibesini artırmak amacıyla bisküvilerini yeni ve farklı bir 
paketleme tarzı içerisinde sunmak için ETİ, bisküvi ürünlerinde 
tam köşeli kilitli paketleri kullanmaya karar verdi. Daha önce kul-
lanılan sert tabanlı ambalajlarla karşılaştırıldığında, tam köşeli 
kilitli paketler rafta mükemmel bir görünüm sağlamak açısından, 
sağlam yapıları ve düz tabanları sayesinde raf üzerinde daha sa-
bit bir şekilde durabiliyor. 

Yeni bir paket tarzına geçme kararı almalarının bir başka nedeni, 
ürünü ve markayı tanıtmak için tüm paket yüzeyinin kullanılabi-
lecek olması. Kaynaksız ön, arka ve kenar yüzeyleri sayesinde tam 
köşeli kilitli ambalajlar, tasarımları ve etiketleri yerleştirmek için 
daha fazla imkân sunuyor. Dahası, mevcut rekabet ortamında, 
markaların müşteri sadakati sağlaması, bunun için de geliştiril-
miş ve işlevsel ambalajların kullanılması gerekiyor.  Bisküvilerinin 
raflar üzerindeki çekiciliğini artırmak isteyen ETİ, tam köşeli kilitli 
ambalajları işleyebilecek yeni bir ambalajlama makinesi almak 
için bir araştırma yaptı. Yeni ambalajlama makinesinin üretim 
hattına eklenmesiyle aynı zamanda şirketin bisküvi bölümünün 
genel üretkenliğinin artırılması amaçlandı. 

DAHA YÜKSEK HIZLARDA DAHA FAZLA ESNEKLİK 
ETİ, yüksek derecede verimli, kolay çalıştırılan, konumu hızlıca de-
ğiştirilebilen, aynı zamanda ürünlerin tazeliğini koruyabilecek bir 
makine istedi. ETİ’nin hesaba kattığı bir başka etken de esneklik ih-
tiyacıydı. Bu nedenle şirket, başka ambalaj tarzlarına uyum sağla-
yabilecek bir ambalajlama makinesi aradı. Bu özellik ETİ’nin üretim 
hattını gelecekteki pazar şartlarına uyum sağlayacak ve müşteri 
taleplerini karşılayacak şekilde uyarlamasını sağlayacaktı. 

Yeni bir ambalajlama makinesi seçerken ETİ, Bosch Ambalajlama 
Teknolojileri’yle olan ortaklığını devam ettirdi. Eti açısından bu 
mantıklı bir adımdı. Zaten Bosch’u yakından tanıyorlardı. Bisküvi 
paketleme hatlarında 10 yıldır altı adet SVK 2500 A dikey paket-
leyici kullanıyorlardı. ETİ’nin ihtiyaçlarına en iyi şekilde uyacak bir 
çözüm bulabilmek için yapılan detaylı bir müzakerenin ardından 
ETİ Bosch’tan dört adet SVE 2515 WR sürekli hareket eden dikey 
paketleme makinesi satın aldı. Bu makine, optimum performans 
için mevcut makinelerle entegre edilebiliyordu.  

SVE 2515 WR paketleme makinesi, ETİ’nin tam köşeli kilitli amba-
lajlarını yüksek çıktı hızlarında doldurmasını sağlıyor ve aynı za-
manda sert tabanlı, yastık poşet ve doy pak tarzındaki paketleri 
de işleyecek bir esnekliği mümkün kılıyor. Benzer şekilde, israfın 
az olmasını, paket tiplerini asgari çalışmama süreleri içerisinde 
değiştirmeyi ve ilgili hijyen standartlarına uyulmasını sağlıyor. 

Makinenin sürekli hareketi, ETİ’nin hassas bisküvilerinin daha 
yüksek çıktı hızlarında nazik bir şekilde paketlenmesini sağlıyor. 
Sürekli hareket eden paketleme makineleri, aynı paket türü için 
aralıklı hareket eden sistemlere göre paket çıktısını %30’a varan 
oranlarda artırabiliyor. 

SHELF APPEAL
Today’s supermarket shelves are increasingly crowded, and con-
sumers are overwhelmed with countless choices to cure their 
sweet tooth. To present its biscuits in a new and differentiated 
packaging style in order to enhance product appeal in such an 
intense competitive environment, ETI decided to adopt full cor-
ner seal bags for its biscuit products. Versus the previously used 
block-bottom bags, full corner seal bags have better stability on 
the retail shelf due to their rigid structure and flat bottom for 
excellent shelf presence. 

Another reason for the decision to switch to a new bag style 
was the ability to use the entire package surface to promote the 
product and the brand. Thanks to their seamless front, back and 
side panels, full corner seal bags offer more possibilities for print 
designs and label placements. Moreover, in the current competi-
tive era, brands must ensure customer loyalty, and this can be 
achieved with improved, functional packages.

Keen to enhance the on-the-shelf appeal of their biscuits, ETI 
looked into purchasing a new bagger machine that could handle 
full corner seal bags. The addition of the new bagger within the 
production line was also aimed at increasing the overall produc-
tivity of the biscuit branch of the business.

GREATER FLEXIBILITY AT HIGHER SPEEDS
ETI required a machine that was highly efficient, easy to operate 
and quick to changeover while also protecting product fresh-
ness. Another factor considered by ETI was the need for flexibility;  
therefore the company sought a bagger that could be compatible 
with additional bag styles. This feature would allow ETI to adapt 
its production line to meet future market requirements and con-
sumer demands.

When selecting a new bagger, ETI took the logical step of con-
tinuing their partnership with Bosch Packaging Technology. 
They were already well acquainted with Bosch, having utilised 
six SVK 2500 A vertical baggers for a decade in their biscuit pack-
ing lines. 

After detailed consultation to find a solution best-tailored to ETI’s 
needs, Bosch provided four SVE 2515 WR continuous moving ver-
tical baggers. This machine could be easily integrated with exist-
ing machinery for optimal performance.

The SVE 2515 WR bagger fulfils ETI’s need to produce full corner 
seal bags at high output speeds and also provides the flexibility to 
handle block-bottom, pillow and doy-style bags. Similarly, it guar-
antees low wastage, offers the ability to change bag styles with 
minimum downtime and meets relevant hygiene standards.

The continuous motion of the machine ensures ETI’s delicate bis-
cuits are gently packaged at higher outputs. Continuous motion 
baggers are able to increase the bag output by up to 30 per cent 
in comparison with intermittent motion systems for the same 
bag style.
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DENEYİM ÜRÜNÜ AMBALAJLAR 
SVE 2515 WR makinesi, kurabiye gibi oksijene karşı hassas olan 
ürünlerin paketlenmesi için kullanıldığında bile en yüksek hassa-
siyet, esneklik ve sezgisellik seviyelerini elde etmek için üretildi. 
İlk bakışta bile bu özellikler hemen göze çarpıyor: Kullanıcı dostu 
dokunmatik ekranlar basit bir işletim sunarken, makinenin yük-
sekliğinin az olması ise daha iyi bir ergonomi ve dolum sırasında 
ürünlerin korunmasını sağlıyor.  

Makinenin kullanılmadığı süreyi en aza indirme amacıyla SVE 2515 
WR, Bosch tarafından geliştirilen, girdi verilerle birlikte mevcut sü-
reç parametrelerini gösteren benzersiz bir yazılıma sahip. Bu işlev, 
operatörün üretim hattındaki bir sorunu hemen saptamasına ve 
gerekirse bir müdahalede bulunmasına imkân tanıyor.  Makinenin 
mekanizması aynı zamanda filmin doğru bir konumda ve gergin 
bir şekilde yerleştirilmesini sağlıyor ve ambalajlama materyali-
nin, film makarası bittiğinde makineye girmesini engelliyor. Bu 
özellikler, elle yapılacak ayarlamalara daha az ihtiyaç duyulmasını 
sağlıyor. Makine daha yakından incelendiğinde, daha fazla yenilik 
gün ışığına çıkıyor. Mühürleme çenelerinin servo kumandalı hare-
ketinin en az bakımla güvenli bir üretim sağlaması gibi. Opsiyonel 
ultrasonik mühürleme, paketin sıcak mühürleme çeneleriyle doğ-
rudan temasa geçmesi gibi bir ihtiyacı ortadan kaldırıyor. 

ETİ’nin bu makineyi satın alma kararını etkileyen önemli bir fak-
tör, Bosch makinelerinin daha az bakım gerektirmesi oldu. ETİ, 
yerel rakiplerine göre, Bosch’la daha düşük bir toplam mülkiyet 
maliyetiyle güvenilir bir makine parkına sahip oldu. SVE 2515 
WR, standart ambalajlar için dakikada 180’e, köşeli kilitli amba-
lajlar için dakikada 80’e varan sürekli yüksek çıktı hızlarıyla göz 
alıcı, modern ambalajlar üretiyor. 

TARAFLAR KAZANÇLI 
ETİ’nin Bosch ile ortaklığının mükemmel sonuçlar doğurduğu-
nu, ETİ Paketleme Makineleri Proje Yöneticisi Ümit Karagöl, şöyle 
ifade ediyor: “Bugüne kadarki deneyimimizden dolayı en etkin 
paketleme makineleri konusunda Bosch’a güvenebileceğimizi 
biliyorduk. Ekipmanın esnekliği ve performansından çok mem-
nunuz.” Tesislerinde kurulan SVE 2515 WR ile ETİ, o tadına doyul-
maz kurabiyelerini üretmeye, yenilikler yapmaya ve aynı zaman-
da verimliliğini artırmaya devam ediyor.

BAGS OF EXPERIENCE
The SVE 2515 WR is built to achieve the highest levels of precision, 
flexibility and intuitiveness – even when used to pack oxygen-sen-
sitive foods, such as cookies. Even at first glance, these qualities 
are immediately apparent: user-friendly touch screens allow for 
simple operation, whilst the low machine height enables better 
ergonomics and product-conserving filling. 

With the aim of minimising machine downtime, the SVE 2515 WR 
features unique software developed by Bosch that displays the 
current process parameters alongside the input data. This func-
tion allows the operator to quickly identify a problem within the 
production line and intervene if necessary. The machine’s mech-
anism also ensures a tight and accurate position of the film and 
prevents packaging material from entering the machine once the 
film reel ends. 

These features lead to reduced need for manual operational ad-
justments. Further investigation reveals further innovations: 
servo-controlled movement of the sealing jaws provides reliable 
production with minimal maintenance, and optional ultrasonic 
sealing removes the need for the bag to come into direct contact 
with hot sealing jaws. 

A decisive factor in ETI’s purchase was the lower maintenance 
needed by Bosch machinery. Compared to other local competi-
tors, ETI found with Bosch proven reliable machinery with a lower 
total cost of ownership. The SVE 2515 WR produces eye-catching, 
modern packaging styles at consistently high output speeds – up 
to 180 bags per minute for standard bag styles, and up to 80 per 
minute for corner sealed equivalents.

WINNERS ALL AROUND
ETI’s partnership with Bosch has produced outstanding results. 
“We knew from past experience that we could trust Bosch to 
provide the most effective packaging machinery,” said Mr. Umit 
Karagol, project manager for packaging machines at ETI. “We are 
very satisfied with the flexibility and performance of the equip-
ment.” With the SVE 2515 WR in place, ETI can continue its tradition 
of great tasting cookies and innovation, whilst simultaneously im-
proving efficiency.
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Güvenli gıda kavramının her geçen gün daha da önemli bir hale 
geldiği dünyada, ambalajlar bu güvenliği sağlayabilecek en 
önemli unsurlardan biri olarak öne çıkmaktadır. İçinde barındır-
dığı ürünü tanıtan, koruyan ve albenisiyle tüketiciyi satın alma 
davranışına yönlendiren ambalajlar, barındıkları ürünün türüne 
göre farklı özelliklere sahip olmak zorundadır. Aksi taktirde ürü-
nü koruma ve gıda güvenliğine katkı sunma görevini başarıyla 
yerine getiremeyebilir, hatta gıda güvenliğini kendi başlarına 
tehdit edecek sorunlara neden olabilirler. Bu yüzden dünyanın 
birçok ülkesinde, gıda paketlemede kullanılan ambalajlar için 
uyulması zorunlu çeşitli standartlar oluşturulmuştur. Örneğin 
Türkiye’de bu standartlar Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği çerçe-
vesinde belirlenmiştir.

Makarna, bisküvi ve ekmek gibi gıdalarda kullanılan ambalaj çe-
şitleri, ambalajın önemi, ambalaj seçiminde dikkat edilmesi gere-
ken hususlar ve ambalaj alanındaki yeni trendler gibi merak edi-
len pek çok soruyu Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Sadettin Korkut dergimiz okurları için yanıtladı.

In a world where safe food becomes increasingly important each 
day, packages shine out as the most important elements that en-
sure this safety. Packages that introduce, protect the product they 
contain and that convince the consumer to buy the product with 
its appeal should have different properties based on the type of 
the food they contain. Otherwise they may fail on their duty to 
protect the product and contribute to food safety, and even cause 
problems that will threaten the food safety just by themselves. 
That’s why, in many countries, materials used in food packaging 
are obliged to comply with various pre-defined standards. And in 
Turkey, these standards are defined within the framework of Turk-
ish Food Codex Regulation.

We discussed various important subjects including the package 
varieties used in food substances like pasta, biscuit and bread, 
the importance of packaging, the points that need to be consid-
ered in package selection and the new trends in packaging with 
Saadettin Korkut, Chairman of Turkish Packaging Manufacturers 
Association.

Korkut: “Gıda ambalajlamanın temel amacı; gıda bozulmaları ve kalite kayıplarını en aza indirmek-
tir. Ambalaj ve gıda, et tırnak gibi birbirinin ayrılmaz birer parçasıdır. Hijyen ve sağlık söz konusu 
olduğunda en başta akla gelen gıdanın ambalajlanmasının gerektiğidir”
Korkut: “The main goal of packaging foods is to minimize the risk of spoilage and quality loss. 
Package and food are as close as two coats of paint. When the subject is hygiene or health, the 
first thing that comes to mind is the need to package the foods.”



43

Sayın Korkut, öncelikle gıda ambalajı nedir, çeşitleri nelerdir 
ve neden önemlidir?
Ambalaj, içindeki ürünü koruyan, dayanıklılığını artıran, yükle-
me, boşaltma, stoklama, kullanma kolaylığı sağlayan, ürünü tanı-
tan ve tüketiciyi satın almaya özendiren vazgeçilmez bir üründür. 
Ambalajın, gıdaların raf ömrünü uzatmak, uygun koşullarda de-
polanmasını sağlamak, gıdaları tüketiciye ulaşıncaya dek diğer 
bulaşanlardan koruyabilmek ve hijyen sağlamak gibi fonksiyon-
ları bulunmaktadır.  

Gıda ambalajı, içine konulan gıdaların üretildikleri koşullar-
da bozulmadan en ekonomik biçimde tüketiciye güvenilir bir 
şekilde ulaştırılmasını ve tanıtılmasını sağlayan bir üründür. 
Gıda ambalajlamanın temel amacı; gıda bozulmaları ve kalite 
kayıplarını en aza indirmektir. Ambalaj ve gıda, et tırnak gibi 
birbirinin ayrılmaz birer parçasıdır. Hijyen ve sağlık söz konu-
su olduğunda en başta akla gelen gıdanın ambalajlanmasının 
gerektiğidir.  Gıda ambalajları cam, kağıt/karton esaslı, plastik, 
ahşap ve kompozit (birkaç ambalaj malzemesinin bir araya ge-
tirilmesi ile oluşan süt kutuları ve fleksibıl ambalajlar vb.) gibi 
malzemelerden oluşur.

Peki gıda ambalajı üretiminde kullanılan plastik film, selofan ya 
da polietilen gibi ana hammaddelerin hangi özellikleri taşıması 
gerekir? Gıda ambalajlarında olması gereken özellikleri belirle-
yen uluslararası standartlar nelerdir? Hangi ambalaj malzeme-
leri gıda ambalajında kullanılabilir, hangileri kullanılamaz?
Son 20 yılda, gıda ambalajlama teknolojisi hızlı bir değişim içeri-
sindedir. İnsan sağlığı ve hijyen konularının gittikçe önem kazan-
dığı günümüzde, ambalaj ve gıda güvenliği ilişkisi ön plana çı-
karken, bu konu ile ilgili yasal yaptırımlar ve mevzuat çalışmaları 
da hız kazanmıştır. Ülkemizde gıda ile temas eden malzemelerin 
sahip olması gereken şartlar, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nde 
yer alan ambalaj ve ambalajlamaya yönelik kurallar sağlanarak 
yerine getirilmektedir.

Gıda için ambalaj seçiminde dikkate alınması gereken bir dizi kri-
ter vardır. Öncelikle gıda ile temas eden ambalaj malzemelerinin 
ve bunların hammaddelerinin yasal mevzuata uygun olması ge-
rekmektedir. Ambalajın sızdırmaz olması, mikroorganizmaların 
geçişine izin vermemesi, kullanım yerine göre böcek ve kemirgen-
lere karşı dayanıklı olması temel şartlardır.  Bu temel şartın yanı sıra 
ambalaj, seçilen gıda muhafaza yöntemine uygun olmalıdır. 

What is food packaging? What are its varieties? And why it is so 
important?
Package is an essential product that protects the product it con-
tains, improves durability, offers ease of loading, unloading, stock-
ing, handling, introduces the product and encourages the con-
sumer to buy the product. Package has functions like prolonging 
shelf lives of food substances, enabling them to be stored at ap-
propriate conditions, protecting the food substances from other 
contaminants until they reach the consumers and ensuring prop-
er hygiene.   

Food package is a product that enables the food substance it con-
tains to be safely and economically delivered and introduced to 
the consumer without getting spoilt. The main goal of packaging 
foods is to minimize the risk of spoilage and quality loss. Package 
and food are as close as two coats of paint.  When the subject is 
hygiene or health, the first thing that comes to mind is the need 
to package the foods.  Food packages can be made glass, paper/
cardboard, plastic, wood and composite materials (milk boxes and 
flexible packages etc. made by combining various packaging ma-
terials).

So, what characteristics the main raw materials such as plas-
tic film, cellophane and polyethylene used in food packaging 
shall have? What are the international standards that determine 
these characteristics? Which packaging materials can be used in 
food packaging and which can’t?
In the last 20 years, food packaging technology went through a 
rapid change. In these days that human health and hygiene sub-
jects gain increasingly more importance, package and food safety 
relationship come into prominence, and thus legal sanctions and 
legislation efforts regarding this subject gained speed. And in Tur-
key, the conditions that the materials in contact with food sub-
stances shall fulfill are defined by the rules regarding package and 
packaging in Turkish Food Codex Regulation.

There are series of criteria that need to be considered in the se-
lection of packages for food substances. First of all the packaging 
materials contacting food substances and their raw materials shall 
comply with the legal legislation. The packages to be imperme-
able, not to let the microorganisms enter into the product and to 
be resistant against bugs and rodents according to the place of 
use are the main conditions.  
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Örneğin; dondurarak muhafaza söz konusu ise ambalajlama 
derin dondurucudaki sıcaklığa dayanabilmelidir. Depolama ve 
dağıtım sırasında gıdanın maruz kalabileceği çevre şartları da 
ambalaj seçiminde etkili olmaktadır. Bir diğer faktör de gıda 
maddesinin ambalajlama malzemesi tarafından korunma ihtiya-
cının derecesidir. 

Örneğin şu anda orta sınıfın büyümesine paralel olarak ortaya 
çıkan protein tüketimindeki artış, hemen bozulabilen bir yapıya 
sahip proteinin korunması için ambalaj malzemelerinin daha çok 
kullanımını gündeme getirmektedir. Ayrıca tabii ki gıda ve amba-
laj materyali arasında bir etkileşim olmamalı; migrasyon, amba-
lajlı gıdanın kalite ve güvenliğini etkilememelidir. Geri dönüşüm 
sonucu elde edilen malzemelerin gıda ambalajında kullanımı 
ülkemizde yasaktır.

Makarna, bisküvi ve ekmek gibi gıdaları düşündüğümüzde, 
bu gıdaların bozulmasını engellemek ve daha iyi muhafaza et-
mek için; nem, buhar, oksijen ve yağ geçirgenliği gibi özellik-
leri de göz önünde bulundurduğunuzda, hangi tür ambalajları 
kullanmak daha uygundur? Günümüzde hangi tip ambalajlar 
daha çok tercih edilmektedir?
Makarna, bisküvi ve ekmek gibi unlu mamullerin bozulmasını 
engellemek ve bu ürünleri daha iyi muhafaza etmek için meta-
lize edilmiş plastik filmler ile oriyente (gerdirilmiş) polipropilen 
filmler kullanılmaktadır. Filmler hem boyuna (OPP) ve hem de 
enine boyuna (BOPP) gerdirilmiştir. Ayrıca polipropilen (PP) film-
ler, kullanılış maksadına göre pörlize edilmişlerdir. Sıcak tatbika-
tı ile özel çeneler de kullanılır hale getirilmişlerdir. Bu sektörde 
tüketilen folyo tipleri arasında OPP sıcak tatbikatlı, OPP/alümin-
yum veya metalize OPP ve OPP/OPP, OPP/PE, PETP/PE laminas-
yonlarını sayabiliriz.

Türkiye, özellikle makarna ve bisküvi gibi gıdalarda önemli bir 
ihracatçı konumunda. Dolayısıyla bu ürünler ihraç esnasında 
toplu halde, uzun mesafeler kat etmektedir. Bu tür süreçlerde 
ambalajlama ve paketleme nasıl olmalıdır? Yurtiçi tüketime 
yönelik ürünler ile ihracata yönelik ürünlerde kullanılan am-
balajlar arasında bir fark var mı?
İhraç esnasında toplu halde, uzun mesafeler kat eden ürünlerde 
elbette daha dayanıklı ambalajlar kullanılması esastır. Bu durum-
da, depolama ve dağıtım sırasında gıdanın maruz kalabileceği 

Besides these, the packages shall comply with the selected food 
preservation method. For example if it is a frozen product, the pack-
age shall survive the temperature in the deep-freezer. And the en-
vironmental conditions that the food can face during storage and 
distribution are other factors effective in package selection. 

Another factor is the degree of the food substance’s need to be 
protected by the packaging material. For example, the increase 
in the consumption of protein in line with the recent growth of 
middle class requires wider use of packaging materials that can 
preserve the proteins that spoils easily. Moreover, there shall not 
be any interaction between the food substance and the packag-
ing material, and migration shall not affect the quality and safety 
of the packaged food. In Turkey, it is forbidden to use materials 
obtained by recycling in food packages.

When we consider food substances like pasta, biscuit and bread, 
and the conditions required to preserve these better such as hu-
midity, vapor, oxygen and oil penetrability, which type of pack-
ages will be more suitable? And nowadays, what type of pack-
age is preferred more?
In order to prevent flour products such as pasta, biscuit and bread 
to spoil and to preserve these products better, metalized plastic 
films and oriented polypropylene films are used. Films can be 
oriented both in length (OPP) and in length and breadth (BOPP). 
Moreover polypropylene (PP) films can be pearlized according to 
the purpose of use. With heat treatment, special chucks are made 
usable, too. The foil types consumed in this sector include heat 
sealable OPP, aluminum OPP or metalized OPP and OPP/OPP, OPP/
PE, PETP/PE laminations.

Turkey is an important exporter of food substances like pasta and 
biscuit. Thus these products travel long distances in bulks during 
these export operations. How should the packaging be for these 
operations?  Is there a difference between the packages used for 
domestic consumption and the ones used for export?
The products that travel long distances in bulks during export 
operations require stronger packages. In such cases, the envi-
ronmental conditions such as ambient temperature and humid-
ity that the food substances are exposed to during storage and 
distribution shall be considered carefully. It is very important to 
determine the protection capacity of the packaging material by 
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ortam sıcaklığı, nem gibi çevre şartları öne çıkmaktadır. Ambalaj 
malzemesinin engelleme özelliğinin bu faktörler dikkate alınarak 
belirlenmesi çok önem kazanmaktadır.  Yurtiçi tüketime yönelik 
ambalajlar ile ihracata yönelik ambalajlar arasında temel olarak 
bir fark bulunmamaktadır. Çünkü Türkiye diğer pek çok konuda 
olduğu gibi AB mevzuatına uyum sağlamaya çalışmaktadır. Ama 
ABD gibi farklı coğrafyalardaki ihraç pazarlarının istediği özel 
bazı koşullar olabilir ve buna uygun olarak da ihraç ambalajları 
yurtiçi satış hedeflenerek yapılan ambalajlardan ufak farklılıklar 
gösterebilir. 

Ambalaj baskısında kullanılan boyalar da önemli bir konu. 
Gıda ambalajlarında kullanılan baskı boyaları nelerdir ve bu 
boyalar hangi özelliklere sahiptir?
Gıda maddesi ile baskılı yüzey direkt olarak temas etmemelidir; 
yani ambalajın iç yüzeyinde baskı olmamalıdır. Gıda ambalajına 
uygun olarak hazırlanan mürekkeplerin yapılarında özel seçilmiş 
hammaddeler bulunduğu için, mürekkebe üretici firmanın onayı 
olmadan herhangi bir katkı maddesi ilave edilmemelidir (kuru-
tucu, inceltici gibi). Gıda güvenliği açısından kullanılacak mürek-
kep ve baskı materyali güvenilir firmalardan temin edilmelidir. 
Güvenli gıda ambalajı üretimi için mürekkep üreten firmaların 
sorumlulukları olduğu gibi bas-
kıyı yapan firmaların da bu ko-
nuya bilinçli olarak yaklaşmaları 
gerekmektedir.

Ambalajlardaki bir diğer öne-
mi konu etiket, yani ambalaj 
üzerinde bulunması gereken 
bilgiler. Gıda ambalajlarında 
bulunması gereken, özellikle 
de ihracata yönelik gıda amba-
lajlarında bulunması gereken 
bilgiler nelerdir?
Gıda ambalajlarının en önemli 
işlevlerinden biri de tüketiciyi 
doğru bilgilendirici nitelikte ol-
masıdır. Tüketicinin, gıdadaki 
tüm bileşenleri ve katkı mad-
delerini bilmeye hakkı vardır. Ayrıca, ambalajların üzerinde gı-
danın adı, bileşenler listesi, gıdanın net miktarı, tavsiye edilen 
tüketim tarihi ve mikrobiyolojik olarak bozulan gıdaların son 
tüketim tarihi, üreticinin adresi, ambalaj üreticisinin kayıt numa-
rası gibi zorunlu bazı bilgilerin yanı sıra gıdanın çeşidine göre ek 
bilgiler de yer almak durumundadır. Yeni yayınlanan Etiketleme 
Yönetmeliği’nde tüm bunlar ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

Son yıllarda ürün etiketlerinde çok farkı teknolojik gelişmeler 
yaşanmaktadır. Türkiye için yeni sayılabilecek RFID etiketler 
gibi. Gıda etiketlerinde de kullanılabilen bu tür teknolojiler 
hakkında biraz bilgi verir misiniz? Bunların sağladığı avan-
tajlar nelerdir ve Türkiye’de, özellikle de gıda maddelerinde 
kullanım yaygınlığı nedir?
Gıdaların akıllı ambalajlama sistemlerinde kullanılan yeni bir tek-
noloji olan RFID etiketleri ile etiketlenmesi bazı gelişmiş ülkeler-
de kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde de fayda-maliyet ilişkisi 
dengelendiğinde bazı ürünler için zamanla yaygınlaşabilir. RFID 
etiketleri otomatik ürün tanımlama ve izlenebilirlik sağlayan ge-

considering these factors.  There is no obvious difference between 
domestic packages and export packages, because Turkey is trying 
to comply with EU legislation in this subject as it does in many 
other subjects. However there may be some special conditions 
that the export markets in different geographies like USA request 
and thus export packages may slightly differ from the packages 
made for domestic sale. 

The dye used in package printing is another important subject. 
What are the dyes used in food packaging and what are their 
properties?
The food substance shall not directly contact the printed surface, 
in other words, there shall not be any print on the internal surface 
of the package. Since there are specially selected raw materials in 
the content of the inks prepared for food packages, no additive 
shall be added to the ink before taking the approval of the manu-
facturer company (dryer, thinner etc.). For food safety, the ink and 
the print material that will be used shall be supplied from reliable 
companies. As the ink producer companies are liable for reliable 
food package production, the printing companies shall also act 
consciously regarding this subject.

Another important subject re-
garding packages is the label, 
the information that shall be 
given on the packages. What 
are the information that the 
food packages shall carry and 
especially the ones that will be 
exported?
One of the most important 
functions of food packages is 
for them to provide correct in-
formation to the consumers. 
The consumers have the right 
to learn all the ingredients and 
the additives within the food 
substance. 

Moreover, the packages must 
include some additional information based on the variety of the 
food substance besides the obligatory ones such as the ingredi-
ents, the net amount, the recommended consumption date, the 
expiration date for the microbiologically spoiling food substances, 
the address of the producer and the registration number of the 
packaging manufacturer. In the new Labeling Regulation, all these 
details are provided. 

Recently, there had been very different technological develop-
ments in the product labels just like the RFID labels that can be 
named as new for Turkey. Can you briefly inform us about such 
technologies that can be used in food labels? What are the ad-
vantages these provide and how common are their use in food 
substances?
Some developed countries began to label their food substance with 
this new technology called RFID which is used in smart packaging 
systems. When the cost-benefit is balanced in Turkey, the use of this 
technology can begin to be seen more widely in some of the prod-
ucts. RFID labels are improved data carriers the enable automatic 
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lişmiş veri taşıyıcılardır. RFID etiketi içinde bir mikroçip bulunur 
ve küçük bir antene bağlıdır. RFID etiketindeki veri bir RFID oku-
yucunun yaydığı radyo dalgaları ile toplanır. Toplanan veri analiz 
için bilgisayara aktarılır. Böylece ürün tanımlama ve izlenebilirlik 
sağlanır.  

Gıda ambalajlamada işin iki boyutu var. İlki ambalajın hazırla-
nıp üretilmesi, ikincisi ürünün ambalaja yerleştirilmesi. Dola-
yısıyla bu iki işlem arasında, bir hijyen zincirinin oluşturulması 
gerekiyor. Peki üretimi ve baskı tamamlanmış ambalajlarda 
hijyen nasıl sağlanır ve bu ambalajlar herhangi bir bulaşma 
olasılığına karşı nasıl muhafaza edilir? 
Yönetmeliklerle ve standartlarla çerçevesi çizilmiş bir biçimde 
üretim yapan tüm ambalaj üreticileri, fabrikaya hammadde giri-
şinden ürünün sevkiyatına kadar her noktada kalite ve hijyen ku-
rallarını uygulamak ve bu kurallar çerçevesinde nihai ambalajları 
muhafaza etmekle yükümlüdür. 

Ambalaj üreticisi, üretmiş olduğu ambalajı gıda üreticisine bu-
laşma/kirlenme olmadan teslim etmek durumundadır. Üretilmiş 
olan birincil ambalajlar en uygun grup (ikincil) ve nakliye/taşı-
ma (üçüncül) ambalajlarla yeniden ambalajlanarak depolanır ve 
sevk edilir.  

Dünyadaki yeni trend, çevreye saygılı ambalajlar üretmek ve 
kullanmak. Peki nedir çevreci ambalajlar ve Türkiye bu konuda 
hangi noktada?
Öncelikle ambalajın yaşantımıza önemli katkıları olduğunu unut-
mamak gereklidir. Ambalaj; ürünleri korur, raf ömrünü uzatır, gı-
daların uygun miktar ve porsiyonlarda tüketimini sağlar; böylece 
gıda atıklarını ve CO2 salınımını azaltır. Aslında ambalajın kendisi 
çevreci bir üründür.  

Dünyadaki trendlere bakıldığında, geri dönüşüm/geri kazanım 
kolaylığı, tekrar kullanılabilirlik, ağırlık azaltma ve karbon salını-
mını sınırlama konularının öne çıktığını; tüm bu başlıkların “sür-
dürülebilirlik” kavramının temelini oluşturduğu görülmektedir.  
Sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde ilk adım kaynağı azalta-
rak önlemek olmalıdır. 

Bu bağlamda, en az malzeme kullanmak, daha küçük ambalajlar-
la ürünleri ambalajlamak, ağırlık azaltmak ve ambalajı yeniden 
doldurarak kullanmak önem kazanmaktadır.  Türkiye’de bu konu-
da ambalaj üreticileri de çalışmalar yapmaktadırlar. 

Ambalaj Sanayicileri Derneğimiz bu konuyu çok önemsemekte, 
ilgili tüm platformlarda bilgilendirmeler yapmakta; dünyadaki 
ve ülkemizdeki bu konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip et-
mektedir.

identification and traceability of the product. There is a microchip 
within RFID label and it is connected to a small antenna. The data on 
the RFID label is collected by the radio waves of a RFID reader. And 
the collected data is transmitted to a computer for analysis. Thus 
the product is identified and traced.  

There are two dimensions of food packaging. The first one is 
preparing and producing the package, and the second one is 
placing the product into the package. Thus, a hygienic chain 
shall be ensured between these two dimensions. So, how is 
hygiene ensured in packages whose production and printing 
are completed? And how these packages should be protected 
against contamination risk? 
All packaging manufacturers that carry out their operations in line 
with the regulations and standards are obliged to comply with the 
quality and hygiene rules at every point from raw material entry 
to product delivery, and to preserve the final package in line with 
these rules.
 Packaging manufacturer has to deliver the package it produces to 
food producer without any contamination. The primary packages 
are stored and shipped by being packaged with secondary packages 
and then with transportation/shipment (third) packages.  

The new global trend is to produce and use environment-friend-
ly packages. So what are these environment-friendly packages 
and what is the state in Turkey regarding this subject?
First of all, we should not forget that the packages contribute 
significantly to our lives. Packages protect the products, pro-
long their shelf lives, enable the consumption of foods at right 
amounts and portions, and thus minimize food waste and CO2 
emission. So the package, itself, is an environment-friendly prod-
uct in nature. 

When we look at the current trends in the world, we see that the 
subjects of recycling / recovering, reusing, reducing weight and 
limiting carbon emission stand out and that all these subjects are 
the bases of the “sustainability” concept. Within the scope of sus-
tainability approach, the first step shall be minimizing the use of 
resources. 

In this sense using the least possible material, packaging the prod-
ucts with smaller packages, reducing the weight and reusing the 
package by refilling gain importance. In Turkey, the packaging 
manufacturers also take steps regarding this subject. 

Packaging Manufacturing Association attaches great importance 
to this subject, informs the packaging manufacturers in all respec-
tive platforms, and follows the latest national and international 
developments regarding this subject closely.
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Pavan Group’un paketlemede köklü markası olan Stiavelli, yük-
sek hızlı makarna paketleme sistemini yeni 20 başlı tartısı ile zen-
ginleştirdi ve SVMC kesintisiz paketleme makinesine, iki taraflı 
bandı bulunan otomatik bir makara değiştirme sistemi uyguladı. 
Bu sistem, dakikada 130-140 yastık paketin (örneğin 500 gramlık 
kısa makarna paketleri) üretilmesine imkan tanıyor.  

Sistem, kuru ve taneli ürünler için özel olarak tasarlanan, çok 
başlı bir tartı (mod.SPC20) ile oluşturuldu. Tam motorlu olan sis-
temin, merkezi olarak güç verilen konveyörü, iki katlı kapağı ve 
kendisi motorlu olan tabaka kontrol hunisi bulunuyor ve iki ba-
ğımsız, fırçasız motorla çalıştırılıyor.

Tartının elektronik parçaları tamamen makine üzerinde yerleşik 
ve paketleme makinesinin elektronik parçalarından ayrılıyor. Ma-
kinedeki operatör paneli, sistemin kullanımını kolaylaştırıyor. Bu 
panel, paketleme makinesinin operatör paneliyle entegre edi-
lebiliyor ya da ayrı olarak kullanılabiliyor. Kesintisiz paketleme 
makinesi (mod. SVMC), otomatik makara değiştirme sisteminin 
kullanımını ve alışılagelmiş tekniklere alternatif olarak uzunla-
masına ve çaprazlama ultrasonik kaynaklama işlemlerinin uygu-
lanmasını mümkün kılacak şekilde optimize edilmiş. Bu kesintisiz 
paketleme makinesi, oldukça güvenli ve Stiavelli için pazardaki 
genel makine türleri arasında kilit bir ürün.

Stiavelli - historic brand and packaging division of Pavan Group - 
has enriched its high speed pasta packaging system with the new 
20-head multihead weigher and introduced on the SVMC continu-
ous packaging machine an automatic reel change system using 
double sided tape. This system enables the production of 130-140 
pillow packs per minute (example: 500 g short pasta).

The system is formed by a multi-head weigher (mod. SPC20), spe-
cifically devised for dry granular products fully motorized and 
with centrally powered conveyor, motorized layer control cone 
with double-layer motorized shutter and run by two independ-
ent brushless motors. The weigher electronics are completely 
onboard the machine and separated from that of the packaging 
machine, the operator panel, which allows the user an easy and 
quick use of the same, can be integrated with that of the packag-
ing machine or stand separately.  

The continuous packaging machine (mod. SVMC) has been fur-
ther optimized to allow the introduction of the automatic reel 
change system, the ability to perform longitudinal and trans-
verse ultrasonic welding as an alternative to traditional tech-
niques. This continuous packaging machine is highly reliable 
and for Stiavelli represents a key factor in the general range of 
machines on the market.
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Türkiye’de gıda ambalajları da dahil pek çok farklı sektöre am-
balaj üretimi yapan ve “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” 
araştırmasından alanında 1 numara olarak çıkan Korozo Am-
balaj, ürün yelpazesinin çeşitliliği açısından da dünyanın sa-
yılı ambalaj üreticileri arasında yer alıyor. Korozo’nun ambalaj 
konusundaki uzmanlığından ve bilgi birikimden faydalanmak 
üzere firmanın Gıda Güvenliği Sistemleri Müdürü Didem Boz-
yayla ile görüştük.

Genel anlamda gıda ambalajı hakkında bilgi veren Bozyayla, özel 
olarak da makarna, bisküvi ve ekmek gibi ürünler için ne tür am-
balajlar seçilmesi gerektiğini ya da bu tip ürünler için ambalaj 
seçilirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Korozo Ambalaj, which manufactures packages for many different 
sectors including food sector in Turkey as a company that is ranked 
1st of its field in the “Turkey’s Most Admired Companies” research, 
is also among the limited number of packaging manufacturers of 
the world in respect of product range. In order to benefit from the 
expertise and knowledge of Korozo in the packaging sector, we 
talked with Food Safety System Manager Didem Bozyayla

Bozyayla, who provided information about the food packaging in 
general, also gave us details about what type of packages should 
be used for products such as pasta, biscuit and bread, and what 
criteria should be considered while selecting the packages for 
such products.

Makarna ve bisküvi gibi gıdaların ambalajlarını seçerken özellikle nem faktörüne dikkat etmek 
gerektiğini söyleyen Korozo Ambalaj Gıda Güvenliği Sistemleri Müdürü Didem Bozyayla , “Örne-
ğin bisküvi nem alırsa, ağızda hissedilen çıtırlığını kaybeder ve duyusal özellikleri bozulur.” diyor.
Korozo Ambalaj Food Safety System Manager Didem Bozyayla told that the moisture factor is 
especially important while selecting packages for food substances such as pasta and biscuit: “For 
example if biscuits gather moisture, that crispiness felt in the mouth disappears, thus all their 
sensorial character.”
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Uzun yıllardır farklı türlerdeki gıdalar için çok farklı ambalajlar 
üretmektesiniz. Gıda ambalajı üretiminde kullanılan malzeme-
ler nelerdir? Bu malzemelerin hangi özellikleri taşıması gerekir? 
Haklısınız, ambalaj içine konulacak gıdaya özgü olarak biz de 
gıdanın gereksinimine uygun farklı niteliklerde ambalajlar üre-
tiyoruz. 

Gıda ambalajında çok çeşitli kombinasyonlar yapmak mümkün. 
Ambalajlanacak gıdanın ihtiyacına göre; gıdanın bozulmasını 
önleyecek şekilde oksijen ve nemi çok düşük seviyelerde geçiren 
bariyer ambalajlardan, sebze gibi gıdaların rahatça ambalaj için-
de bir müddet daha solunum yaparak taze kalmasını sağlayacak 
ambalajlara kadar çok gibi geniş yelpazede gıdaya göre ambalaj-
lar tasarlanabilir. 

Ülkemizde de üretimi yapılmakta olan Polietilen, BOPP, BOPET ve 
bunların çeşitli türevleri (metalize BOPP, Pearlize, beyaz OPP, MET 
PET, LDPE, MDPE vs) ile BOPA, PVC, AL gibi filmler ambalaj olarak 
kullanılabilir. Bunların bir kısmı tek kat halinde kullanılabildiği 
gibi birçoğu, farklı özellikler kazandırmak üzere laminasyon tek-
niği ile çok katlı film dediğimiz yapılara dönüştürülerek kullanılır. 
Lamine film denilen iki veya daha fazla filmin bir araya gelmesi 
ile oluşan çok katlı filmler, birçok özelliği içinde barındırdığı için 
gıda ambalajında tercih nedenidir.

Gıda ambalajından beklentiler, öncelikle gıdayı dış ortamlar-
dan koruması ve gıdanın raf ömrü boyunca bozulmasını en-
gellemesidir. Bunun yanında ambalajın ürüne katacağı albeni 
ile raflarda da beğenilmesini sağlamaktır. Biz de bu beklentileri 
karşılayabilmek için iyi bir Ar-Ge ve tasarım ekipleri ile hizmet 
veriyoruz

Gıda ambalajlarında olması gereken özellikleri belirleyen 
uluslararası standartlar nelerdir? 
Gıda ambalajında olması gereken özellikleri belirleyen en önemli 
standart, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Av-
rupa’daki yasalarla uyumlu olarak yayınlanan yasalardır. Bunun 
yanında özellikle ihracat yapılacaksa, ihracat yapılacak ülkelerin 
yasalarına da dikkat etmek ve buna uygun ambalajlar tasarlan-
mak gerekir. Bu nedenle Korozo olarak biz, 2003 yılından itibaren  

For many years, you have been manufacturing many different 
packages for many different food substances. What are the 
materials used in the manufacturing of food packages? Which 
properties these materials should have? 
You are right; we manufacture unique packages with different 
qualities in line with the requirements of the food substances they 
will contain. 

It is possible to make many different combinations in food pack-
ages. According to the need of the food that will be packaged, 
wide range of food packages can be manufactured from barrier 
packages that let minimum oxygen and moisture to pass through 
in order to prevent the food to be spoiled, to packages that enable 
food substances like vegetables to continue respiration within the 
package for a little while in order to keep them fresh. 

Polyethylene, BOPP, BOPET and their derivates (metalized BOPP, 
pearlized, white OPP, MET PET, LDPE, MDPE etc.) and films like 
BOPA, PVC and AL can be used as packages in Turkey. As some of 
these can be used as single layer, most of them are used by be-
ing converted into multilayer films with lamination technique in 
order to add various properties. Since multilayer films called lami-
nated films that are composed by combining two or more films 
have many advantages, they are the ones mostly preferred in food 
packaging.

The primary expectation in food packaging is for the package to 
protect its content from the external environment and to prolong 
its shelf life. And, for the package to attract attention to the prod-
uct with its desirableness… And to fulfill these expectations, we 
are providing service with really successful R&D and design teams.

What are the international standards that determine the prop-
erties a food package should have? 
The most important standards that determine the properties a 
food package should have are the laws enforced by the Turkish 
Ministry of Food, Agriculture and Livestock in line with European 
laws. And if the food substances will be exported, it is required to 
consider also the laws of the country that they will be exported 
to and design their package in line with these laws. Thus in 2003, 
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ilgili yasaları takip edip, temin ettiğimiz tüm girdilerin belirlenen 
yasalara uygun olarak satın alımının gerçekleştirilmesi ve yine 
yasalar ile belirlenen iyi üretim uygulamalarına uygun olarak 
üretimlerin gerçekleştirilebilmesi amacı ile bir ekip oluşturduk. 
Bu ekimiz sayesinde öncelikle ulusal yasaları, sonrasında da am-
balaj ürettiğimiz ülkelerin yasalarını dikkate alarak üretimlerimizi 
gerçekleştirmekteyiz.  

Hangi ambalaj malzemeleri gıda ambalajında kullanılabilir, 
hangileri kullanılamaz? 
Ulusal ve uluslararası yönetmelik, tebliğ ve benzeri yayınlar ile 
izin verilmemiş olan kimyasallar ile üretilen ambalajlar kesinlikle 
gıda ambalajında kullanılamaz. Burada polimer üreticisinden çok 
aslında monomer üreticilerinin çok dikkatli olması gerekmekte 
ve ilgili direktifleri çok iyi izlemelidirler.

Makarna, bisküvi ve ekmek gibi gıdaları düşündüğümüzde, 
bu gıdaların bozulmasını engellemek ve daha iyi muhafaza 
etme için; nem, buhar, oksijen ve yağ geçirgenliği gibi özellik-
leri de göz önünde bulundurduğunuzda, hangi tür ambalajları 
kullanmanın daha uygun olduğunu düşünüyorsunuz? Kendi 
üretiminizi de göz ününde bulundurduğunuzda, günümüzde 
makarna, bisküvi ve ekmek gibi gıdalar için hangi tip ambalaj-
lar tercih edilmelidir?
Makarna gibi kuru gıdalar kendi bünyesinde çok düşük su içer-
diğinden, mikrobiyolojik ve kimyasal olarak diğer gıdalara göre 
daha stabildir. Burada amaç raf ömrü boyunca nem almamasını 
sağlamaktır. Bu nedenle nem dengesini sağlayabilecek ambalaj 
malzemeleri seçilmelidir.

Örneğin bisküvi nem alırsa, ağızda hissedilen çıtırlığını kaybeder 
ve duyusal özellikleri bozulur. İçinde krema, kakao veya çikolata 
gibi yağlı bileşenler içeren bisküvi ürünleri için bariyer ambalaj 
kullanılması gerekir. Ekmek için hem ekmeğin nemini kaybetme-
mesi hem istenilen yumuşaklığını muhafaza etmesi hem de dı-
şarıdan ambalaj içine girebilecek ve mikrobiyolojik bozulmalara 

we, as Korozo, established a team that is responsible from follow-
ing all these respective laws, purchasing all our inputs in line with 
these laws and manufacturing all our products in line with the 
best manufacturing practices determined again with these laws. 
Thanks to this team, we continue production by first considering 
Turkish national laws and then the laws of the countries that we 
manufacture packages for.  

Which packaging materials can be used in food packaging and 
which can’t? 
The packages manufactured with chemicals that are not allowed 
by national and international regulations, notifications and similar 
publications cannot be used in food packaging. Monomer manu-
facturers shall be careful about this subject more than the polymer 
manufacturers and follow the respective directives very closely.

When we think of food substances like pasta, biscuit and bread, 
and the conditions required to preserve these better such as hu-
midity, vapor, oxygen and oil penetrability, which type of pack-
ages will be more suitable? And when you think of your own 
production, which type of packages should be preferred for 
food substances like pasta, biscuit and bread today?
Since the water content is low, dry food substances like pasta are 
more stable microbiologically and chemically compared to other 
food substances. For these products, the goal is to prevent them 
to gather moisture throughout their shelf lives. Thus packaging 
materials that will ensure moisture balance must be selected.

For example, if biscuits gather moisture, that crispiness felt in the 
mouth disappears, thus all their sensorial character. It is required 
to use barrier packages for biscuit products including oily ingredi-
ents like cream, cacao or chocolate. And bread requires the use of 
water resistant packaging materials in order to ensure that bread 
doesn’t lose its moisture, to preserve its softness and to prevent 
the moisture that can cause microbiological decay to enter into 
the package. Thus, the most widely used packaging material for 
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sebebiyet verebilecek nemi önlemek amacıyla, suya karşı bariye-
ri olan ambalaj malzemelerinin kullanılması gerekmektedir. Bu 
amaçla ekmekte en fazla tercih edilen ambalaj malzemesi Polip-
ropilen ambalajlardır. 

Ambalaj baskısında kullanılan boyalar da önemli bir konu. 
Gıda ambalajlarında kullanılan baskı boyaları nelerdir ve bu 
boyalar hangi özelliklere sahiptir?
Gıda ambalajlarında kullanılan mürekkepler, gıdaya uygun ola-
rak tasarlanan, yine içinde ambalaj cinsine göre uyumlu ve is-
tenen farklı özellikleri karşılayabilecek şekilde ürün çeşitliliğine 
sahip ürünlerdir.  

Ülkemizde de birçok yabancı şirketin üretim tesisleri bulunmakta 
olup, çok iyi firmalar tarafından gıda ambalajına yönelik mürek-
kepler üretilmektedir. Ambalaj mürekkebi ayrı bir dünya olma-
sı nedeni ile bu bilgileri ambalaj mürekkepçilerinin paylaşması 
daha yerinde olacaktır. 

Gıda ambalajlamada işin iki boyutu var. İlki ambalajın hazırla-
nıp üretilmesi, ikincisi ürünün ambalaja yerleştirilmesi. Dola-
yısıyla bu iki işlem arasında, bir hijyen zincirinin oluşturulması 
gerekiyor. Peki üretimi ve baskı tamamlanmış ambalajlarda 
hijyen nasıl sağlanır ve bu ambalajlar herhangi bir bulaşma 
olasılığına karşı nasıl muhafaza edilir?
Ambalaj malzemeleri,  iyi üretim uygulamaları (GMP) dikkate alı-
narak hijyenik şartlarda üretilip, ardından da çok iyi şekilde streç 
gibi film malzemelerle komple kaplanarak, kapalı, temiz ve kuru 
depolarda saklanmalıdır.

Ambalaj üretiminde hijyenin sağlanabilmesi için öncelikle perso-
nel hijyeninin sağlanması, üretim ortamında iyi bir haşere kont-
rol sistemi oluşturulması ve bulaşma risklerinin çok iyi belirlenip, 
risk olan konularda gerekli elimine çalışmalarının tamamlanıp, 
sürekli izlenmesi önemlidir. 

Gıda ambalajı üretiminde son üründen hammaddeye, hammad-
deden son ürüne kadar olan süreçlerde izlenebilirlik sağlanma-
lı, bir sorun olduğunda ambalajı oluşturan tüm komponentlere 
kolayca ulaşılmalıdır. Dış ambalaj iyice yapıldıktan sonra üretim 
yerinden müşterilere giden sürede taşınma sırasında da gelebi-
lecek riskler için üretici firmaların gerekli önlemleri alması önem-
lidir. Yapılan tüm kontroller ve alınan önlemler kayıt altında tu-
tulmalıdır.

bread is polypropylene packages. 

The ink used in package printing is another important subject. 
What are the inks used in food packaging and what are their 
properties?
The inks used in food packages are products specially designed 
for food substances in rich varieties that may fulfill the different 
desired qualities in line with the type of the package.   In Turkey, 
there are production facilities of many foreign companies. And 
they are reliable companies producing inks for food packaging. 
Since package inks are the subjects of a totally different sector, 
it would be better for the package ink manufacturers to share 
the details. 

There are two steps of food packaging. The first one is prepar-
ing and manufacturing the package, and the second one is 
placing the product into the package. Thus, a hygienic chain 
shall be ensured between these two steps. So, how is hygiene 
ensured in packages whose manufacturing and printing are 
completed? And how these packages should be protected 
against contamination risk?
Packaging materials shall be manufactured in hygienic conditions 
by considering good manufacturing practices (GMP) and then 
stored in clean and dry indoor storages by being completely coat-
ed with films like plastic wraps.

In order to ensure the hygiene in package manufacturing, pri-
marily personnel hygiene shall be ensured, a good pest control 
system shall be established at the workplace, the contamina-
tion risks shall be determined, the required elimination efforts 
regarding these risks shall be made and the state shall be moni-
tored constantly. 

In all processes of food package manufacturing from end product 
to raw material and from raw material to end product, traceability 
shall be enabled and it shall be made easy to access all compo-
nents that compose the package when there is a problem. 

It is also very important for the packaging manufacturers to 
take the required precautions for the possible risks that may 
arise in transportation of these products from the manufac-
turing site to the customer after making the external packing 
carefully. And all the controls made and the precautions taken 
shall be recorded.
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Uflex Group, bir milyar ABD Doları ciro seviyesini aşan lider es-
nek ambalajlama şirketlerinden biri. Dubai, Mısır, Meksika, Hin-
distan, Polonya’da üretim tesislerine ve 100’ü aşkın ülkede güçlü 
bir varlığa sahip olan grup, hızla büyümeye devam ediyor. 1984 
yılında kurulan grubun sadece 28 yılda ulaştığı bu nokta, tama-
men Uflex’in esnek ambalajlama dünyasına sunduğu yenilikler 
sayesinde.

Hindistan’daki esnek ambalaj çözümlerinin çoğunu ilk sunan fir-
ma olan Uflex’in bu başarısı, geriye doğru bütünleşen bir firma 
olmasına ve de granüllerden çiplere, çok katmanlı preslenmiş 
malzemelerden mürekkep, yapıştırıcı, baskı silindirleri ve maki-
nelerine kadar tüm girdileri kurum içinde imal edilmesine daya-
nıyor. Ve tüm bu özellikleri, nihai ambalajı yaratana kadar geçen 
tüm işlem seviyelerinde yenilik yapmak için şirkete birçok fırsat 
sunuyor.

Uflex Group is one of pioneering company in flexible packaging 
who has crossed mark of one billion US Dollar turn over. With 
manufacturing facilities in Dubai, Egypt, Mexico, India, Polland 
and presence in more than 100 countries and still growing. 

All this development in only 28 years (established in 1984) could 
be achieved because of innovations provide by Uflex in flexible 
packaging world.

We introduced most of the flexible packaging solutions in India 
for various products. It is possible because Uflex is fully back-
ward integrated company and right from granules and chips to 
multilayer laminate and all the inputs like ink, adhesives, print-
ing cylinders and machines are being manufactured in house. 
This give ample opportunity to innovate in all levels of processes 
involved in making final packing.

“Özel olarak tasarlanmış ambalajlar sadece ürünü dış atmosferden korumakla kalmaz, aynı za-
manda kırılmaları da azaltır. Ambalajların açıldıktan sonra yeniden kapatılabilir olması da am-
balajlara ekstra bir boyut katar ve onları kullanıcı dostu kılar.”
“Specially designed packing not only protect the products from outside atmosphere but also 
reduces breakages. The re-closability of packs can give extra dimension to packing and is much 
user friendly.”
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Gıdada kullanılabilir ürünler endüstrisi için sadece ekonomik ol-
makla kalmayan ama aynı zamanda ürünün raf ömrünü de uza-
tan çeşitli preslenmiş malzememiz bulunmaktadır. Özel olarak 
tasarlanmış bu ambalajlar sadece ürünü dış atmosferden koru-
makla kalmaz, aynı zamanda kırılmaları da azaltır. Ambalajların 
açıldıktan sonra yeniden kapatılabilir olması da ambalajlara eks-
tra bir boyut katar ve onları kullanıcı dostu kılar.

Makarnalar veya taneli ürünler ve toz ürünler, ortadan kapatılmış 
torbalar ile ambalajlanabilir. Üretim kapasitesi açısından farklılık 
gösteren çeşitli makine modellerimiz bulunmaktadır. Makinele-
rimiz dakikada 40 torbadan 150 torbaya kadar ambalaj yapabilir. 
Makinelerin bu yüksek verimi, AR-GE ve teknolojimiz sayesinde 
başarılmıştır. Makine modellerinden bazıları FFS-600, CT-90, CT-
SD, CT-150 ve CTSD-C’dir. Bu modeller, hem sürekli hem de ke-
sintili modellerdir.

BİSKÜVİ İÇİN SEÇENEKLER
Bisküvi endüstrisi için ise bir kesintisiz sarma makineleri serimiz 
vardır. Normal kesintisiz sarma makinesi (FW-1001 modeli), bis-
küvileri ortadan kapatılmış torbalar ile paketleyebilir. Bu maki-
neler yalnız başına birimler olarak kullanılabildiği gibi mevcut 
üretim hatlarına da dâhil edilebilir.

Bisküvinin kırılmasını önlemek için özel torbalar kullanılabilir. 
Bunlar ortadan kapatılmış torbalardır ama yandaki kapatma yer-
leri hemen torbanın ucundadır. Böylece bisküvinin kayması ve 
sallanması engellenerek çatlama ve kırılma ihtimali azaltılır. 

Bisküvileri zarf tipi poşetler ile paketlemek için de makineler 
üretiriz.  Bu da nakliye sırasında kırılma ihtimalini azaltır ve aynı 
zamanda ürünün raf ömrünü uzatan esnek ambalajda eski biskü-
vi paketlerinin görünümünün korunmasına olanak tanır. Bu pa-
ketler, üzerini sarma makine modeli ile yapılabilir (OW-1001). Bu 
aynı zamanda her iki tarafı da ısıtılarak kapatılabilir olan özel bir 
tür preslenmiş malzeme gerektirir. Bu özel preslenmiş malzeme 
de Uflex tarafından üretilir.

Bisküvileri birden çok katman ile ambalajlamak için aile ambalaj 
makinemiz bulunmaktadır.

PAKETLEMEDE YENİ AMBALAJ SEÇENEKLERİ
Günümüzde ürünler sadece ortadan kapatılmış, üç veya dört ta-
rafı kapatılmış torbalar ile değil, ayakta durabilen veya üç tarafı 
köşeli torbalar gibi başka çekici torbalar ile de paketlenmektedir. 
Bu torbalar, marka tanıtımında ayırt edici bir özellik sağlayabilir. 
Müşteri alışkanlıklarındaki değişim de alışveriş merkezlerinden 
ve büyük mağazalardan satın alımların artmasına neden olmuş-
tur. Alışveriş merkezlerinde müşteriler tarafından geleneksel 
ambalajlardansa ayakta durabilen torbalar ve üç tarafı köşeli 
torbalar tercih edilebilir. Bu ayakta durabilen ve üç tarafı köşeli 
torbalar, müşteriye yeniden kapatma şansı sunan ve dolayısıyla 
ürünün daha iyi kullanılmasını sağlayan sürgüler ve fermuarlar 
ile de birlikte gelebilir. Uflex bu torbaları üretmekle kalmaz, aynı 
zamanda bu torbaları üretecek (SP-12 ve 3D-12) ve bu özel tor-
balarla çeşitli ürünleri ambalajlayacak makineler (Al, doldur ve 
kapat makine modeli: PFS) de üretir.

For food grade industry we have various types of laminates which 
are not only economical but also increases the shelf life of the 
product. Specially designed packing not only protect the prod-
ucts from outside atmosphere but also reduces breakages. The 
re-closability of packs can give extra dimension to packing and is 
much user friendly.

Products like pasta / granules and powders can be packed in cen-
tre seal pouches. We have developed various machine models 
which vary in out put, our machines can pack from 40 pouches per 
minute to 150 pouches per minute. This high output of machines 
could be achieved with the result of our R&D and development in 
technology. Some of the machine models are FFS-600, CT-90, CT-
SD, CT-150 & CTSD-C. These models are both continuous as well as 
intermittent models.

OPTIONS FOR BISCUIT
For biscuit industry we have range of flow wrap machines. The 
normal flow wrap machine (model – FW-1001) can pack biscuits 
in centre seal pouches. These machines can be used as stand 
alone units and can also be incorporated with the existing pro-
duction lines.

To reduce the breakage of biscuit special type of pouches (on 
edge pouches) can be used, these are centre seal pouches but 
the end seals are just on the edge of the pouch and hence re-
duces the shifting and shaking of biscuits resulting in lesser jerks 
and breakages. 

We make machine for packing biscuits in envelop type of pouch 
(photo attached). This also reduces the breakage during trans-
portation and also keep the look of earlier biscuit packs in flex-
ible packaging instead of paper packing, which increase the shelf 
life of product. These packs can be made on over wrap machine 
model: OW-1001. This also require special type of laminate which 
ought to be both side heat sealable. This special type of laminate 
is also being made by Uflex.

For packing biscuits in multiple layers we have family pack ma-
chine to offer.

LATEST PACKAGE OPTIONS AT PACKING
Now a days the products are being packed not only in centre 
seal / three side or four side seal pouches but in other attractive 
pouches like Stand up or Thee side gusset pouches (photo at-
tached). Theses pouches give distinct advantage in promoting 
brand. Change in consumer habits has introduced purchasing 
from shopping malls and departmental sores. In these malls 
stand up pouches or three side gusset pouches can be pre-
ferred by the consumer over other traditional packs. Not only 
this Stand up & Three side gusset pouches can come with slider 
and zipper which gives consumer the option of re-closability an 
hence better use of product. Uflex not only make these pouches 
but also make machines (SP-12 & 3D-12) to make these pouches 
and pack various products (like biscuits, pasta, granules, powder, 
liquid and paste) in these specialized pouches (Pick fill & seal ma-
chine model : PFS). 
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Sektörünün yenilikçi markası Selva Gıda, bu yıl Ambalaj Sanayi-
cileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenen ve başarılı şirketle-
re uluslararası prestij sunan 170 ambalajın 12 farklı kategoride 
değerlendirildiği Ambalaj Ay Yıldızları 2012 Yarışması’nda, Grafik 
Tasarım Kategorisi’nde Vakumlu İrmik ve Buğday Unu Ambalajı 
ile Yetkinlik Ödülü’ne layık görüldü.  

Ambalaj Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen Ambalaj Ay 
Yıldızları 2012 Yarışmasının Ödülleri 3 Eylül 2012’de Four Seasons 
Hotel İstanbul’da muhteşem bir tören ile dağıtıldı. Selva Gıda 
San. AŞ Türkiye Satış Müdürü Nihat Özbey, Vakumlu İrmik ve Un 
Ambalajı ile kazandıkları Yetkinlik Ödülü’nü, ASD Yönetim Kurulu 
üyesi Mustafa Tacir’den aldı. 

Yarışma kuralı uyarınca “Yetkinlik 2012” ödülüne layık görülen 
ambalajlar World Packaging Organization-WPO’nun düzenledi-
ği WorldStar Yarışması da dahil uluslararası yarışmalara katılma 
hakkı kazanmış oldu.

Selva Food Industry, the innovative brand of its sector, was deemed 
worthy of the Competence Award with its Vacuum Semolina and 
Wheat Flour Package in the Graphic Design Category of the Cres-
cents and Stars of Packaging Competition of 2012 -organized by 
the Packaging Manufacturers Association- which evaluated 170 
packages in 12 categories and brings international prestige to the 
successful companies.   The awards of Crescents and Stars of Pack-
aging Competition of 2012 were granted to the winners on Sep-
tember 3rd, 2012, in a spectacular ceremony held in Four Seasons 
Hotel Istanbul.  Nihat Özbey, the Sales Manager of Selva Food In-
dustry Inc. for Turkey, received the Competence Award, which the 
company won with the Vacuum Semolina and Flour Package, from 
Mustafa Tacir, the Chairman of the Board of Executives of Packag-
ing Manufacturers Association.    
Pursuant to the rules of the competition, the winners of “Compe-
tence 2012” award earned the right to participate in the interna-
tional competitions including WorldStar Competition organized 
by WPO- World Packaging Organization.  

Ambalaj Sanayicileri Derneği tarafından organize edilen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda Sel-
va Gıda, Genna MCG tasarımı olan Vakumlu İrmik ve Un Ambalajı ile Yetkinlik Ödülü’nü almaya 
hak kazandı. 
Selva Food Industry earned the right to be granted Competence Award with its Vacuum Semo-
lina and Flour Package designed by Genna MCG in the Crescents and Stars of Packaging Compe-
tition organized by  and Packaging Manufacturers Association.  
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Gittikçe artan haksız ticari uygulamalar nedeniyle bir düzenle-
meye gitmek zorunda kalan Hindistan hükümeti, 1 Kasım’dan 
itibaren geçerli olmak üzere Hızlı Tüketim Malları şirketlerinin 
bisküvi ve süt tozu gibi belli ürünleri standart boyutlarda paket-
lemesini ve satmasını zorunlu hale getirdiğini duyurdu.

Bazı tüketici organizasyonlarından gelen paketlenmiş ürünlerin 
miktarlarının haksız bir şekilde azaltılmasına ilişkin şikâyetleri 
göz önünde bulunduran hükümet, Yasal Metroloji (Ambalajlı 
Emtialar) Kuralları 2011’de değişikliğe gitti.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklamada yapan Hindistan Gıda ve Tüke-
tici İlişkileri Bakanı K.V. Thomas; “Ülkedeki bazı üreticilerin, ürünün 
fiyatında herhangi bir değişiklik yapmadan paketlenmiş ürünlerin 
miktarlarında ufak oranlarda azaltmaya gittiği gözlemlendi.” dedi 
ve ekledi: “Hükümet, konuyu gerektiği şekilde değerlendirdikten 
sonra Yasal Metroloji Kuralları 2011’de değişikliğe gitti.”

Thomas, “Bu değişiklik uyarınca ismi geçen Kuralın ikinci bölüm-
deki 19 ürünün tüm üreticileri sadece standart boyutlarda paket-
leme yapabilecek” dedi ve hiçbir şekilde haksız miktar azaltmala-
rına izin verilmeyeceğini belirtti.

Bu kuralın 1 Kasım 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya baş-
layacağını da dile getiren Bakan’ın sözlerine göre; bisküviler, ek-
mekler, tahıllar, bakliyatlar, pirinçler ve buğday unları imalatçıla-
rın standart boyutlarda paketlemesi ve satması gereken ürünler 
arasında.

Having no choice but to establish a new regulation due to the 
gradually increasing cases of unfair trade practises, the Indian 
Government declared that it would be an obligation for the Fast 
Moving Consumer Goods Producers to package and sell certain 
products such as biscuits and milk powder in standard sizes as 
from November 1st. 

Following complaints regarding unfair reduction in the quantity 
of packaged products from some consumer organisation, the 
government has amended the Legal Metrology (Packaged Com-
modities) Rules 2011.

“It has been observed that some manufacturers in the country 
are reducing quantity of packaged products by small fractions 
without making a change in the price of the product. The gov-
ernment after due examination of the issue amended the Legal 
Metrology Rules, 2011,” Food and Consumer Affairs Minister K V 
Thomas said in a written reply.

“As per the amendment, all manufacturers of 19 commodities 
mentioned in second schedule of the said Rule will have to man-
datorily pack items in standard sizes only” he said, adding that 
any unfair reduction of quantity will not be permitted.

This order will be implemented from November 1, 2012, he said. 
biscuits, bread, cereals, pulses, rice and wheat flour are among 
other products that manufacturers are required to pack and sell 
in standard sizes, he added.

Hindistan hükümeti, aralarında bisküvi şirketlerinin de bulunduğu hızlı tüketim malları üreticile-
rine, ambalaj boyutunda standartlaşmayı zorunlu hale getirdi.
The Indian government made packaging standardization obligatory for the fast moving consumer 
goods producers including the biscuit products companies.
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Brabender® GmbH & Co. KG AR-GE BÖLÜMÜ
Brabender® GmbH & Co. KG R&D DIVISION
Hamurun üretim endüstrisinde, tekrarlanabilir kalitesi sıkça konu-
şulan parametrelerdendir. Hamur kalitesi genellikle hammadde 
kalitesi, hamur sıcaklığı, yoğurma zamanı, yoğurma enerjisi gibi 
üretim parametrelerinin kontrolü ile garanti altına alınmaktadır.

Hohenheim Üniversitesi’nde incelenen görsel hamur kalitesi de-
ğerlendirmeleri yeni bir metot olarak bu çalışmaların başlangıcı-
dır. Bu metot da kamera aracılığıyla hamur davranışı incelenir ve 
hammaddeden yoğurmayla en uygun hamur oluşumu için gere-
ken süre belirlenir. Bu süre, hamur yüzey kalitesinin değişiminin 
görsel ve sinyal işlemler aracılığıyla analizi ile belirlenir. Bütün bu 
metot ve parametrelerin olumsuzluğu, sadece hamur hazırlamak 
için önemli noktaları incelemeleri fakat son ürün hamur kalitesinin 
kontrol etmemeleridir.

El yapımı hamur ürünlerinde, hamurkâr kendi tecrübe ve algıla-
masına göre hamura dokunarak hamurun nem ve elastikiyetini 
tahmini olarak belirlemektedir. Ancak bu ölçümler asla objektif 
olarak değerlendirilemez.

In the industrial production of bakery products, one often speaks 
of reproducible dough quality. Today, this is mainly granted by 
means of defined raw materials and the observation of process-
ing parameters such as dough temperature, kneading time or also 
kneading energy.

New systems such as visual dough evaluation that are being in-
vestigated at the University of Hohenheim at the moment are still 
in their infancy. By means of a camera, the method evaluates the 
behavior of the dough and thus the time needed to form a dough 
optimally kneaded from the raw materials. This is obtained by 
means of the analysis of the changing of the surface quality of the 
dough over the time by means of image and signal processing. 
The problem of all of these methods and parameters, however, is 
that they only check key points of the dough preparation, but not 
the dough qualities of the final product dough itself. 

In handicraft bakeries, the dough maker touched the surface of 
the dough in order to judge the humidity and the elasticity on the 
basis of his experience and perception. This measuring however, 
neither can be called objective. 

heSaplanabİlİr 
hamur  kalİTeSİ

CalCulable dough Qualities
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Hamur hazırlama ile pişirme işlemi arasında, hamur kalitesinin 
kontrolü daha da önemli olmaktadır. 12 saatten daha uzun hamur 
hazırlama işlemlerinde hamur sıcaklığı 0-5 C aralığında olmakta-
dır. Bazı ajanların kullanımı veya pişirmeden önce kısa ve uzun ha-
mur dinlendirme aşamalarında enzim aktivitesi ve maya aktivitesi 
hamur kalitesine etki etmektedir. Bundan dolayı, bu gibi durum-
larda veya müşteri tarafından ürün kalitesi net olarak belirtildiğin-
de, hammadde sevkiyatından sonra yapılan analizler ekonomik 
açıdan kayıplardan sakınmak için daha da önem kazanmaktadır.

HIZLI TEST
Şimdiye kadar, yoğurmadan sonra hamur kalitesinin hızlı testini 
direk olarak yapan sadece birkaç metot vardı. Birçok durumda, un 
kalitesini belirlemek için yapılan geleneksel hamur reoloji ölçümleri 
çok uzun zaman almakta, bu süre boyunca da hamur yığını işlenmiş 
olmakta veya bu testler maya kullanımından dolayı uygulanama-
maktaydı. Gluten kalitesi hamur kalitesi için önemli bir göstergedir. 
Brabender Marka Glutograph-E cihazı ile gluten kalitesi, birkaç da-
kika içerisinde kesin, doğru ve tekrarlanabilir bir şekilde hızlıca be-
lirlenir. Glutograph sistemi un, makarna, erişte hamurlarında gluten 
kalitesini belirlemek amaçlı geliştirilmiştir. Cihaz entegre software 
programı ile grafik çizimi ve hesaplamaları otomatik olarak yapmak-
ta ve dokunmatik ekran ile çalıştırılmaktadır.

ÖLÇÜM PRENSİBİ
Glutograph ölçüm sisteminde, birbirlerine uzaklığı sabit olan yu-
varlak oluklu iki plaka bulunmaktadır. Sistemde ayrıca plakalardan 
taşan hamurun ölçümü olumsuz etkilememesi için kesilmesini 
sağlayan halka kesici bulunmaktadır. Numune iki paralel plaka 
arasına konur ve taşan hamur kesici halka ile kesilir. Plakaların ça-
pının ve aralarındaki uzaklığın sabit olması her zaman aynı miktar-
da ve aynı geometride numune ile çalışılmasını sağlar. Üst plaka 
sabit, alt plaka ise kesme açısı ve numuneden bağımsız olarak sa

Whether the dough will shrink on the line due to a stronger gluten 
structure or which influence flour, that has been transported over 
bigger distances in summer, will finally have on the volume of the 
products, cannot be revealed only by the dough temperature.
The dough qualities, however, become the more important the 
bigger is the interval between the dough preparation and the 
baking process.

In the sector of long-term dough processing of more than 12 
hours, for example, of dough pieces in the range positive of 0 to 
5°C. Other examples are the utilization of precursors or pre-dough 
and long dough resting phases before the processing, where the 
enzyme activity or the activity of the yeast, among others, have an 
influence on the dough qualities.
Therefore, in such cases or if exact product qualities are defined 
by the customer, dough analysises after the delivery of new raw 
materials make also sense from the economic point of view in or-
der to avoid waste.

QUICK TEST
Up to now, there are only very few methods for quick evaluation 
directly after kneading. In many cases, traditional analysing meth-
ods for the dough rheological measurement of the flour quality 
need more time, during which a dough batch often has already 
been processed, or they cannot be applied due to the utilisation 
of yeast. 
An important index for the dough qualities is the gluten quality. 
Within a few minutes, it can be determined precisely, reliably and 
in a reproducible way in a quick test by means of a glutograph 
of Brabender, for example. Originally, the system has been devel-
oped for testing pasta dough, but it has already made its way in 
other sectors. The compact unit is operated via a touch screen on 
which the measurement can also be observed.
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bit bir kuvvetin etkisi ile döndürülmektedir. Gluten kalitesine bağ-
lı olarak, bu sabit kuvvet (germe kuvveti) alt plakanın yavaş veya 
hızlı bir şekilde sapmasını sağlayarak numuneyi az veya çok çekip 
uzatır. Bu kuvvetin etkisi ile zamanla sapma açısında olan değişim 
grafiksel olarak kaydedilir. Belli bir sapma açısına ulaştıktan son-
ra veya belli bir süre sonra, alt plakaya uygulanan kuvvet sıfırlanır 
ve hamur serbest bırakılır. Serbest bırakılan hamur elastikiyetine 
göre büzülür ve küçülür.

HESAPLAMALAR
Grafiğin ilk kısmındaki yükseliş eğrisi numunenin esnekliği, ikinci 
kısımdaki düşüş eğrisi ise numunenin geri dönüşümü, elastikiyeti 
hakkında bilgi verir. Kesme zamanı ( belli bir sapma açısına ulaş-
mak için geçen süre) numunenin esneme özelliğini gösterir.
Sabit bir sürede sapmadaki düşüş ise numunenin elastikiyetini 
yansıtır. Eğrinin, hedef değerler ile karşılaştırılması ile hamur ka-
rakteristiği veya hamurun pişme süresine kadar davranışları hak-
kında hızlı bir bilgi elde edilir. Bu karşılaştırmalar aynı zamanda 
tüm reçete bileşenleri ile beraber un kalitesindeki değişimi de 
gösterir. 
Bu çalışmalar ile, üreticiler her bir ürün için, en iyi hamur kalite-
sini baz alarak kendi özel standartlarını oluşturabilirler. Bütün bu 
özelliklerinden dolayı Glutograph, hamurun yoğurma kabından 
direk alınarak elastikiyetinin belirlenmesi için oldukça kolay bir uy-
gulamadır. Bununla beraber bu metot ile hamur hakkında alınan 
bilgiler sınırlıdır. Örneğin, bu sistem ile hamurun gelişiminin uzun 
zaman boyunca ölçülmesi mümkün olmadığı için Extensograph 
ile elde edilen veriler elde edilemez. 

MEASURING PRINCIPLE
The measuring system of the glutograph consists of two parallel, 
round, corrugated plates mounted at a defined distance opposite 
each other. The best is to use scissors to cut the dough sample 
out of the dough in order to prevent an outer skin from influenc-
ing the result of the measurement. The dough is put in-between 
the two plates and the overlapping dough is cut off with a knife 
ring. The fixed distance and diameter of the two plates provide for 
a defined sample volume and a reproducible sample geometry. 
Whereas the upper plate is mounted fix, the lower one is turned 
with a constant force – independent of shear angle and sample. 
Depending on the gluten quality, this constant force (shear stress) 
stretches the sample more or less, i.e. the lower plate is deflected 
more or less quickly against the upper one. This deflection respec-
tively the shear angle is recorded as a function of time. After hav-
ing reached a certain deflection, the sample is released.
The weight is lifted and does no longer exert force on the dough.
If it was a car you would call it idle running. The sample relaxes 
and shrinks in this moment according to its elasticity.

EVALUATIONS
The diagram recorded during the measurement first shows the 
stretching process in the first section. The falling curve in the sec-
ond part represents the recovery of the sample. The shearing time 
(time up to reaching a certain pre-set deflection) is a measure of 
the stretching properties of the sample and can be defined ac-
cording to the recipe or the dough. The decline of the deflection 

Hamur levhalarının karşılaştırılması: Aynı üretim koşulları altında hammadde kalitesindeki 
farklılıklar hamurun özellikleri üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir ve hatalı ürün veya 
üretim hatalarına sebep olur.

Comparison of dough sheets: under equal processing parameters differences in the raw ma-
terial quality can strongly influence the dough characteristics or lead to defective products 
or production failures. 

Under equal processing parameters differences in the raw material quality can strongly in-
fluence the dough characteristics or lead to production failures.

Üst plaka sabit olmasına karşın alt plaka sabit bir kuvvetin etkisi ile kesme açısı ve nu-
muneden bağımsız olarak sabit bir kuvvetin etkisi ile döndürülmektedir. Kısa bir din-
lendirme safhasından sonra numune üzerine sabit bir kuvvet uygulanır.

Whereas the upper plate is mounted fix, the lower one is turned with a constant force - inde-
pendent of shear angle and sample. After a short resting phase the weight exerts a constant 
force on the sample.

Son olarak hamura uygulanan kuvvet kaldırılır ve hamur serbest bırakılır. Numune elastikiy-
etine göre büzülür ve küçülür.

Finally the weight is lifted and does no longer exert force on the dough. The sample relaxes 
and shrinks in this moment according to its elasticity.
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Referans eğriden farklı elde edilen eğriler kesin olarak uygun-
suzluk için sebep göstergesi değildir, bu sadece uygunsuzluk 
bulunduğunu gösterir. Bu bilgiler ışığında, üretim esnasında hızlı 
müdahale edilerek ürünle ilgili muhtemel olumsuzluklar ortadan 
kaldırılır. 

Brabender ® Amylograph
UNUN JELATİNİZASYON ÖZELLİKLERİ İÇİN YÖNTEMLER
Unun kabarma özellikleri sadece gluten özelliklerine göre belirle-
nir ancak aynı zamanda büyük oranda nişasta jelatinizasyona da 
bağlıdır. Unlu mamullerin gözenek ve kırıntı yapısı aynı zamanda 
sertlik derecesini belirler ve bu faktör, ürünün raf ömrünü bağlı-
dır. Unda ki nişasta jelatinizasyonu özellikleri esas olarak büyük 
ölçüde tahılın yetiştiği dönemdeki hava koşullarına bağlı olan 
α-amilaz içeriği tarafından belirlenir. Nemli hava, yüksek α-amilaz 
içeriği oluşturur ve bu tahılın filizlenmesi (çimlenmesi) ile paralel 
gider. Amylograph ile buğday ve çavdarı jelatinizasyon özellikleri 
test edilir ve ayrıca α-amilaz içeriği de belirlenir. 

Amylograph (son model: Amylograph-E) ölçüm sistemi Viscog-
raph aynıdır. İçine numune, un/su ya da nişasta/su süspansiyonları 
doldurulan sensörleri ile beraber bir ölçüm kabı bulunmaktadır. 
İğneler ile bir ölçüm probu bu ölçüm kase içine yerleştirilir. Ölçüm 
kabı örneğin hassas sıcaklık kontrollünü sağlamak için ısıtıcılar ile 
çevrilidir. 

Ölçüm kabı döndükçe, iğneler, ölçüm sensörleri yardımı ile kapta 
bulunan dönen örneğin yoğunluğuna göre sapmayı tespit ederek 
iyi numune karışımını sağlar ve sedimantasyonu önler. Bu sapma 
tork olarak ölçülür.

Amylograph ile buğday ve çavdar unu jelatinizasyon özelliklerini 

ölçmek için, un su bulamacı (80 g un ve 450 ml distile su içeren) 
30° C’den 90°C’ye kadar 1.5°C/dak. sabit bir ısıtma hızı ile ısıtılır. 
Bu ısıtma işlemi sırasında viskozite, sıcaklığın bir fonksiyonu olarak 
ölçülür ve kaydedilir. Testler uluslararası standartlara uygun olarak 
yapılır (e.g. ICC standard no. 126/1).

Sonuç diyagramı, sıcaklığın zaman fonksiyonu olarak viskoziteyi 
gösterir. Bu diyagram (Amylogram) un özelliklerini (nişasta özellik-
leri, nişastanın bozunumu, şişme, pentosanları) ve bunun yanı sıra 
un seçimi, karşımı ve un tedavisinde etkili olan enzim aktivitesini 
(veya amilaz içeriğini) belirtir.Diyagram maksimum jelatinizasyon 

after a certain time mirrors the elasticity of the curve. The com-
parison of the curve with a target specification gives a quick infor-
mation about the dough characteristics or of how the dough will 
behave on the line and therefore also reveals changes of the flour 
quality, together with all recipe components.
Every company can define its own target specification on the ba-
sis of an optimum dough and for every recipe and can thus create 
its own company standards.

This is the reason why the glutograph is a comparatively easy ap-
plication to take dough directly out of the kneading bowl and to 
analyse its elasticity. Nevertheless also this analysing method has 
its limits: For example, it cannot replace the extensograph, as it is 
not possible to compare the dough development over a longer 
period of time, but only at a certain point in time. A difference 
from the reference curve does not necessarily indicate the reason 
for the failure, but it only indicates that a failure does exist. Nev-
ertheless also this information can possibly save the cleaning of a 
line from scrap dough or lowers the rate of returns and enables a 
quick intervention into the production process.

Brabender® Amylograph
METHODS FOR THE GELATINIZATION 
PROPERTIES OF FLOUR
The baking properties of flour are based not only on the gluten 
characteristics but also to a great extent on the gelatinization of 
the starch. The porosity and the crumb structure of the baked 
goods depend upon this factor which also determines the degree 
of firmness and the shelf life of the product. The gelatinization 
properties of the starch in the flour are mainly determined by the 
α-amylase content which, in turn, largely depends on the weath-
er during growing of the grain. Moist weather produces a high 
α-amylase content, this goes parallel to the germination (sprout-
ing) of the grain. With the Amylograph, the gelatinization proper-
ties of wheat and rye are tested and, thus, also their α-amylase 
content.

The measuring system of the Amylograph (latest model: Amylo-
graph-E) is the same as that of the Viscograph. It consists of a 
measuring bowl with feelers into which the sample, a flour/water 
or starch/water suspension is filled. A measuring feeler with pins 
penetrates into this measuring bowl. The measuring bowl is sur-
rounded by heaters providing for precise temperature control of 
the sample in the bowl.

As the measuring bowl rotates, the pins provide for good mixing 
of the sample and prevent sedimentation while the measuring 
feeler is deflected by the sample rotating with the bowl accord-
ing to the viscosity of the sample. This deflection is measured as 
torque. 

For measuring the gelatinization properties of wheat and rye 
flour with the Amylograph, a flourwater slurry (consisting of 80 
g of flour and 450 ml of distilled water) is heated up from 30°C to 
90°C at a constant heating rate of 1.5 °C/min. During this heating 
process, the viscosity is measured and recorded as a function of 
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(en yüksek viskozite) ve jelatinizasyon sıcaklığı (maksimum sıcak-
lık) değerlendirmesi için kullanılmaktadır.

Özellikle maksimum jelatinizasyon, unun içerdiği nişastanın jela-
tinizasyonu ve yıkımı hakkında bilgi verir. Bu maksimum değer, 
unun enzim aktivitesini etkiler. Filizlenmiş tahıl, enzim aktivitesi 
yüksek yani çok düşük bir maksimum sonucu, un yüksek amilaz 
içeriğe sahiptir. Bu durumda pişmiş ürün oldukça düşük kaliteli 
olur (çizikler içeren nemli, yapışkan hamur). Aynı şey tersi durum 
için de geçerlidir, çok yüksek bir maksimum ile düşük enzim aktivi-
tesi tatmin edici bir pişirme sonucu vermez. Çalışılan endüstrinin 
amacına göre; malt veya mantar amilaz gibi α-amilazlar eklenerek, 
dengeli bir enzim aktivitesine ulaşılabilir. Un özellikleri ve α-amilaz 
eklenmesi Amylograph ile kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

FARKLI ENZİM AKTİVİTESİNE SAHİP UNLARLA 
ÜRETİLEN EKMEKLER
Maksimum jelatinizasyon yüksekliği dışında, jelatinizasyon sıcak-

lığı un kalitesi hakkında değerli bilgiler verir. Özellikle çavdar unu 
için maksimum jelatinizasyon eşit derecede önem taşımaktadır. 
Kaliteli bir çavdar unu, en az 63°C jelatinizasyon sıcaklığında olma-
lıdır. Buğday unu, çavdar ununa göre daha yüksek bir jelatinizas-
yon sıcaklığına sahiptir. Tip 550 ve 1050 buğday unu ile iyi pişirme 
sonuçları elde etmek için maksimum, en az 350 AU (= Amylograph 
birimleri) ve jelatinizasyon sıcaklığı en az 77 °C olmalıdır. Kepekli 
buğday unu için, 400 AU ve 80 °C tavsiye edilir.

Maksimum uygulaması dışında, hidrokoloitlerin etki ve özellikle-
rinin kontrol ve ayarlanması için Amylograph kullanılabilir. İlgili 
yöntem Detmold / Almanya’da bulunan Alman Federal Tahıl ve 
Patates İşleme Araştırma İstasyonu tarafından geliştirilmiştir. 

Test için 7 g hidrokolloit ve 523 ml su ile bir süspansiyon hazırla-
nır. Hidrokolloid miktarı, yaklaşık 700 AU maksimum viskozite elde 
etmek için ayarlanır. Üretim aşamasında pişirme şeklin göre, nu-
mune ağırlığına 700 AU sonuç verecek şekilde hidrokolloid miktarı 
(7g= 1 % hydrocolloid addition) eklenebilir. Maksimuma en erken 
25-30°C ulaşabilir. 

temperature. The tests are done in compliance with international 
standards (e.g. ICC standard no. 126/1). The resulting diagram 
shows the viscosity as a function of time and, consequently, of 
temperature. This diagram (Amylogram) represents the flour char-
acteristics (starch properties, starch damage, swelling, pentosans) 
as well as the enzyme activity (or amylase content) which is of par-
ticular interest for the selection, blending and treatment of flour.
The diagram is evaluated for the gelatinization maximum (maxi-
mum viscosity) and the gelatinization temperature (temperature 
in the maximum).

It is in particular the gelatinization maximum which gives infor-
mation on the gelatinization and degradation of the starch con-
tained in the flour. This maximum is influenced by the enzyme 
activity of the flour. In case of sprouted grain, this enzyme activity 
is high, i.e. the flour has a high α-amylase content, resulting in a 
very low maximum. In this case, the baked product would have a 
rather poor quality (moist, gummy dough with streaks). The same 
is true for the opposite case, i.e. a low enzyme activity with a very 
high maximum would not give a satisfactory baking result either.
What industry aims at is a well-balanced enzyme activity which 
can also be reached by adding α- amylases like malt or fungal am-
ylases. The properties of a flour and the addition of α-amylases 
can be checked and adjusted with the Amylograph.

BREAD WITH DIFFERENT ENZYMES
ACTIVITY IN THE FLOUR
Apart from the height of the gelatinization maximum, the ge-
latinization temperature gives valuable information on the flour 
quality. Especially in the case of rye flour, it is of equal importance 
as the gelatinization maximum. A rye flour of good quality should 
have a gelatinization temperature of at least 63°C.

Wheat flours have a higher gelatinization temperature than rye 
flours. In order to obtain good baking results with type 550 and 
1050 wheat flour, the maximum should have at least 350 AU (= 
Amylograph units) and the gelatinization temperature should be 
at least 77°C. For wholemeal wheat flour, 400 AU and 80°C are rec-
ommended.

Apart from the a.m. applications, the Amylograph can be used for 
checking and adjusting the properties and the effect of hydrocol-
loids. The corresponding method was developed in the German 
Federal Research Station for Grain and Potato Processing in Det-
mold/Germany.

For the test, a suspension of 7 g of hydrocolloid and 523 ml of 
water is prepared. The amount of hydrocolloid is adjusted so as to 
obtain a maximum viscosity of about 700 AU. The sample weight 
which gives this result of 700 AU can be transferred to the amount 
of hydrocolloid to be added to the baking recipe in production (7 
g = 1 % hydrocolloid addition). The maximum should be reached 
early at about 25 - 50°C.
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Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir yere sahip olan Ortadoğu ülkeleri, Türkiye’nin 
makarna ve bisküvi ihracatında ilk sıralarda yer almaktadır. Irak, İran, Suudi Arabistan 
ve Lübnan, özellikle bisküvi açısından son derece önemli pazar potansiyeline sahip 
olan Ortadoğu ülkeleri arasındadır.
Middle East countries, which have an important place in Turkey’s foreign trade, are 
the major destinations of Turkey’s pasta and biscuit export.    Iraq, Iran, Saudi Arabia 
and Lebanon are among the Middle East countries with crucial market potentials, es-
pecially in terms of biscuit export.
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Dünyada yemek ve tüketim kültürleri genellikle ülke bazında değil 
de, bölgesel bazda farklılar göstermektedir. Daha önceki ülkeler-
de gördüğümüz gibi Ortadoğu ülkelerinde de beslenme biçimleri 
birbirine oldukça benzerlik göstermektedir. Genelde Arap mutfağı 
olarak nitelendirilen Ortadoğu tüketim kültüründe, ülkeler ara-
sında çok ciddi tüketim farklılıkları bulunmamakla birlikte, Arap 
mutfağının temelini genellikle Suriye, Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi 
ülkeler oluşturmaktadır. Suriye ve özellikle de Halep, Arap mutfa-
ğının başkenti olarak kabul edilir.

Mesafe ve kültürel yakınlıktan dolayı Türkiye’nin dış ticaretinde 
önemli bir yere sahip olan Ortadoğu ülkeleri, Türkiye’nin makarna 
ve bisküvi ihracatında ilk sıralarda yer almaktadır. Irak, İran, Suudi 
Arabistan ve Lübnan, özellikle bisküvi açısından son derece önem-
li pazar potansiyeline sahip olan Ortadoğu ülkeleri arasındadır. 
Türkiye’nin önemli markalarının bu ülkelerde fabrika kurmasının 
da bunun bir göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. İç çatışmaların 
sona ermesi ve toparlanma sürecine girmesi halinde Suriye’nin de 
iyi bir pazar olacağı tahmin edilmektedir.

IRAK’TA EKMEK, MAKARNA VE BİSKÜVİ
Göçebe boylarına dayanan çok köklü bir geçmişe sahip Irak mutfa-
ğı, Babiller, Sümerler, Pers ve Yunan gibi eski uygarlıklardan da ol-
dukça etkilenmiştir. Ülkenin günümüz mutfağında da bu göçebe 
yaşantısının ve farklı kültürel etkileşimin izleri vardır. Irak’ın kökeni 
olan göçebe boyları, ekmek ve hurma veya koyun ve deve gibi sa-
dece taşınabilir gıdaları kullanıyorlardı. Günümüzde de bu gıdalar, 
Iraklıların mutfaklarında önemlerini korumaya devam etmektedir. 
Irak’ın ana gıda kaynakları buğday, arpa, pirinç, sebze ve hurma 
(dünyadaki en büyük üreticilerindendir) ile sınırlıdır. Genellikle 
sebze olarak patlıcan, bamya, patates, domates, fasulye, barbunya 
ve mercimek bulunur. Et grubunda ise kuzu ve sığır eti en çok ter-
cih edilen, tavuk ve balık ardından gelen çeşitlerdir. Çorbalar na-
diren, etli yemekler ise sık sık hazırlanır ve yanında daima pilav ile 
servis edilir. Irak mutfağında çeşit arttıkça menüye sebze yemekle-
ri de girer fakat pilav vazgeçilmezlerdendir.

Makarna ve makarnanın bir türevi olan kuskus Irak’ta yaygın ola-
rak tüketilir ve Iraklıların makarna tercihlerinde dondurulmuş yaş 
makarnalar önemli bir yere sahiptir. Irak’ta ekmek olarak genellikle 
tandır ekmeği kullanırlar. Her evin bir tandırı vardır ancak Kuzey 
Irak’ta çok ünlü değildir. Irak’ın tandır ekmeği, ince ve oldukça 

Worldwide food and consumption cultures vary across regions 
rather than across countries.  Just like we observed in the previous 
countries, dieting patterns are quite similar among Middle East 
countries, as well.  Middle Eastern consumption culture, common-
ly called as the Arab cuisine, does not display significant differ-
ences across countries; however, the Arab cuisine is mostly rooted 
in Syria, Lebanon, Jordan and Egypt. Syria, Aleppo in particular, is 
considered as the capital of the Arab cuisine.

Having an important place in Turkey’s foreign trade due to geo-
graphical and cultural proximity, Middle East countries are the 
major destinations of Turkey’s pasta and biscuit export.    Iraq, Iran, 
Saudi Arabia and Lebanon are among the Middle East countries 
with crucial market potentials, especially in terms of biscuit ex-
port. The fact that notable Turkish brands have been establishing 
factories in these countries indicates the same point.  It is predict-
ed that Syria will become a favourable market when the civil war 
ends and the country enters a recovery process. 

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN IRAQ
Iraqi cuisine that has a deep rooted history extending back to no-
madic tribes had been radically affected by Babylonians, Sumer-
ians, Persians and Greeks. Even today, the influences of that no-
madic life and these different cultures can still be felt in the Iraqi 
cuisine. Nomadic tribes that Iraq is originated from preferred only 
long lasting food substances such as bread, date, mutton and 
camel due their life styles. And today, these food substances con-
tinue to have an important place in Iraqi cuisine. 

Iraq’s main food sources are limited with wheat, barley, rice, veg-
etable and date (one of the leading producers). And Iraqi people 
generally consume eggplant, okra, potato, tomato, green beans, 
kidney beans and lentils as vegetables. For meats, they mostly 
prefer lamb and beef, and chicken and fish follow these. Soups 
are rarely and meat dishes are frequently prepared, and they are 
always served with rice. As the number of varieties increase, veg-
etable dishes take their places on the tables, and again these are 
served with rice, too.

Pasta and couscous are consumed widely in Iraq, and frozen fresh 
pasta is widely preferred by the Iraqis.

And as bread, Iraqi people generally consume tandoori bread. 
Every house has its own tandoor; however this type of bread is 
not very popular in Northern Iraq. Tandoori bread of Iraq is a very 
thin and crispy type of bread. Flour, sesame seed and water is 
sprinkled on top of the tandoori bread dough that is rolled out 
in one and a half centimeters thick using a dough roller. This is a 
kind of batter. Then the bread is baked by being placed on top of 
the stove. They are prepared in large quantities and preserved for 
long time. Moreover, they also have thin and small bread called 
Sammoun; thin, large and round bread called Mada; thin, round 
and wide bread called Yufga that is stored as dry and moistened 
when it will be consumed.  öDesserts like Zilable that is a round 
crispy pastry filled with syrup are preferred widely by Iraqis. There 
are also desserts resembling baklava in Iraq, but they use the pis-
tachios as a whole. They think the ground pistachio makes the 
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gevrek bir çeşit ekmektir. Yufka gibi oklava ile bir buçuk santim 
kalınlığında açılan tandır ekmeğinin üzerine un, susam ve su ser-
pilir. Bu bir nevi bulamaçtır. Bundan sonra ekmek, ocağın üzerine 
yapıştırılarak pişirilir. Bu da yufka gibi bol miktarda hazırlanıp uzun 
müddet saklanabilir. Ayrıca Sammun denilen küçük, ince, tek kişi-
lik; saç ekmeği denilen biraz daha kalın; mada denilen daha ince, 
büyük ve yuvarlak ve yufga denilen ve ince, yuvarlak, geniş olarak 
fazlaca yapılıp kuru olarak saklanan, gerektiğinde nemlendirilerek 
tüketilen ekmekleri de mevcuttur. 
 
Halka şeklinde, çıtır ve içi şerbet olan Zilable gibi şerbetli tatlılar, 
Iraklılar tarafından oldukça sevilir. Ülkede baklava tarzı tatlılar da 
vardır fakat içine koyulan fıstıklar tüm kullanılır. Eğer dövülmüş toz 
halindeyse tatlının sıradan ve düşük kaliteli olduğu düşünülür.
Tüm bunlar geleneksel Irak mutfağının bir parçasıdır ancak ülkede 
yıllardır süren siyasi sorunlar, çatışma ve savaşlar, Iraklılar için eko-
nomik ve pratik hazırlanan gıdaları ön plana çıkarmaktadır. 

Irak’ta Makarna ve Bisküvi Pazarı
Irak, işlenmiş gıdalar açısından önemli ve gelişmeye açık bir pa-
zardır. Özellikle siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanması ve buna 
paralel olarak yaşam standartlarının yükselmesi ile ülkede işlenmiş 
ve yüksek proteinli gıdalara olan talebin daha da artacağı düşü-
nülmektedir.  Günümüz şartlarında makarna ve özellikle de bis-
küvi gibi ürünler açısından önemli bir potansiyele sahip olan Irak, 
Türkiye’nin de en önemli ihraç pazarları arasında yer almaktadır. 

Bazı kaynaklar dünya bisküvi ithalatında ilk 20 ülke arasında yer 
alan Irak’ın tatlı bisküvi ve gofret ithalatının 2006 yılında yaklaşık 
100 milyon dolarken, 2007 yılında bu tutarın 54 milyon dolara in-
diğini, 2008 yılında 71 milyon dolara, 2009 yılında 77 milyon do-
lara, 2010 yılında 218 milyon Dolara yükseldiğini, 2011 yılında ise 
124 milyon dolara gerilediğini göstermektedir. 

Irak’ın bu ürün grubunda 2008 yılında gerçekleştirdiği ithalatın 
yaklaşık 40 milyon dolarının tatlı bisküviler, yaklaşık 30 milyon 
dolarının ise gofretler oluştuğu tahmin edilmektedir. Irak’ın bu 
gruptaki toplam ithalatının % 84 gibi önemli bir oranı, Türkiye’den 
gerçekleştirilmektedir. Türkiye dışındaki diğer önemli ülkeler ise 
Yemen, Ürdün ve BAE’dir. 

2002 yılında tatlı bisküvi ihracatı yapılmayan Irak, 2004 yılından 
itibaren sektörün en önemli pazarı haline gelmiş ve 2011 yılında 
Türkiye’nin tatlı bisküvi ihracatının % 27,4’ü (125 milyon $) anılan 
ülkeye gerçekleştirilmiştir.

Bisküvi ihracatında olduğu gibi makarna konusunda da Irak önem-
li bir pazar konumundadır. Türkiye’nin 2009 yılında makarna ihra-
catı gerçekleştirdiği ülkeler arasında değer bazında en fazla pay 
alan ülke % 7,9 ile Irak’tır ve Irak, Türkiye’nin makarna ve kuskus 
ihracatında 2. sırada yer almaktadır. 

Türkiye, Irak’a makarna ve kuskus ihraç eden ülkeler arasında 2006 
yılında 7 milyon 134 bin dolar değerinde ihracat ile ilk sırada yer 
almaktadır ve pazarın % 60,9’unu elinde bulundurmaktadır. 2005–
2006 yılları arasında Türkiye’nin Irak’a makarna ve kuskus ihraca-
tında % 31’lik bir artış yaşanmıştır. Bu artış 2006 yılından sonra da 

dessert ordinary and low quality. All of these are part of traditional 
Iraqi cuisine; however the political problems, conflicts and wars in 
the country forced the Iraqis to prefer economical and practical 
foods more. 

Pasta and Biscuit Market in Iraq
Iraq is an important and developing market in terms of processed 
food substances. And with the political and economical stabiliza-
tion, and thus the improvement of life standards, the demand for 
processed and high protein food substances increased even more. 
Iraq that has an important potential for products such as pasta 
and especially biscuit is also among the most important export 
markets of Turkey. 

Resources show that the sweet biscuit and wafer import of Iraq 
as a country among the top 20 countries in world biscuit import 
was almost 100 million dollars in 2006, 54 million dollars in 2007, 
71 million dollars in 2008, 77 million dollars in 2009, 218 million 
dollars in 2010 and 124 million dollars in 2011. 

It is estimated that almost 40 million dollars of this figure in 2008 
was for sweet biscuits and almost 30 million dollars was for wafers. 
An important percentage of this total import of Iraq (84%) is from 
Turkey. And the other countries that Iraq imports these from are 
Yemen, Jordan and UAE. 

Iraq that didn’t import sweet biscuits in 2002 became the most 
important market of the sector as of 2004 and Turkey exported 
27.4% of its total sweet biscuit export (125 million $) to Iraq in 
2011.

As in biscuit export, Iraq is also an important market for pasta, too. 
With 7.9%, Iraq has the highest share on value basis among the 
countries that Turkey exported pasta to in 2009. Iraq is also ranked 
2nd in Turkey’s pasta and couscous export. 

And Turkey is ranked first among the countries that export pasta 
and couscous to Iraq with 7 million 134 thousand dollars worth 
export in 2006, and Turkey holds 60.9% of the market. Between 
the years 2005-2006, an increase of 31% had been seen in Turkey’s 
pasta and couscous export to Turkey. This increase continued also 
after 2006, and the figure reached to 19 thousand tons in 2009 
(11.7 million dollars), 25 thousand tons in 2010 (13.8 million dol-
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devam etmiş 2009 yılında 19 bin tona (11.7 milyon dolar), 2010 
yılında 25 bin tona (13,8 milyon dolar), 2011 yılında ise 31 bin tona 
(20.5 milyon dolar) ulaşmıştır. Türkiye, Irak’a ağırlıklı olarak 190219 
gtip kodlu pişirilmemiş, doldurulmamış, hazırlanmamış makarna 
ile 190230 gtip kodlu diğer makarnaları ihraç etmektedir.

İRAN’DA EKMEK, MAKARNA VE BİSKÜVİ
İran coğrafi olarak güneyde Basra ve Umman Körfezi (Fars Körfezi), 
kuzeyde ise Hazar denizi ile çevrili, tarihi MÖ 4000’lere dayanan, 17 
milyon km2 büyüklüğünde ve yaklaşık 75 milyon insanın yaşadığı 
bir ülke. 

Orta Asya ve Ortadoğu arasında kalan o geniş ve ayrıcalıklı coğraf-
yasının getirdiği konumuyla oldukça zengin bir kültüre sahip olan 
İran’da, bu kültür zenginliği mutfak kültürüne de yansımıştır.

İran mutfağında ülkenin coğrafi çeşitliliğinden kaynaklanan farklı 
pişirme biçimleri ve yemekleri mevcuttur. Ülke mutfağının teme-
lini ana yemek olarak da kullanılan pilav ve pilav ile birlikte servis 
edilen khorest adlı sulu yemekler oluşturmaktadır. Yemeklerde 
acılı ve ağır baharatlar yerine erik, nar, ayva ve ceviz gibi meyve-
ler ve ıspanak, dereotu, kişniş, taze soğan, sarımsak ve çemen gibi 
sebzeler sıklıkla kullanılmaktadır Yemeklere tat vermek amacıyla 
da safran, zerdeçal, kuru limon, tarçın ve maydanoz tercih edilir. 
Özellikle safran İran mutfağında özel bir yere sahiptir.

Makarna ülkede çokça tüketilmektir ve özellikle “Reshteh” adı veri-
len İran’a özgü bir spagetti çokça tercih edilmektedir. Ashe Reshte 
ise bu makarna çeşidinden yapılan bir çeşit çorbadır ve Tahran’ın 
işlek cadde ve parklarında olukça revaçta olan bir sokak yemeğidir. 
İranlılar, içindeki birkaç değişik ot dışında Türkiye’deki erişteli yeşil 
mercimek çorbasından pek farkı olmayan bu koyu kıvamlı çorbayı 
plastik kase ve kaşıklarla tüketirler. 

İran’ın bir başka popüler sokak yemeği de Türkiye’deki çiğ böreği 
andıran Sembuse’dir. Sambusa, Samosa veya Sembusek’in içi, so-
ğanlı baharatlı kıymadan oluşuyor. İranlılar Sembuse yerken üstü-
ne kırmızı tatlı-ekşi sosa benzer bir sos dökerler.

İran’da ekmek olarak sofralarda her zaman lavaş ekmeği bulunu-
yor.  Ekmeğin sofradan hiç eksik olmadığı İran, yassı ve kabarık ek-
mek çeşitleri açısından oldukça zengindir. 

lars) and 31 thousand tons in 2011 (20.5 million dollars). Turkey 
mainly exports 190219 GTIP coded uncooked, frozen, unprepared 
pasta and 190230 GTIP coded other pasta varieties.

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN IRAN
Iran is the home of almost 75 million people with a history dating 
back to 4000 B.C. on a land of 17 million kilometers surrounded 
with Persian Gulf and Gulf of Oman in the south and Caspian Sea 
in the north. 
Iran that has an extremely rich culture with all those opportunities 
that this wide and privileged location between Central Asia and 
Middle East provides reflects this cultural richness to its cuisine, 
too.
Iranian cuisine incorporates very different cooking techniques 
and flavors arising from the geographical diversity of the country. 
Its cuisine is mainly based on rice that is also served as a main dish 
and Khoresht that is the term for Iranian stews served with rice. 
Instead of hot and heavy spices, fruits like plum, pomegranate, 
quince and walnut, and vegetables like spinach, dill, coriander, 
spring onion, garlic and fenugreek are widely used. And to add fla-
vor to the dishes, mainly saffron, turmeric, dried lemon, cinnamon 
and parsley are preferred. Especially saffron has a special place in 
Iranian cuisine.

Pasta is also consumed widely in the country and especially Irani-
an spaghetti called Reshteh is a preferred flavor. And Ash Reshteh 
is a kind of soup made from this pasta. It’s a street food that is very 
popular on the busy streets and parks of Tehran. Iranians use plas-
tic bowls and spoons to consume this thick soup including green 
lentil and noodle enriched with few special herbs. 

Another popular street food of Iran is Samosa. Samosa is a sort 
of pastry with a savory filling made of spiced onions and ground 
lamb. Iranians pour a kind of sweet and sour sauce on Samosa.

Iranians always serve Lavash with their food.  Iranian is very rich 
in terms of flat and leavened bread varieties. Among these bread 
varieties named as Naan, there are different flavors such Dushabi 
made from grape juice and Shirmal made especially for breakfast 
with a bit of sugar besides the flatbreads like Taftoon, Barbari and 
Lavash. However, the so-called normal bread is very limited in this 
country. 
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“Naan” olarak adlandırılan ekmek çeşitleri arasında Taftoon, Barba-
ri ve lavaş gibi düz ekmeklerin yanı sıra üzüm suyundan yapılan 
dushabi, içerisinde biraz şeker bulunan ve özellikle kahvaltılarda 
yenilen Shirmal gibi pek çok ekmek çeşidi var. Ancak bizim anla-
dığımız anlamda mayalı ekmek üretimi ülkede çok sınırlı kalmıştır. 

İran’da tatlılarda ise portakal ve gül suyu yoğunlukta kullanılıyor. 
Ülkede baklava ve pirinçten yapılan kurabiyeler bolca tüketiliyor. 
İran’ın en popüler tatlıları arasında, Türkiye’deki tulumba tatlısına 
benzeyen Zulbia, Bamieh ve Gush-e Fil önemli bir yere sahip. Oval 
bir şekle sahip olan Bamieh yağda kızartılıyor ve ballı yeniliyor. 
Zulbia da bir hamur tatlısı ancak birbirine geçmiş ince yuvarlak şe-
ritler halinde yağda pişiriliyor ve şerbetlendikten sonra servis edi-
liyor. Shirini-e Berenji ise pirinç unundan yapılan bir çeşit kurabiye. 

İran’da Makarna ve Bisküvi Pazarı
Dünya makarna üretimde, 2011 verilerine göre 560 bin ton ile 
Türkiye’den sonra 6. sırada yer alan İran’da, kişi başına makarna 
tüketiminin yıllık 7 kg civarında oluğu tahmin edilmektedir. Bu 
verilere bakıldığında İran’ın makarna pazarının, ihracatçı ülkeler 
açısından çok da yüksek bir potansiyel teşkil etmediği görülmek-
tir. Ancak bisküvi açısından durum biraz daha farklıdır. Yatırım açı-
sından zor bir pazar olmasına rağmen İran, bisküvi markalarının 
hedef noktalarından biri. Türkiye’nin en önemli bisküvi markasının 
İran’da 2 bisküvi ve çikolata fabrikası yatırımı yapmış olması ve bu 
pazardaki başarısı bunun en önemli göstergelerinden biri. Kısacası 
İran, Türkiye’nin bisküvi ihraç pazarları arasında ilk sıralarda geliyor. 

SUUDİ ARABİSTAN’DA EKMEK, MAKARNA VE BİSKÜVİ
Suudi Arabistan mutfağı, geleneksellik açısından değerlendirildi-
ğinde çok köklü olmadığı söylenebilir çünkü ülkenin kendine özgü 
yerel tatları yok denecek kadar azdır. Bu yüzden Arap mutfağı de-
nince kastedilen mutfaklar genellikle Suriye, Lübnan, Ürdün ve 
Mısır mutfaklarıdır. Suudi Arabistan’da ise lokanta geleneği pek ol-
madığı için buranın mutfağı fazla gelişmemiştir. Pilav ve haşlanmış 
etin Suudi Arabistan mutfağında ön planda olduğunu söylemek 
mümkün. 

Ülkenin yerel yemekleri arasında pilav, tavuk veya deve eti, soğan, 
üzüm ve çeşitli baharatlarla yapılan Kabsah (Kepse) ile şehriye, ta-
vuk veya kuzu eti ile yapılan Mandi’dir. Evlerde genellikle Kepse 
pişiyor ve öğlenleri bütün evlerde genellikle Kepse’nin çeşitleri 
yeniyor. 

Iranians usually prefer orange and rosewater in their desserts. The 
cookies are made from sweet pastry and rice. Among the most 
popular desserts of Iran, one can name primarily Zulbia, Bamieh 
and Gush-e Fil. Bamieh that has an oval shape is deep fried and 
served with honey. Zulbia is made from same sort of batter, how-
ever it is poured into the oil in swirls and fried, and served with 
syrup. And Shirini-e Berenji is kind of cookie made from rice flour. 

Pasta and Biscuit Market in Iran
In Iran that is ranked 6th in the world pasta production right after 
Turkey with a 560 thousand tons of production in 2011, annual 
pasta consumption per person is estimated as 7 kilograms. These 
data may indicate that Iranian pasta market isn’t a huge potential 
for exporter countries. However, the situation is slightly different 
in terms of biscuits. Even though it is a tough market for invest-
ment, Iran is one of the target markets of biscuit brands. And the 
facts that Turkey’s most important biscuit brand has 2 biscuit and 
chocolate factories in Iran, and that it is very successful in this mar-
ket are the most important proofs. In short, Iran is ranked at the 
top among the biscuit export markets of Turkey. 

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN SAUDI ARABIA
Saudi Arabian Cuisine is not that deep-rooted in terms of tradi-
tional flavors since the country has little if any unique local flavors. 
Thus the flavors referred to as the Arabian cuisine generally come 
from Syrian, Lebanese, Jordanian and Egyptian cuisines. Since 
there is no restaurant tradition in Saudi Arabia, this country’s cui-
sine is not very developed. However it is possible to name rice and 
boiled meat as the essential flavors of Saudi Arabian cuisine. 

Among its national dishes, one can count Kabsa made from rice, 
chicken or camel, onion, raisin and various spices, and Mandi made 
from chicken or lamb. In Saudi Arabian homes, Kabsa cooked in 
different varieties is generally consumed as lunch. 

Coriander is widely used in the Arabian cuisine. Another Arabian 
ingredient that is widely used is couscous. Couscous that is a type 
of pasta is obtained by kneading fine ground hard wheat (semo-
lina) with flour. It is steamed and served by adding a meat with 
tomato sauce on top. This is the most famous dish that comes to 
mind when one thinks of Arabian and particularly North African 
flavors. Another pasta dish is Chicken Kuzi. Chicken Kuzi is a kind 
of dish where chicken stuffed with homemade pasta is served 
over boiled jasmine rice. 

Saudi Arabia loves Turkish cuisine and thus employs Turkish chefs 
in almost all of its restaurants. However, it is possible to say that 
American style still dominates the restaurant chains. 

In the country, unleavened flat breads referred to as Arabian 
breads and a kind of pita are consumed. The tradition in this coun-
try is to use these breads at every meal as spoons.

In Saudi Arabia, sweet biscuits are served with tea. Date cookie 
made by placing date in the center of dough made using milk, 
flour, butter and aniseed is among the popular sweets of Saudi 
Arabian cuisine. 
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Arabistan mutfağında, kişniş bolca kullanılıyor. Yoğun olarak kulla-
nılan bir başka ünlü Arap malzemesi de couscous (kuskus). Makar-
nanın bir türevi kuskus, iri olarak öğütülmüş sert buğdayın (irmik) 
unla ovulması yoluyla elde ediliyor. Buharda pişiriliyor ve gelenek-
sel olarak üzerine salçalı bir et yemeği dökülerek yeniyor. 

Tüm dünyada Arap ve özellikle de Kuzey Afrika yemeği denince 
akla gelen en meşhur yemek bu. Yine makarnalı bir başka yemek 
olarak Tavuk Kuzi’yi söyleyebiliriz. Tavuk Kuzi, içi el yapımı makar-
nayla doldurulmuş tavuk ve altında yasemin pirincinden yapılmış 
pilav ile servis edilen bir yemek çeşidi.  Suudi Arabistan’da Türk 
mutfağına özel bir önem verilir ve hemen hemen tüm restoran-
larda Türk aşçılara rastlanır. Ancak restoran zinciri açısından Ameri-
kan tarzının yaygın olduğunu söylemek mümkün. 

Ülkede ekmek olarak Arap ekmeği dedikleri mayasız yassı ekmek-
lerle, Türkiye’deki balon ekmeklerin çok benzeri ekmekler kulla-
nılıyor. Ülkede adet Arap ekmeğini kaşık gibi kullanarak yemeği 
yemektir.

Ülkede çay yanında kurabiye yemek yaygındır. Süt, un, tereyağı ve 
anasondan yapılan hamur ve bu hamurun ortasına konulan hur-
ma ile yapılan Hurmalı kurabiye, Suudi Arabistan mutfağının tatlı 
grupları arasında yer alıyor. 

Suudi Arabistan’da makarna ve bisküvi pazarı
Gıda üretiminde kendi kendine yeterliliğin söz konusu olmadığı 
Suudi Arabistan’da, gıda ihtiyacı büyük ölçüde ithalatla karşılan-
maktadır. Özellikle bisküvi, ithal edilen ürünler arasında önemli bir 
yere sahiptir.

Suudi Arabistan’ın 2008 yılında tatlı bisküvi ithalatı bir önceki yıla 
göre %24’lük artış ile 46 milyon dolara ulaşmıştır. Dünya tatlı bis-
küvi ihracatında önemli bir yeri olan Türkiye, 2008 yılında 5,4 mil-
yon dolar değerinde olan Suudi Arabistan’a tatlı bisküvi ihracatını, 
2009 yılında % 47,1’lik artışla 7,9 milyon dolara çıkarmıştır.

Suudi Arabistan bisküvi pazarında AB ülkeleri hakim konumda 
olup, bu ülkeler içerisinde Hollanda ve İngiltere en önemli ülkeler-
dir. %11 civarındaki payı ile 3. sırada yer alan Türkiye’yi İtalya takip 
etmektedir.

Tatlı bisküviler ihracatında önemli pazarlar arasında bulunan Suu-
di Arabistan’ın bisküvi ithalatının gelecekte daha da artması bek-
lenmektedir. Suudi Arabistan bisküvi pazarında basit içerikli ürün-
lerin belli bir yeri bulunmakla beraber meyvelerle zenginleştirilmiş 
ürünlere karşı da bir eğilim söz konusudur. Suudi Arabistan pazarı 
diğer unlu mamullerde olduğu gibi bisküvi sektöründe de yatırım 
yapılabilecek ülkeler arasında bulunmaktadır.

Dünya gofret ithalatında % 2,6’lık bir paya sahip olan Suudi 
Arabistan’ın 2008 yılında bir önceki yıla göre gofret ithalatı %9 
oranında artarak 65 milyon dolara ulaşmıştır. Türkiye 2008 yılında 
Suudi Arabistan’a 12,5 milyon dolarlık gofret ihraç etmiş olmakla 
birlikte, 2009 yılında ihracatı 11,6 milyon dolara düşmüştür. 2008 
yılı verilerine göre Türkiye’nin pazardaki yeri İtalya ve Hollanda’nın 
ardından üçüncü sıradır.

Pasta and biscuit market in Saudi Arabia
In Saudi Arabia that is far from being self-sufficient in food produc-
tion, the food demand is mainly fulfilled by import. Especially bis-
cuit has an important place among these imported food products.
Sweet biscuit import of Saudi Arabia in 2008 reached to 46 million 
dollars with a 24% increase compared to the previous year. Turkey, 
which has an important place in world sweet biscuit export, in-
creased its sweet biscuit export to Saudi Arabia, which was 5.4 mil-
lion dollars in 2008, to 7.9 million dollars with an increase of 47.1%.
While Saudi Arabia’s biscuit market is dominated by EU countries, 
Netherlands and United Kingdom are the most important names 
among these countries. Turkey, which is ranked 3rd with its share 
of 11%, follows Italy.

The biscuit import of Saudi Arabia that is among the most im-
portant markets in sweet biscuit export is expected to increase in 
the future. Even though plain products have an important place 
in Saudi Arabia’s biscuit market, there is also a tendency towards 
products enriched with fruits. Saudi Arabia is among the countries 
that investment can be considered in the biscuit sector as well as 
in the other flour products.

The wafer import of Saudi Arabia that has a share of 2.6% in world 
wafer import increased 9% in 2008 compared to the previous year 
and reached 65 million dollars. Even though Turkey exported 12.5 
million dollars worth wafer to Saudi Arabia in 2009, this figure 
dropped to 11.6 million dollars in 2009. According to 2008 data, 
Turkey is ranked third in the market after Italy and Netherlands.

Saudi Arabia that has an important potential in terms of pasta 
both in import and export imported 4,012 tons (2.6 million dol-
lars) of pasta in 2010 and 5,390 tons (4 million dollars) of pasta in 
2011 from Turkey according to the data of Turkish Statistical Insti-
tute. However, the country also exports pasta. Saudi Arabia that is 
ranked 24th in pasta and couscous export exported 79.3 million 
dollars worth pasta (60,549 tons) in 2010. 

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN SYRIA
Syria is positioned at the heart of the Middle East. It has an impor-
tant location on a territory inhabited by diverse civilizations and 
cultures, witnessing many invasions and incidents. As a country 
preoccupying our agenda with its domestic conflicts nowadays, 
Syria has a food culture which is difficult to deal with as a whole. It 
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Makarna açısından hem ithalatta hem de ihracatta önemli bir po-
tansiyele sahip olan Suudi Arabistan’ın Türkiye’den gerçekleştirdi-
ği makarna ithalatı Tüik verilerine göre; 2010 yılında 4.012 ton (2,6 
milyon dolar), 2011 yılında ise 5.390 bin ton (4 milyon dolar).  An-
cak ülke aynı zamanda ihracatçı konumdadır. Makarna ve kuskus 
konusunda dünyada 24. sırada olan Suudi Arabistan, 2010 yılın-
da gerçekleştirdiği makarna ihracatının değeri 79,3 milyon dolar 
(60.549 ton). 

SURİYE’DE EKMEK, MAKARNA VE BİSKÜVİ
Suriye, Ortadoğu’nun kalbi durumunda bir mevkiye sahiptir. Top-
rakları üzerinden çeşitli medeniyet ve kültürlerin geçtiği ve pek 
çok istilaların, hadiselerin meydana geldiği önemli bir yerdir. Bu-
günlerde de iç çatışmalarla gündemimizde olan Suriye’nin yemek 
kültüründen bir bütün olarak söz etmek zordur. 

Şehirlere göre farklılıklar gösteren Suriye mutfağında en önemli 
faktörün tazelik ve malzemenin kendisi olduğunu söylemek müm-
kündür. Yöresel Suriye mutfağını coğrafik durum, toprak düzeni, 
iklim, kültür ve yöresel çeşitlilik belirler. Bütün yıl yetişebilen do-
mates, salatalık gibi sebzelerin yanı sıra mevsimsel sebzeler, yetiş-
tikleri bölgeye has özellikler taşır. Başlıca tarım ürünleri arasında 
arpa, buğday, yulaf, darı ve mısır vardır. 

Suriye mutfağında et ve baharatlar önemli bir yere sahiptir. Kekik, 
sumak, kimyon, tarçın, karabiber, kakule, kişniş gibi baharatlar acı 
biber salçası, nar ekşisi, tahin, zeytinyağı Suriye mutfağında yoğun 
olarak kullanılır. Baharat kullanımı bazen o kadar yoğunki yer yer 
acı yemeğin lezzetini bastırabiliyor.

Yemek kültürleri daha çok Türkiye’nin Güneybatı Anadolu şehir-
lerinden Gaziantep, Kilis, Antakya’ya benzemekte olup, mutfaklar 
sanki birbirinin devamı gibidir.

Ülkede ana yemeklerin başında Güney Anadolu ile kültürel pa-
ralellik gösteren Kebbeh/kubbe/kıbbe (içli köfteler) ve dolma-
lar gelir. Suriye’de yemek kültürü açısından ön plana çıkan şehir 
Halep’tir. Halep tatlıları, çeşitlerinde bolca kullanılan fıstık kültürü-
nün dışa vurumudur. İçleri şam fıstıkla doldurulmuş şekerlemeler, 
beyaz kuru baklava, bizim bildiğiz adıyla Antep fıstıklı mini bül-
bülyuvası, billuriye (içi bol Antep fıstıklı, üzeri kızarmamış beyaz 
kadayıf ), fıstıklı assabe (baklava yufkasına sarılmış rulo şeklinde), 

can be said that the key factors in the Syrian cuisine, which varies 
depending on the city, are freshness and ingredients themselves.  

Characteristics of regional Syrian cuisines are determined by geo-
graphical position, soil composition climate, culture and regional 
variety. All-season tomatoes, cucumbers as well as seasonal veg-
etables have distinctive features depending on the region they 
are cultivated in.  Major agricultural products are barley, wheat, 
oat, millet and maize.

Meat and spices have a vital role in the Syrian cuisine. Spices such 
as thyme, sumac, cumin, cinnamon, black pepper, cardamom and 
coriander are widely used in the Syrian cuisine along with hot 
chilli paste, pomegranate syrup, tahini and olive oil. Sometimes 
spices are so heavily used that the hot flavour suppresses the taste 
of the dish.

Syrian food culture resembles especially those of Gaziantep, Kilis 
and Antakya provinces in Turkey’s South-eastern Anatolia region, 
with the cuisines giving the impression as if they are the continu-
ation of each other. 

Among the main dishes of the country Kebbah/kubbeh/kıbbe are 
(stuffed meatball) and stuffed vegetables, which point towards 
cultural resemblance to South-eastern Anatolia. Aleppo is the 
most prominent city featuring the Syrian food culture.  Aleppo 
desserts are the manifestation of the pistachio culture with pista-
chio being widely used in different dessert types.   

Confections filled with pistachio, white dry baklawa, “mini night-
ingale’s nest with pistachio” as we call it, Ballorieh (white shred-
ded pastry filled with pistachios), Asabe with pistachios (rolled in 
baklawa pastry), shredded pastries and baklawa with pistachios, 
Mabruhmeh with pistachios (spiral-shaped shredded pastry filled 
with pistachios), atayef (filled with cheese) are among the many 
pastry-based desserts and confections. 

The main characteristic of the desserts in the country is that they 
do not contain much syrup and are thus quite dry.  Orange blos-
som water and butter is the main ingredients in dessert syrups. 
Syria has a rich cuisine in terms of cookies beside desserts.  

Usually date, walnut and pistachio are used as filling in cookies 
called “kerebiç”, which are shaped in wooden moulds. “Baraz” is 
a traditional flat cookie prepared with flour, sugar, oil, sesames, 
yeast and pistachios and it used to be made only during Ramadan. 
Ghraibeh, is one of the melt-in-the-mouth cookie types contain-
ing semolina, flour, oil, sugar and pistachio.  

Pita bread stands out as the main bread type in Syria.  Pita bread is 
the only bread type to be sold with white and whole-wheat varie-
ties in Syria and many other Arab countries.  “Pita” bread gets extra 
puffy during baking and swells up like a balloon. 

Then it deflates and goes down, becoming more like a pide (flat 
bread with filling).  Other flat breads such as pide, lavash and phyl-
lo pastry are also favoured in Syria.
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fıstıklı kadayıf ve baklava, fıstıklı mabrume (içi bol fıstıklı burma 
kadayıf ), taş kadayıf (içi peynirli) gibi birçok hamur bazlı tatlı ve şe-
kerleme bulunuyor. Ülkedeki tatlıların başlıca özelliği çok şuruplu 
değil, kuru kıvamda olmasıdır. Tatlı şuruplarında genelde portakal 
çiçeği suyu ve tereyağı kullanılır. 

Suriye, tatlıların yanında kurabiye açısından da zengin bir mutfa-
ğa sahiptir. Özel ahşap kalıplarda şekilli yapılan ve kerebiç denilen 
kurabiyelerde iç olarak genellikle hurma, ceviz ve şam fıstığı kul-
lanılmaktadır. Baraz ise eskiden sadece Ramazan ayında un, yağ, 
şeker, susam, maya ve fıstıkla yapılan geleneksel yassı kurabiyedir. 
Ghraibeh irmik, un, yağ, şeker, fıstık içeren ağız da dağılan kurabi-
ye çeşitlerinden biridir. 

Suriye’de, ekmek olarak Pita ekmeği göze çarpmaktadır. Suriye ve 
diğer birçok Arap ülkesinde beyaz unlu veya kepekli olarak satılan 
tek ekmek türü Pita ekmeğidir. ‘Pita’ ekmeği pişerken çok kabarır 
ve neredeyse balon gibi şişer. Daha sonra ise içini boşaltarak sö-
ner ve pide gibi olur. Pide, lavaş, yufka gibi diğer düz ekmekler de 
Suriye’de tercih edilmektedir.

Suriye’de Makarna ve Bisküvi Pazarı
Suriye, makarna ve bisküvi ihracatçıları için gözde bir pazar olarak 
görünmemektedir. Çünkü Suriye, her iki üretim kolunda da başa-
rılı bir üretici ve ihracatçı konumundadır. Suriye’nin yıllık makarna 
üretimi ortalama 9-10 bin ton civarlarındadır. Ülkenin 2009 yılında 
gerçekleştirdiği tüm makarna ithalatı sadece 1,1 milyon dolar civa-
rındadır. Benzer bir durum bisküvi için de geçerlidir.

 Bisküvide ihracatçı ülke konumunda olan Suriye’nin ekmek, ha-
mur işi, kek, bisküvi vb. grubunda 2006 yılında gerçekleştirdiği 
ihracat miktarı 35,9 milyon dolar, 2007 yılında 34 milyon dolar, 
2008 yılında ise 14,7 milyon dolardır. Yaşanan iç çatışmalar nede-
niyle üretim ve ihracat konusunda önemli kayıplar veren ülkenin, 
iç çatışmaların sona ermesi ve toparlanma dönemine geçmesi du-
rumda ithalat potansiyelinin artacağı düşünülebilir. Ancak şuan ki 
şartlarda özellikle güvenlikte yaşanan sorunlar nedeniyle potansi-
yel bir pazar olarak değerlendirilememektedir.

LÜBNAN’DA EKMEK, MAKARNA VE BİSKÜVİ
Lübnan Ortadoğu’da, Doğu ve Batı arasındaki ticaret yolunun 
üzerinde olan bir ülke olduğu için mutfağı çok zengindir. Binlerce 
yıllık medeniyetlerin yaşadığı bu yörede, Arap, Batı ve Doğu kül-
türü aynı potada erimiş ve zengin bir yemek kültürü oluşmuştur. 
Lübnan Mutfağı, Lübnanlıların yaşam felsefesini ortaya koyan bir 
mutfaktır. 

Bu mutfakta gerek çeşni, gerekse kullanılan malzemeler açısından 
çok fazla çeşit vardır. Mutfağın en belirgin özelliği “Meze”leridir. 
Giriş yemeği olarak düşünülebilecek olan mezeler, ana yemekten 
önce yenir. Lübnanlılar ister evde ister dışarıda yesinler, mutlaka 
önce meze yerler. 

Bu mutfakta günlük hazırlanan meze sayısı 60’ı geçer. Bunların 
içinde en önemlileri Hummous bi tahini, Baba Ghannouj ve Bak-
dounis bi Tahini’dir. Bunlar bir nevi “dip”tir ve içine Arapların ünlü 
yassı ekmeği olan Khoubiz batırılarak yenir. 

Pasta and Biscuit Market in Syria
Syria is not a preferable market for pasta and biscuit in the eyes 
of exporters, since Syria is a successful producer and exporter in 
both of these production braches.  Syria’s annual pasta produc-
tion is approximately 9-10 thousand tons. On the other hand, the 
total pasta import of the country in 2009 is only around 1.1 million 
dollars. 

 A similar situation applies for biscuits, as well.  As the leading ex-
porter of biscuits, Syria’s export volume in the bread, pastry, cake, 
biscuits etc. group was 35.9 million dollars in 2006, 34 million dol-
lars in 2007 and 14.7 million dollars in 2008 . The country has had 
great losses in terms of production and export due to the recent 
domestic conflicts, but its import potential will probably increase 
once the conflicts are over and a recovery process is under way.  
However, it is not considered as a potential market because of the 
security problems faced under current circumstances.

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN LEBANON
Lebanon is a country with a rich cuisine as it is situated on the 
trade route between the East and the West passing through the 
Middle East.  Having become a home for civilizations of thousand 
years old, this region has been a melting pot for the Arab, Western 
and Eastern cultures, which resulted in a rich food culture. 

 Lebanese Cuisine is one that expresses the life philosophy of the 
Lebanese people. In this cuisine, we find a vast variety of flavours 
and ingredients. The main characteristic of the Lebanese Cuisine 
is its “Mezes”.  Mezes, which can be considered as appetizers, pre-
cede the main course. 

Lebanese people always have mezes whether they go out or stay 
at home to eat. More than 60 different mezes are prepared daily 
in this cuisine.  The most important among them are Hummous 
bi tahini, Baba Ghannouj and Bakdounis bi Tahini. These are 
“dips“in a sense with the famous Arab flat bread Khoubiz being 
dipped in them.  

Kıbbeh, Labneh Makbus and Tabouleh are the world famous dish-
es of the Lebanese people. Tabouleh is in fact a meze prepared 
with bulghur and an abundance of parsley.  Couscous can also be 
used instead of bulghur. The Arab people call bulghur “burghul” 
and use it in their “Kıbbeh” varieties. 
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Lübnanlıların dünyaca ünlü yemekleri Kıbbeh, Labneh Makbus 
ve Tabouleh’dir. Tabouleh aslında mezedir ve bol maydanoz ve 
bulgurla yapılır. Bulgur yerine kuskus da kullanılabiliyor. Bul-
gura Araplar “burghul” derler ve özellikle de çeşitli “Kıbbeh” 
yemeklerinde kullanırlar. Lübnan’da bir aşçının iyi bir aşçı olup 
olmadığının ölçüsü hazırladığı Kıbbeh’in mükemmel olup ol-
mamasıdır. 

Lübnan mutfağının bir başka önemli yemeği böreklerdir. Genel-
de sebzeli ve etli olarak hazırlanan börekler ayran ve limonata ile 
servis edilir. Bunların en ünlüsü Lahm Biajeen’dir. Semsek (labneli 
börek) ve zeytinli böreği de bu listeye ekleyebiliriz.

Lübnanlılar çok ekmek tüketirler. Özellikle mezelerinin yanında 
“Khoubiz sorj” dedikleri sacda yapılan yassı ekmeği yerler. Bu mut-
fakta en çok kullanılan malzemeler, bulgur, pirinç, patlıcan, kuru 
fasulye, nohut, yoğurt, limon, tahin, Samneh ve zeytinyağıdır. Ba-
haratlar ve otlar ise tarçın, karabiber, karanfil, kimyon, yenibahar, 
kuru nane ve maydanozdur. 

Lübnanlılar tatlıyı çok severler. Hamur ve süt tatlıları ülkede çok 
yaygın olarak yenir. Bu tatlılarda en çok portakal çiçeği esansı, gül 
suyu, badem, ceviz, çam fıstığı ve şam fıstığı kullanılır. Lübnanlı-
ların en ünlü tatlıları bademle yapılan Lübnan baklavası ve sütlü 
bir tatlı olan ve irmikle yapılıp üzerine koyu şurup dökülen Layali 
Lübnan’dır. 

Lübnan’da Makarna ve Bisküvi Pazarı
Lübnan bisküvi ve makarna açısından iyi bir pazar olarak de-
ğerlendirilebilir. 2009 yılında 14 milyon dolarlık bisküvi ithala-
tı gerçekleştiren Lübnan, bu ithalatın yüzde 18’ini Türkiye’den 
karşılamıştır. Bisküvi ithalatını 2009 yılında bir önceki yıla göre 
%17 artıran Lübnan, tatlı bisküvi ithalatında AB ülkelerine yüz-
de 17.84, Türkiye ile beraber diğer ülkelere ise % 20 gümrük 
vergisi uygulamaktadır.

,Türkiye’nin gerçekleştirdiği makarna ihracatında da ilk 10 ülke 
arasında yer alan Lübnan’ın Türkiye’den gerçekleştirdiği makarna 
ithalatı, 2008 yılında 2.735 ton (2,6 milyon dolar), 2009 yılında ise 
2.800 tondur (1,8 milyon dolar). 2010 yılında ise ülkenin makarna 
ithalatı çok önemli bir miktarda artmış ve Türkiye’den yapılan itha-
lat 13.041 tona (7,6 milyon dolar) ulaşmıştır.

 The competence of a cook in Lebanon is measured with his/her 
ability to prepare a perfect Kıbbeh. 

Another important element of the Lebanese cuisine is börek 
(filled phyllo pastry). Böreks, which are generally filled with meat 
or vegetables, are served with ayran and lemonade. The most 
famous börek type among them is Lahm Biajeen. 

Semsek (filled with mild cream cheese) and börek with olives 
can also be listed as famous börek types. The Lebanese consume 
a lot of bread. In particular, they eat “Khoubiz sorj” - flat bread 
baked on hot iron plate, alongside the mezes.

The most widely used ingredients of this cuisine are bulghur, 
rice, aubergine (eggplant), white beans, chickpeas, yoghurt, 
lemon, tahini, Samneh and olive oil. Common spices and herbs 
are cinnamon, black pepper, clove, cumin, allspice, dried pepper-
mint and parsley. 

Lebanese people are fond of desserts. Dumplings and milk des-
serts are widespread in the country. These desserts mostly con-
tain orange blossom extract, rose water, almond, walnut, pine 
nut and pistachio. The most famous Lebanese dessert is the Leb-
anese baklawa with almond and Layali Lebanon –a milk dessert 
containing semolina with consistent syrup poured over it.  

Pasta and Biscuit Market in Lebanon
Lebanon can be considered as a suitable market in terms of bis-
cuit and pasta. Turkey’s share in Lebanon’s total biscuit import 
of 14 million dollars in 2009 is 18%.   In 2009 Lebanon increased 
its biscuit import by 17% in comparison to the previous year, im-
posing a customs duty of 17.84 to EU countries, while the duty 
stands at 20% for other countries including Turkey.

Lebanon, ranked among the top ten pasta export destinations 
of Turkey, imported 2735 tons of pasta (2.6 million dollars) from 
Turkey in 2008 while the figure stood at 2800 (1.8 million dol-
lar) in 2009. In 2010, pasta import of the country soared sig-
nificantly with imports from Turkey reaching 13041 tons (7.6 
million dollars). 
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Bugün hayatımızda yer alan pek çok şeyin gerçek geçmişi, karan-
lıklar kapılar ardında gizlenmeye devam etmektedir. Bu kapılar 
bilim geliştikçe yavaş yavaş aralanmaktadır ancak bazı şeyler var 
ki, gerçek geçmişlerine ulaşmak pek de mümkün olmamaktadır. 
Bu yüzden, elde edilen bazı verilerin de yardımıyla, bunların or-
taya çıkışlarına dair çeşitli rivayetler öne sürülmektedir. Bisküvi 
de bunlardan biri. Bisküvinin insan hayatına nasıl girdiği ve ilk 
olarak kimler tarafından üretilip kullanıldığı tam anlamıyla bili-
nememektedir.
Bir rivayete göre; bisküviler ilk olarak 10.000 yıl önce, susamlı ve 
meyveli kuru pirinç tartlarının yapıldığı Çin’de görüldü. Diğer ri-
vayetlere göre; Asurlular, kil kaplara yerleştirip közde pişirdikleri, 
arpa ve buğday hamurundan yapılan ince gevrekler hazırlarlardı.
Binlerce yıl sonra, geçmişi M.Ö. 2500’e dayanan bir Mısır mezarın-
da, işçilerin, bisküvilerin pişirildiği bir fırın ateşini canlandırdığı be-
timlemelere rastlandı.
Aslında bisküviler başlangıçta, uzun raf ömrü avantajlarına sahip, 
ekmek benzeri, konsantre, pratik yiyecek olarak düşünülürdü. Yani 
tarih öncesi çağların galetasıydı. Var olduğu zaman boyunca, tarifi-
ne bal eklendi ve çeşitli karışımlar ve katkılar sunan özel bir hamur 
işi oldu.
Antik Yunan mutfağında, un, yağ, süt ve baldan yapılmış hamur 
işi ürünlere rastlandı. Bu beslenme alışkanlığı Roma İmparatorlu-
ğu döneminde de korundu. Roma döneminde; fırıncılık ürünleri 
arasından, “asker ekmeği” ya da “gemici ekmeği” olarak adlandı-
rılan özel bir tür üretildi. Bu ekmek undan yapıldı, tuz ve maya 
eklemeden 30 gün su içerisinde bırakıldı ve sonra iki kez fırınlan-
dı. Böylece raf ömrünün uzatılması sağlandı. Uzun seyahatler için 
hamur dört kez bile pişirilirdi. Oldukça küçük bir hacimde kon-
santre edilen bu karışım, I. Dünya Savaşı sırasında erzak ikmalini 
kolaylaştırdı. Üç ekmek-bisküvi gevreği, askerlerin günlük yiyece-
ğini oluştururdu. Bu ürünler, metal kutular içinde, nemden uzak 
tutuldukları sürece yaklaşık bir yıl bozulmadan kalabiliyorlardı. 
Tüm bu hamur işlerine “bisküvi” adının verilmesi ise Orta Çağ dö-
neminde gerçekleşti. Latinceden türeyen bisküvi kelimesi, iki kez 

The true past of many of the things that are part of our lives now 
continues to hide behind the dark doors. Even though these doors 
open slowly as science develops, there are still things whose true 
pasts are beyond reach. And that’s why many stories are told re-
garding their pasts based on the obtained data. Biscuit is one of 
them. How it entered to our lives and who first produced and con-
sumed it, aren’t yet fully discovered.
But according to a story, biscuit was first seen 10,000 years ago in 
China where sesame and fruit dry rice pies were made. And ac-
cording to another, Assyrians used to prepare thin crackers made 
from barley and wheat dough, and baked inside clay pans placed 
on embers.
Thousands of years later, illustrations picturing an oven fire where 
biscuits are cooked was discovered in an Egyptian grave belong-
ing to 2500 B.C. 
As a matter of fact, biscuits were initially thought as bread-like, 
concentrated, practical foods that have the advantage of having 
long shelf lives. In other words, it was the hardtack of hundreds of 
years ago. Throughout its history, honey was added to its recipe 
and it became a special baked product that offers various flavors 
and appearances.
In Ancient Greek cuisine, there are traces of baked goods made 
from flour, oil, milk and honey. This habit was also continued 
in the Roman Empire period. In this period, a special variety 
of bread called “the soldier’s bread” or “the sailor’s bread” was 
added among the bakery products. This was made from flour, 
left inside water for 30 days before adding salt and leaven, and 
then baked twice. Thus its shelf live was lengthened. And there 
were even times that this bread was baked for four times just for 
long journeys. This mixture concentrated in a very small volume 
made the provisioning much easier during World War I. Three 
breads-biscuits were the daily food of the soldiers. These prod-
ucts would stay preserved for about a year, provided that they 
were kept safe from humidity inside metal boxes. And all of these 
bakery products were begun to be named as “biscuits” in the 

rİvayeTlerle 
bİSküvİ Tarİhİ

the history 
oF bisCuit with stories
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pişirilmiş anlamına gelir. Bisküviler için en eski atıf (en azından 
Anglo-Sakson dünyasında) araştırmacı Sir Martin Frobisher’in 
1577’de Kuzay Amerika’nın Atlantik kıyılarında kaldığı süredeki 
kayıtlarında bulunur. Frobisher, tayfasının günlük yiyeceğinin, bir 
galon bira ve yarım kilo bisküviden oluştuğunu belirtmiştir. Eski 
kayıtlarda “dipyrites artos” (iki kez pişirilmiş ekmek) ve “plakoun-
ta” (kek) terimi bulunurken, 19.yy. sonları ve 20.yy. başlarında, Yu-
nan yemek kitaplarında ve afişlerinde “dipyron” (iki kez pişirilmiş) 
terimine rastlanılıyor.
Tariflerin çeşitliliği; başlangıçtaki tahıl karışımlarına eklenen 
başlıca şeker, yağ, yumurta, çikolata, meyve vb. gibi farklı katkı 
maddeleri sebebiyle, bisküvilerin tam bir sınıflandırmasına izin 
vermez.
Bisküvilerin pişirildiğinde şekli değişmeyen, biçimlendirilebi-
lir hamuru, bisküvinin varoluşundan beri, yaratıcı ifadenin an-
lamı olarak kullanıldı. Çeşitli hayvan ve çiçek şekillerine sahip 
veya günlük yaşamdan manzara ve resimlerle dekore edilen 
kil kaplar ve pasta tepsileri Hindistan, Mezopotamya, Mısır ve 
Yunanistan’da keşfedildi ve özel bir halk sanatının varlığına ta-
nıklık etti. 
Pasta yapmak, ilk dönemlerde dini bayramlar, mevsim değişik-
likler, sosyal olaylar gibi önemli olayları kutlamakla ilgiliydi. Hıris-
tiyanlığın çıkışıyla, noel yıldızı gibi ilk sembolik kalıplar görüldü. 
16.yy.’dan sonra kestane ve sedirden ahşap kapların yaratılmasıyla 
kalıplar çoğaltıldı, folklorik ve sanatsal kreasyonlar geliştirildi. Bis-
küviler, özellikle doğum günleri, evlilik, vaftiz törenleri için dekore 
edilen ritüellere dahil edildi. Avrupa’da nişanlı bir çift, ilk öpücüğü-
nü bisküvi üzerine vermek zorundaydı. 
15.yy. sonrası, şeker yavaş yavaş balın yerini aldı. 17.yy’ a kadar, bal 
en önemli tatlandırıcıydı ve her türlü bisküviye ayırt edici tat ve 
aromasını verirdi.
17.yy. sonlarında çikolata beslenme alışkanlığının bir parçası oldu 
ve hem aroma olarak hem de bir çok şekerlemede ana katkı mad-
desi olarak kullanıldı. Bisküviler de istisna değildi elbette ve çikola-
tadan paylarını aldılar. 

Middle Ages.  The Latin originated world ‘biscuit’ means baked 
twice. The oldest reference to biscuits (at least in Anglo-Saxon 
world) is found in the records of the researcher Sir Martin Fro-
bisher belonging to the period he stayed in the Atlantic shores 
of North America in 1577. Frobisher states that his crew’s daily 
food is composed of a gallon of bear and half a kilogram of bis-
cuits. While the old records use the terms “dipyrites artos” (bread 
baked twice) and “plakounta” (cake), the Greek cook books and 
posters use the term “dipyron” (baked twice) at the end of 19th 
century and in the beginning of the 20th.
The diversity of the recipes with the addition of sugar, oil, egg, 
chocolate, fruit and various other ingredients to the initial grain 
mixture doesn’t allow a strict classification of biscuits.
The malleable dough of biscuits, which doesn’t change shape 
when baked, is the characteristic that all the creative expressions 
were based on throughout biscuit’s existence. The clay pans and 
cake trays shaped in various animal and flower forms and decorat-
ed with views and images from daily life were discovered in India, 
Mesopotamia, Egypt and Greece, and were witnesses of a special 
folk art. 
At first, baking cake was only about celebrating special events like 
religious holidays, season changes and social events. And with 
Christianity, the first symbolic molds like Star of Bethlehem were 
seen. After the 16th century, the mold varieties increased with the 
creation of chestnut and cedar wood containers, and folkloric and 
artistic creations were seen. Biscuits were included in rituals such 
as birthdays, marriage ceremonies and baptisms. In Europe, the 
engaged couple had to giver their first kiss over a biscuit. 
After the 15th century, honey was gradually replaced by sugar. 
Until the 17th century, honey was the most important sweetening 
and gave any kind of biscuit its distinctive taste and flavor.
At the end of the 17th century, chocolate became a part of our 
diet, and it began to be used both as flavor and as main ingredient 
in many confectioneries. And of course, biscuits were no excep-
tion; they took their share from chocolate. 
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