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Dear readers,

We discussed the development of world biscuit market 
on this issue of BBM Magazine.

Reducing of cooking time as people spare more time for 
working life and travelling and increasing of income level 
are among the most important reasons for increasing the 
biscuit consumption which is included in “snacked foods”. 
Hence production is also increasing all over the world in 
line with the increase in consumption. 

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

Of course the reason of this diversity is not only increas-
ing the consumption. Wellness products are preferred 
more in many places in the world majorly in Europe and 
United States of America due to the problems related with 
obesity. Thus, the biscuit industry makes efforts to pro-
duce healthy products that are both delicious and appeal 
to the every palate of the consumers. For this reason, va-
rieties with low fat rate are put in the market. Nonfat and 
low-fat products constitute the most rapid growing part of 
the biscuit industry of today.

You can find the details about the development of world 
biscuit industry inside the magazine…

Best regards…

Değerli okurlar,

BBM Dergisi’nin bu sayısını dünya bisküvi pazarının 
gelişimine ayırdık. 

İnsanların çalışma hayatına ve seyahate daha fazla zaman 
ayırmalarıyla yemek pişirmeye ayrılan zamanın azalması ve 
gelir seviyesinin artması, “atıştırılan yiyecekler”e olan ilgiyi 
arttırmaktadır. Dolayısıyla atıştırmalık ürün grubu arasında 
ilk sıralarda yer alan bisküvi de gittikçe artan bir tüketime 
sahip. 

Önceleri lüks bir tüketim maddesi olarak kabul edi-
len bisküvi, bugün artık herkesin tüketebileceği bir gıda 
haline geldi. Ancak, Avrupa’da 10-15 kg düzeylerinde 
olan kişi başına bisküvi tüketimi Türkiye’de halen 5-6 kg 
seviyelerinde seyrediyor. Bu yüzden bisküvi üreticileri, 
hedef tüketicilerin taleplerinin karşılanmasına yönelik 
olarak, şeker hastaları için diyet bisküvileri, çocuklar için 
mama bisküvileri, özel kahvaltılık bisküviler, besleyici ve 
zayıflatıcı özellikte kepekli, yulaflı veya çavdarlı bisküviler 
gibi çeşitlerle üretimde çeşitlemeye gidiyor. 

Bu çeşitliliğin nedeni sadece tüketimi arttırmak değil tabi 
ki. Başta Avrupa ve Amerika olmak üzere dünyanın birçok 
noktasında sağlıklı ürünler, obeziteyle ilgili sıkıntılardan 
dolayı daha çok tercih ediliyor. Bu yüzden dünya bisküvi 
sanayii, hem lezzetli ve tüketicilerin damak zevkine hitap 
eden hem de sağlıklı ürünler üretme çabasında. Bu ama-
çla yağ oranı oldukça düşük çeşitler piyasaya sürülüyor. 
Günümüzde bisküvi sektörünün en hızlı büyüyen kısmını, 
yağsız ve düşük yağlı ürünler oluşturmaktadır. 

Dünya bisküvi pazarının gelişimiyle ilgili ayrıntıları, der-
ginin içeriğinde bulabilirsiniz…

Saygılarımla….

Derya GÜLSOY

The interest on the wellness 
products increases in the 
biscuit market

Bisküvi pazarında sağlıklı ürünlere 
ilgi artıyor

EdITOr

EdİTÖr
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Exporting 240 thousand tons of flour to nearly 50 co-
untries of the world in 2013, constituting an important 
added value for the country economy with the export 
figures over 100 million dollars; Erisler Gida started no-
odle production with NUDO brand as a result of the 3,5-
year R&D studies. As the constant of the Far Eastern 
cuisine, noodle gets a proper formation to the Turkish 
palate with a completely natural and additive-free con-
tent thanks to NUDO.

Providing a practical, square meal and a delicious alter-
native by being prepared in hot water in 3 minutes; NUDO 
will meet with the consumers with the products for table, 
in cups and bags.

64-YEAR FOOD INDUSTRY EXPERIENCE 
HAS BEEN TRANSFERRED TO NUDO
Erisler Gida Retail Group General Manager Abdullah Eris 

said the following in the launch meeting of NUDO: “Food 
production has become a matter of conscience in the 
21st century. As Erisler Gida operating in the food industry 
for 64 years, we feel comfortable as we produce NUDO 
without using any additive harmful to health. MSG (Mo-
nosodium glutamate) that has been the subject of much 
debate in the eyes of consumers for years is not added 
into NUDO. NUDO does not include food colorant, artificial 
preservatives, sweeteners and artificial flavors. Thus, we 
are happy that we bring together noodle that is consumed 
fondly by the employees, young people, kids and everyo-

Dünyanın yaklaşık 50 ülkesine 2013 yılında 240 bin ton 
un ihracatı yapan, 100 milyon doları aşan ihracat rakamla-
rıyla ülke ekonomisi için önemli bir katma değer oluşturan 
Erişler Gıda, 3,5 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda NUDO 
markasıyla noodle üretimine başladı. Uzak Doğu mutfağı-
nın değişmezi noodle, NUDO sayesinde tamamen doğal 
ve katkısız bir içerikle Türk damak zevkine uygun bir forma 
kavuşuyor.

Sıcak suyla 3 dakikada hazırlanarak pratik, hızlı aynı za-
manda doyurucu ve lezzetli bir alternatif sunan NUDO; 
sofra, bardak ve poşet şeklindeki ürünleriyle tüketicilerle 
buluşacak. 

64 YILLIK GIDA SEKTÖRÜ 
TECRÜBESİ NUDO’YA TAŞINDI
Erişler Gıda Perakende Grubu Genel Müdürü Abdullah 

Eriş, NUDO’nun lansman toplantısında, yeni yatırımlarıyla 
ilgili şunları söyledi: “21. yüzyılda artık gıda üretmek bir 
vicdan meselesi haline geldi. 64 yıldır gıda alanında ça-
lışan Erişler Gıda olarak NUDO’yu sağlığa zararlı hiçbir 
katkı maddesi kullanmadan ürettiğimiz için bugün içimiz 
çok rahat. NUDO’ya tüketiciler nezdinde yıllardır pek çok 
tartışmaya konu olan MSG eklenmemiştir ve gıda renk-
lendiricisi, yapay koruyucu, tatlandırıcı ve yapay aroma 
içermemektedir. Bu yüzden çalışanların, gençlerin ve ço-
cukların 7’den 70’e herkesin severek tükettiği noodle’u 
doğal ve sağlıklı bir forma kavuşturarak tüketicilerle buluş-
turduğumuz için çok mutluyuz.”

ErİşlEr gIda 
noodle pazarında

Erisler gida is 
In ThE nOOdlE markET
..........................................................................

Being one of the top three companies in flour 
production of Turkey and among the top 100 
exporters of Turkey, Erisler gida entered to the 
Turkish noodle market with nudO brand. En-
tering into the market assertively, the company 
aims to quadruple the 25 million-piece Turkish 
noodle market in 1 year.

Türkiye’de un üretiminde ilk üç firma arasında yer 
alan ve Türkiye’nin ilk 100 ihracatçısı arasında 
bulunan Erişler gıda, nudO markasıyla noodle 
pazarına girdi. pazara iddialı bir giriş yapan fir-
ma, 25 milyon adetlik Türkiye noodle pazarını 1 
yılda 4’e katlamayı hedefliyor.
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ne from 7 to 70 with the consumers after giving it a natural 
and healthy form.”

150 MILLION-DOLLAR EXPORT IS AIMED
Stating he believes that they will be the generic brand as 

the first Turkish company entered to this market, Abdullah 
Eris emphasized that NUDO will be the leader brand of 
Erisler Gida in the retail industry. Indicating that as Erisler 
Gida they exported 240 thousand tons of flour to nearly 50 
countries of the world in 2013 and constituted an impor-
tant added value for the country economy with the export 
figures over 100 million dollars, Abdullah Eris pointed out 
that they will transfer this experience to NUDO.

Abdullah Eris counted European Union, neighboring 
countries and also African and Middle Eastern countries 
among the ones which are the primary target markets 
planned for exporting NUDO in the next period. Stating 
that they have a significant potential in the export thanks 
to the facts that noodle consumption all around the world 
has increased rapidly and NUDO is healthy with additive-
free formula, Abdullah Eris said that they aim to realize 150 
million-dollar NUDO export in 2023.

104 BILLION OF NOODLES ARE 
CONSUMED AROUND THE WORLD
In his explanation, Erisler Gida Retail Group Sales Manager 

Niyazi Hamzaoglu explained how they entered into the no-
odle market. Stating that they started their journey with the 
question of ‘Why there is not any noodle matching our palate 
in Turkey?’, Niyazi Hamzaoglu pointed out the increasing no-
odle consumption in the world and said the following: “Ha-
ving 5 thousand-year history, noodle is consumed more and 
more each passing day due to that the fast life trend is inc-
reasingly spread in the entire world  and it is suitable for the 
life preferences of the young population. When the figures are 
reviewed; noodle consumption throughout the world in 2012 
reached to 102 billion. When the figures of the neighboring 
countries of Turkey are reviewed; it is seen that 2,1 billion 
packages of noodle in Russia, 590 million in Saudi Arabia, 
150 million in Turkic Republics like Kazakhstan and Uzbe-
kistan and 200 million in Germany are consumed. In 2022, 
noodle consumption will exceed 200 billion packages.”

“WE WILL REACH 150 MILLION-SALES 
FIGURES”
Stating that the noodle market in Turkey has not been 

matured yet, Niyazi Hamzaoglu indicated that 10 million 
packages were sold in 2012 and 25 million packages in 
2013. Saying that with NUDO their target is to quadruple 
the market size of their first year target, pointed out that 
they aim 70 million packages of NUDO sales in 2014 and 
150 million packages in 2015. Pointing that NUDO will be 
the leading brand in the market with its practical, qualified, 

150 MİLYON DOLARLIK 
İHRACAT HEDEFLENİYOR
Bu pazara ilk giren Türk firması olarak jenerik marka 

olacaklarına inandığını belirten Abdullah Eriş, NUDO’nun 
Erişler Gıda’nın perakende sektöründeki taşıyıcı markası 
olacağını vurguladı. Erişler Gıda olarak bugün dünyanın 
yaklaşık 50 ülkesine 2013 yılında 240 bin ton un ihracatı 
yaptıklarını ve bu ihracatla ülke ekonomisi için 100 milyon 
doları aşkın katma değer oluşturduklarını belirten Abdul-
lah Eriş, bu tecrübeyi NUDO’ya da taşıyacaklarına dikkat 
çekti. 

Abdullah Eriş, NUDO’yu önümüzdeki dönemde ihraç 
etmeyi planladıkları öncelikli hedef pazarları olarak; Avru-
pa Birliği ve komşu ülkelerin yanı sıra Afrika ve Orta Doğu 
ülkelerini sıraladı. Tüm dünyada noodle tüketiminin hızla 
artması ve NUDO’nun sağlıklı ve katkısız formüle sahip 
olması sayesinde, ihracatta önemli bir potansiyele sahip 
olduklarını belirten Abdullah Eriş, 2023 yılında 150 milyon 
dolarlık NUDO ihracatı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini 
dile getirdi.

DÜNYADA 104 MİLYAR ADET 
NOODLE TÜKETİLİYOR
Erişler Gıda Perakende Grubu Satış Müdürü Niya-

zi Hamzaoğlu ise yaptığı açıklamada noodle pazarı-
na nasıl girdiklerini açıkladı. ‘Neden Türkiye’de damak 
zevkimize uyan noodle yok?’ sorusuyla yolculuklarına 
başladıklarını belirten Niyazi Hamzaoğlu, dünyada artan 
noodle tüketimine dikkat çekti ve şunları dile getirdi: “5 
bin yıllık mazisi olan noodle, tüm dünyada hızlı yaşam 
trendinin giderek yaygınlaşması ve genç nüfusun yaşam 
tercihlerine uygunluğundan ötürü her geçen gün daha 
fazla tüketilmektedir. Rakamlara baktığımızda, dünya 
genelinde 2012 yılında gerçekleşen noodle tüketimi 102 
milyar adete ulaştı. Türkiye’nin yakın çevresindeki ülke-
lere baktığımızda ise Rusya’da 2,1 milyar adet, Suudi 
Arabistan’da 590 milyon adet, Kazakistan ve Özbekistan 
gibi Türki Cumhuriyetlerde ortalama 150’şer milyon adet 
ve Almanya’da ise 200 milyon adete yakın noodle tüke-
tildiğini görüyoruz. 2022 yılında ise noodle tüketimi 200 
milyar adetleri geçecek.”

“TÜRKİYE’DE 150 MİLYON ADET 
SATIŞ RAKAMI YAKALAYACAĞIZ”
Türkiye’de noodle pazarının henüz olgunlaşmadığını be-

lirten Niyazi Hamzaoğlu, 2012 yılında yaklaşık 10 milyon; 
2013 yılında da yaklaşık 25 milyon adet noodle satıldığını 
belirtti. NUDO ile ilk yıl hedeflerinin pazar büyüklüğünü 4 
katına çıkarmak olduğunu söyleyen Hamzaoğlu, 2014 yılın-
da 70 milyon adet, 2015 yılında ise 150 milyon adet NUDO 
satışını hedeflediklerine dikkat çekti. NUDO’nun pratik, ka-
liteli, sağlıklı ve yenilikçi vizyonuyla pazarın lokomotif mar-
kası olacağını belirten Hamzaoğlu, ulusal, discount ve yerel 
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healthy and innovative vision; Ham-
zaoglu said that they have taken 
their places at national, discount 
and local retail points. Hamzaoglu 
added that they will carry NUDO  to 
the points where direct target gro-
ups are with the alternative sales 
channels in the next period.

100 MILLION-DOLLAR 
EXPORT
Starting out as a little business 

in Anatolia, today Erisler Gida has 
transformed into a group that exports 240 thousand tons of 
flour to nearly 50 countries in the world (in 2013) and cons-
titutes added value for the country economy with the export 
figures exceeding 100 million dollars. Over 400 employees 
are hired in the companies of Erisler Gida. Having an annual 
endorsement of over 430 million TL, Erisler Gida’s 2023 tar-
get is to form 400 million-dollar export input.

There are wholesale and retail groups under Erisler Gida.  
Eris Un is under the wholesale with its sub-brands. Eris 
Un and Ozde are under the retail group. Under Ozde, ve-
getable oil and premium flour brands will be put on the 
market after NUDO.

perakende noktalarında yer aldıkları-
nı söyledi. Hamzaoğlu, önümüzdeki 
dönemde alternatif satış kanalları ile 
doğrudan hedef kitlelerin bulunduğu 
noktalara da NUDO’yu taşıyacakları-
nı sözlerine ekledi

100 MİLYON DOLARLIK 
İHRACAT
Anadolu’da küçük bir ticaretha-

ne olarak yola çıkan Erişler Gıda, 
bugün, dünyanın yaklaşık 50 ülke-
sine 240 bin ton un ihracatı yapan 

(2013 yılında), 100 milyon doları aşan ihracat rakamla-
rıyla ülke ekonomisi için katma değer oluşturan bir gru-
ba dönüştü. Erişler Gıda bünyesindeki şirketlerde 400’ü 
aşkın çalışan istihdam ediliyor. Yıllık cirosu 430 milyon 
TL’nin üzerinde olan Erişler Gıda’nın 2023 yılı hedefi, 400 
milyon dolarlık bir ihracat girdisi oluşturmak.

Erişler Gıda’nın altında toptan ve perakende grup-
ları bulunuyor. Toptan üretimin altında Eriş Un alt mar-
kalarıyla birlikte yer alıyor. Perakende grubunun altında 
ise Eriş Un ve Özde markaları bulunuyor. Özde altında 
NUDO’dan sonra bitkisel yağ ve premium un markaları 
da piyasaya sunulacak. 
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dünyanIn gElECEğİ için 
afrika’da buluşuyoruz

We are meeting in 
africa for ThE fuTurE 
Of ThE WOrld 
..................................................................

grains and cereals industry will meet in Ethiopia for africa on 29-31 October 2014. To be held ad-
dressing the african continent, which is expected to have a 900 billion-dollar share in agricultural 
production in the future, “africa grain and pulses Congress” aims to contribute to the future of the 
continent with knowledge sharing.

Tahıl ve hububat endüstrisi, 29-31 Ekim 2014 tarihleri arasında afrika için Etiyopya’da buluşacak. 
gelecekte tarıma dayalı üretimde 900 milyar dolarlık bir paya sahip olması beklenen afrika kıtasına 
hitaben gerçekleştirilecek “afrika hububat, Bakliyat ve Teknolojileri kongresi”, kıtanın geleceğine 
bilgi paylaşımıyla katkı sağlamayı hedefliyor.

World population is expected to reach approximately 
9 billion by 2050. This increase points that the access to 
the food, which is already the most important problem of 
the world, will be an even greater problem in the future.

In this process, African continent that has 20% of the 
world arable area will have a decisive impact in the world 
as the African continent is projected to have a share of 
around 900 billion dollars in agricultural production in fu-
ture world. 

Besides; in the continent where 
approximately 500 million people 
are living today, it is estimated that 
the population will reach 2 billion 
and younger people will constitute 
60% of the total population. This 
situation points that the continent 
will have an important potential in 
terms of labor force. When all of 
these are taken into consideration; 
all entrepreneurs engaged in agri-
cultural production industry should 
share their current information and 
knowledge with African countries, 
contribute to their development 

Dünya nüfusunun 2050’ye kadar yaklaşık 9 milyara 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu artış, halihazırda za-
ten dünyanın önemli bir sorunu haline gelmiş olan gıdaya 
erişimin, gelecekte daha da büyük bir sorun olacağına 
işaret etmektedir. 

İşte bu süreçte, dünya ekilebilir tarım alanlarının yüzde 
20’sine sahip Afrika kıtası, dünyada belirleyici bir etkiye 
sahip olacaktır. Çünkü geleceğin dünyasında, tarıma da-
yalı üretimde Afrika kıtasının 900 milyar dolar civarında bir 

paya sahip olacağı öngörülmek-
tedir. Aynı zamanda günümüzde 
yaklaşık 500 milyon insanın ya-
şadığı kıtada, nüfusun 2050 yılın-
da 2 milyara ulaşacağı ve toplam 
nüfusun yüzde 60’ını gençlerin 
oluşturacağı tahmin edilmektedir. 
Bu da kıtanın iş gücü açısından da 
önemli bir potansiyele sahip ola-
cağına işaret etmektedir. 

Bütün bunlar göz önünde bu-
lundurulduğunda; tarımsal üretim 
endüstrisinde faaliyet gösteren tüm 
müteşebbislerin, bugünkü bilgi ve 
birikimlerini Afrika ülkeleriyle paylaş-
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process and determine their future position with the con-
tacts they make today.

GRAIN AND PULSES CONGRESS 
FOR AFRICA
To be held at the African Union Conference Halls in 

Ethiopia on 29-31 October 2014, “AFRICA GRAIN, PUL-
SES AND TECHNOLOGIES CONGRESS AND EXPO” will 
pave the way for the industry to share its knowledge with 
the African continent.

The congress that will be held for the African continent has 
two important rationales. The first one is to help the continen-
tal countries use their current agricultural production resour-
ces effectively and thus to eliminate the problem of access 
to food that is experienced in most of the countries in the 
continent. The second one is to ensure effective contact and 
cooperation for the future with the continental countries that 
will have a voice in the agricultural production in the future.

The objective of the congress in which grain and pul-
ses-based agricultural production will be discussed is to 
share knowledge and experience on all the stages of the 
“From field to fork” food production chain with the con-
tinental countries.

ması, onların gelişim sürecine katkı sağlaması ve kuracağı 
iletişimle gelecekteki konumlarını şimdiden belirlemesi gerek-
mektedir.

AFRİKA İÇİN HUBUBAT VE BAKLİYAT
KONGRESİ
29-31 Ekim 2014 tarihleri arasında Etiyopya’daki Afrika 

Birliği Konferans Salonları’nda gerçekleştirilecek “AFRİKA 
HUBUBAT, BAKLİYAT VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ 
VE SERGİSİ (EXPO)”, endüstrinin birikimlerini Afrika kıta-
sıyla paylaşmasının yolunu açacak. 

Afrika kıtasına yönelik olarak gerçekleştirilecek 
Kongre’nin iki önemli gerekçesi bulunuyor. Bunlardan ilki 
bölge ülkelerindeki mevcut tarımsal üretim kaynaklarının 
etkin bir şekilde kullanmasına yardımcı olmak ve böylece 
bölgedeki birçok ülkede yaşanan gıdaya erişim sorununu 
ortadan kaldırmak. İkincisi ise gelecekte tarımsal üretim-
de söz sahibi olacak kıta ülkeleriyle etkili, geleceğe dönük 
iletişim ve işbirliği sağlamak.

Hububat ve bakliyat bazlı tarımsal üretimin ele alınacağı 
kongrede hedef, “Tarladan sofraya” gıda üretim zincirinin 
tüm aşamaları hakkında kıta ülkeleriyle bilgi ve tecrübe 
paylaşımında bulunmak.
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Established in 2009 for the purpose of examining basic 
foodstuff and nutrition issues and developing solutions to 
the critical problems; making significant studies in its field, 
Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN) has completed 
its process becoming a foundation and has become a non-
governmental organization. Besides Roberto Ciati, Lucio 
Riva, Anna Ruggerini and Luca Virginio; founder and Cha-
irman of Slow Food International Carlo Petrini, Chairman of 
European Parliament Committee on Agriculture and Rural 
Development Paolo De Castro and Bocconi University Vice-
chancellor Alberto Grando are included in the foundation’s 
board of directors whose chairman is Guido Barilla.

THE FIRST OFFICIAL ACTIVITY OF THE 
FOUNDATION IS MILAN PROTOCOL
Becoming a completely independent organization whose 

management rules, functions and powers are dependent 
on decrees in the process of becoming a foundation; BCFN 
shared Milan Protocol, whose pre-studies were announced 
before, as the first official activity of the foundation.

Talking on the establishment of the foundation, BCFN 
Chairman Guido Barilla said: “We are honored as the im-
portant and influential people accepted to be a part of our 
foundation. We can accelerate the activities of BCFN in 
line with the goal of finding applicable solutions for the fu-
ture welfare of people, the society and our planet together 

Temel gıda ve beslenme konularını incelemek ve kritik 
sorunlara çözüm önerileri geliştirmek amacıyla 2009 yılın-
da kurulan ve bugüne dek alanında çok önemli çalışmalar 
yapan Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi (BCFN), vakıf-
laşma sürecini tamamladı ve bir sivil toplum örgütü haline 
geldi. Guido Barilla’nın başkanlığını yaptığı vakfın yönetim 
kurulunda Roberto Ciati, Lucio Riva, Anna Ruggerini ve 
Luca Virginio’nun yanı sıra üç önemli isim yer alıyor; Slow 
Food International’ın kurucusu ve Başkanı Carlo Petrini, 
Avrupa Parlamentosu Tarım ve Kırsal Kalkınma Komitesi 
Başkanı Paolo De Castro ve Bocconi Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Alberto Grando.

VAKFIN İLK RESMİ ÇALIŞMASI 
MİLANO PROTOKOLÜ
Vakıflaşma sürecinde yönetim kuralları, işlevleri ve yet-

kileri kararnamelere bağlı tamamen bağımsız bir kuruluş 
haline gelen BCFN, daha önce ön çalışmaları açıklanan 
Milano Protokolü’nü de vakfın ilk resmi çalışması olarak 
kamuoyuyla paylaştı.

Vakfın kuruluşu ile ilgili konuşan BCFN Başkanı Guido 
Barilla, şunları dile getirdi: “Önemli ve söz sahibi kişilerin 
vakfımızın bir parçası olmayı kabul etmelerinden dolayı 
onur duyuyoruz. Bu kişiler ve Danışma Kurulumuzun üye-
leriyle birlikte insanların, toplumun ve gezegenimizin ge-
lecekteki refahı için uygulanabilir çözümler bulma hedefi 

Barilla gıda ve Beslenme 
merkezi artık bir sivil toplum 
örgütü 

Barilla Center for food and 
nutrition is now a 
non-governmental 
organization
...........................................................

Established for the purpose of developing inter-
disciplinary solutions together with economics, 
medicine, sociology and environmental sciences 
to the problems of the world experienced in food 
and nutrition fields, Barilla Center for food and 
nutrition (BCfn) has been transformed into a 
non-governmental organization.

dünyanın gıda ve beslenme alanında yaşadığı 
sorunlara ekonomi, tıp, sosyoloji ve çevre bilim-
leriyle birlikte disiplinler arası çözümler geliştir-
mek amacıyla kurulan Barilla gıda ve Beslenme 
merkezi (BCfn), bir sivil toplum örgütüne dönüş-
türüldü.
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As world’s leading nutrition, health and better living 
company, Nestlé announced its 2013 global financial re-
sults. According to the announced results; Nestlé reached 
92,2 billion-Swiss Franc sales by increasing its endorse-
ment 2.7% compared to the previous year, organic growth 
was realized as 4.6% and real internal growth was realized 
as 3.1%.

In his evaluation on 2013 results, Nestlé CEO Paul Bulc-
ke gave the following views: “The 2013 growth in macro 
frame had a course that was at the lowest level in deve-
loped countries and at a soft level below the former levels 
in the developing countries. As Nestlé, we responded this 
situation by increasing brand support, accelerating inno-
vations and realizing the pricing process in a way that ta-
kes the consumer needs into consideration.” 

Dünyanın önde gelen beslenme, sağlık ve iyi yaşam 
şirketi Nestlé, 2013 yılı küresel finansal sonuçlarını açıkla-
dı. Açıklanan sonuçlara göre, Nestlé bir önceki yıla göre 
2013 yılında cirosunu yüzde 2.7 oranında artırarak 92,2 
milyar İsviçre Frankı satışa ulaştı, organik büyüme yüzde 
4.6, reel iç büyüme yüzde 3.1 olarak gerçekleşti.

Nestlé CEO’su Paul Bulcke 2013 yılı sonuçlarıyla ilgi-
li yaptığı değerlendirmede şu görüşlere yer verdi: “2013 
yılında makro çerçevede büyüme, gelişmiş ülkelerde en 
alt düzeyde, gelişen pazarlarda ise daha önce gördüğü-
müz seviyelerin altında yumuşak bir büyüme seyri izledi. 
Nestlé olarak bu duruma, marka desteğini artırarak, ino-
vasyonları hızlandırarak ve fiyatlandırmalarımızın tüketici 
ihtiyaçlarını dikkate alacak şekilde gerçekleşmesini sağ-
layarak yanıt verdik”. 

nestlé, cirosunu 
yüzde 2.7 arttırdı

nestlé increased its 
endorsement 2.7%
...........................................................................

as one of the world’s leading companies, nestlé 
announced its 2013 global financial results. ac-
cording to the announced results; nestlé reached 
92,2 billion-swiss franc sales by increasing its 
endorsement 2.7% compared to the previous 
year.

dünyanın önde gelen şirketlerinden nestlé, 2013 
yılı küresel finansal sonuçlarını açıkladı. açıkla-
nan sonuçlara göre, nestlé bir önceki yıla göre 
cirosunu yüzde 2.7 oranında artırarak 92,2 milyar 
İsviçre frankı satışa ulaştı.

with these people and our 
Advisory Board members”.

The first study of the fo-
undation is Milan Protocol 
which was announced at 
the fifth of Food and Nut-
rition Forum realized in No-
vember 2013 and is aimed 
to come into effect officially 
at Expo Milan 2015. Emp-
hasizing the importance of 
the protocol, Carlo Petrini made the following statement: 
“If a Protocol that is significantly important in terms of his-
tory is put forward by a private foundation, it is obvious 
that the international politics cannot response fast enough. 
This is a highly important protocol and the world of politics 
should be directly involved instead of waiting for someone 
to take a step.”

doğrultusunda BCFN’nin 
çalışmalarına daha fazla hız 
kazandırabileceğiz.”

Vakfın ilk çalışması, 
Kasım 2013’te gerçek-
leştirilen beşinci Gıda ve 
Beslenme Forumu’nda 
duyurulan ve Expo Milano 
2015’te resmen yürürlüğe 
girmesi hedeflenen Mila-
no Protokolü oldu. Proto-

kolün önemini vurgulayan Carlo Petrini, şu açıklamayı 
yaptı: “Eğer tarihi açıdan bu kadar önemli bir Protokol 
özel bir vakıf tarafından ortaya konuyorsa, uluslararası 
politikanın yeterince hızlı yanıt veremediği ortadadır. Bu 
son derece önemli bir protokol ve politika dünyası, biri-
sinin adım atmasını beklemek yerine doğrudan müdahil 
olmalıdır”.
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Operating in the food industry, the quarter-century 
brand of Ittifak Holding; Selva Gida’s General Manager 
Mehmet Karakus evaluated the 2013 performance of Sel-
va Gida in his presentation for the press. Karakus said; 
“Our company maintained its steady growth also in 2013. 
While our total endorsement was realized as 172,8 million 
TL with an increase of 39%, our profit was 3,4 million TL. 
Our success chart increased and was realized as 34,6 mil-
lion dollars with an increase of 25%.”

Being among the top 5 companies in the industry in 
terms of market share; Selva Gida provides 80 different 
products in 9 product groups. Producing over 111 million 
pieces of packaged pasta last year, Selva Gida made a 
difference in the industry with the 24 new products ad-
ded into its portfolio. Known for its innovative products, 
the brand brought the wellness products together with the 
consumers by observing the changing consumption ha-
bits of the society with its strong R&D infrastructure.

Giving information on their new products, Mehmet Karakus 
stated; “2013 was a productive year for Selva Gida in terms of 
innovation. We brought together our wellness products inclu-
ding wheat germ, oat and wheat bran with Turkish consumers. 
We put great importance on human health while producing 
superior tastes fitting for palates. We aim to improve quality of 
life with our wellness products which were developed by us for 
that reason. We present our wellness products in vacuumed 
boxes with instructions and recipes at the markets and points 
selling wellness products for our customers.”

İttifak Holding’in gıda sektöründe faaliyet gösteren çey-
rek asırlık markası Selva Gıda’nın Genel Müdürü Mehmet 
Karakuş, basına yaptığı sunumda Selva Gıda’nın 2013 yılı 
performansını değerlendirdi. Karakuş; “Şirketimiz istikrar-
lı büyümesini 2013 yılında da sürdürdü. Toplam ciromuz 
yüzde 39 artışla 172,8 milyon TL gerçekleşirken, karımız 
ise 3,4 milyon TL oldu. İhracattaki başarı grafiğimiz de 
yükselerek yüzde 25 artışla 34,6 milyon dolar olarak ger-
çekleşti” dedi. 

Sektörde pazar payı olarak ilk 5 firma arasında yer alan 
Selva Gıda; 9 ürün grubunda 80 farklı ürün sunuyor. Geç-
tiğimiz yıl 111 milyon adedin üzerinde paketli makarna 
üreten Selva Gıda, portföyüne eklediği 24 yeni ürünle de 
sektörde fark oluşturdu. Yenilikçi ürünleriyle tanınan mar-
ka, sahip olduğu güçlü Ar-Ge alt yapısı ile toplumun de-
ğişen tüketim alışkanlıklarını gözlemleyerek sağlıklı yaşam 
ürünlerini tüketicileriyle buluşturdu. 

Yeni ürünleri hakkında bilgi veren Mehmet Karakuş, 
“2013 yılı Selva Gıda için inovasyon açısından oldukça 
verimli bir yıl oldu. Buğday ruşeymi, yulaf ve buğday ke-
peğinden oluşan sağlıklı yaşam ürünlerimizi Türk tüketici-
siyle buluşturduk. Damaklara layık üstün lezzetler üretir-
ken insan sağlığına da büyük önem veriyoruz. Bu yönde 
geliştirmiş olduğumuz sağlıklı yaşam ürünlerimizle, yaşam 
kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Sağlıklı yaşam ürünle-
rimizi, kullanım talimatları ve yemek tariflerinin de yer aldı-
ğı vakumlu kutularında, market ve sağlıklı yaşam ürünleri 
satan noktalarda tüketicilerimize sunuyoruz” diye belirtti.

selva gıda, sağlıklı yaşam 
ürünlerine odaklanıyor 

selva gida focuses on 
wellness products
...........................................................

at the press meeting in which 2014 objectives 
and new products were announced, selva gida 
general manager mehmet karakus said; “We 
added 24 new products to especially our well-
ness products and product range in 2013. We 
will continue to present our new products to our 
customers in 2014 by focusing on the wellness 
products.”

selva gıda genel müdürü mehmet karakuş, 2014 
hedefleri ve yeni ürünlerini paylaştığı basın buluş-
masında, “2013’te ürün gamımıza sağlıklı yaşam 
ürünlerimiz başta olmak 24 yeni ürün ekledik. 
2014’te de sağlıklı yaşam ürünlerine odaklanarak 
yeni ürünlerimizi tüketicilerimize sunmaya devam 
edeceğiz” dedi.

mehmet karakuş 
Selva Gida’s General Manager
Selva Gıda Genel Müdürü
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“WE WILL CONTINUE TO BREAK NEW 
GROUNDS IN 2014”
Indicating that they put Selva Sera branded premium pro-

ducts on the market in 2013, Karakus added; “Our innova-
tions were not limited to those; we added bulghur, mixture 
flour and starch varieties to our portfolio. We produced the 
first Sipsak Pasta (Quickie Pasta) that is cooked in three 
minutes with its shape and mold properties without having 
any additives and preservatives. We presented the Turkish 
ravioli and noodle that are just like home made and fortified 
with semolina to the taste of our consumers for the first time 
in Turkey. Besides, we broke a new ground in the world with 
spinach and cheeses-added ravioli. We will continue to add 
products supporting healthy living to our product range, 
break new grounds in the industry and grow in 2014.”

“2014’TE İLKLERE İMZA ATMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ”
Selva Sera markalı premium ürünlerini de 2013 yılın-

da pazara sunduklarını belirten Karakuş, “Yenilikler bun-
larla sınırlı kalmadı; portföyümüze bulgur, karışım unları 
ve nişasta çeşitleri de ekledik. Hiçbir katkı ve koruyucu 
madde kullanılmadan sadece şekil ve kalıp özellikleriyle 
üç dakikada pişen Şipşak Makarna’yı ilk kez biz ürettik. 
İrmikle zenginleştirilmiş ev yapımı tadında mantı ve eriş-
teleri yine Türkiye’de ilk kez tüketicilerimizin beğenisine 
sunduk. Ayrıca; ıspanak ve peynir ilaveli mantı çeşidiyle 
dünyada bir ilke imza attık. 2014 yılında ürün gamımıza 
sağlıklı yaşamı destekleyen ürünler eklemeye, sektörde 
ilklere imza atmaya ve büyümeye devam edeceğiz” diye 
sözlerine ekledi. 

Obtaining a significant success in the Turkish biscuit mar-
ket with brand Bien, Simsek A.S. got halal food certification. 
The company obtained the right of using Halal Certificate 
that is among the priorities of Muslim societies living not only 
in Turkey, but also in different countries. Obtaining the Halal 
Certificate of Compliance from Turkish Standards Institute; 
Simsek A.S. will use the “halal” certificate majorly for cro-
issant, baby biscuits, waffle, ready cakes and biscuits and 
for its grain products and all of cocoa products. Referring to 
the importance of Halal Food certification on the food safety, 
Simsek A.S. General Manager Erol Simsek said: “We are 
proud to offer our products with halal certificate to our con-
sumers.” Stating that ‘Halal food’, which is handled in accor-
dance with Islamic rules, actually covers the set of features in 
terms of hygiene and consumer convenience in general; Erol 
Simsek told: “As Simsek A.S., we have proven that we meet 
the needs and expectations of our consumers both within 
the borders and in abroad at the highest level. We will proudly 
carry the ‘halal’ certificate showing that our products are ext-
raordinary and have compliance with the consumer.

Bien markasıyla Türkiye bisküvi pazarında önemli bir 
başarı kaydeden Şimşek A.Ş., helal gıda belgesi aldı. 
Firma, sadece Türkiye’de değil, farklı ülkelerde yaşayan 
Müslüman toplumların öncelikleri arasında yer alan He-
lal Belgesi’ni kullanma hakkını elde etti. Türk Standartları 
Enstitüsü’nden Helal Uygunluk Belgesi alan Şimşek A.Ş., 
kruvasan, bebe bisküvisi, gofret, hazır kekler ve bisküvi-
leri başta olmak üzere çikolata, tahıl ürünleri ve kakaolu 
tüm ürünlerinde “helal” sertifikasını kullanacak.

Helal Gıda belgesinin, gıda güvenliği konusundaki önemi-
ne değinen Şimşek A.Ş. Genel Müdürü Erol Şimşek, “Tüke-
ticilerimize ‘helal’ belgeli ürünlerimizi sunmaktan gurur duyu-
yoruz” diye konuştu. İslami kurallar doğrultusunda ele alınan 
‘Helal’ gıdanın aslında genel anlamda hijyen ve tüketiciye 
uygunluk anlamında özellikler bütününü kapsadığını belirten 
Erol Şimşek, şöyle konuştu: “Şimşek A.Ş olarak gerek yurti-
çinde gerek yurtdışında tüm tüketicilerimizin ihtiyaç ve bek-
lentilerini en üst düzeyde karşıladığımızı kanıtlamış oluyoruz. 
Ürünlerimizin sıradışı olduğu kadar tüketiciye uygunluğunu 
da gösteren ‘helal’ belgesini gururla taşıyacağız.”

şimşek ürünlerine “helal” sertifikası

“halal” certificate to simsek products
..........................................................................................................
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As one of the leading companies of the agricultural industry, 
Seyidoglu Gida made 1 million-TL investment for increasing 
product range and within export activities. Giving the infor-
mation that they increased their capacity for the production 
of especially pastry products and kids’ products and for the 
production of new dessert varieties, Seyidoglu General Mana-
ger Mehmet Goksu said; “We activated our new production 
unit including the machineries with 1 million-TL investment. We 
added thousand square meter area to our 8 thousand square 
meter production area in Hadimkoy Istanbul. In here, we star-
ted the production of especially cake, dairy desserts, desserts 
in syrup and products for kids concept. Besides, we will also 
gain support for our export activities with this investment.

THE TONNAGES OF CAKES AND SOME 
BAKERY PRODUCTS ARE INCREASED
Making the production of especially halva and jam and ne-

arly 400 product varieties, Seyidoglu continues its investments 
in order to extend its product range and meet the increasing 
demand. Expressing that they produce 25 tons of halva, 20 
tons of tahini and 15 tons of jam; General Manager Mehmet 
Goksu told; “We have one of the leading facilities of Europe in 
terms of product range and capacity. Especially in the recent 
years, we have been making export to nearly 20 countries 
with 4 different brands within our export activities. As a result 
of our R&D studies, we increase the product varieties each 
passing day. We started to reproduce the precious jams of 
Ottoman palace. We prepared a new product series in which 
we used cartoon characters in order to make kids love our 
traditional tastes. With the new product varieties, we needed 
capacity increase and additional investments. We increased 
the tonnages of cake, dairy desserts and some bakery pro-

Tatlı sektörünün öncü firmalarından Seyidoğlu Gıda, 
ürün çeşidini artırmak ve ihracata dönük çalışmaları kap-
samında 1 milyon TL’lik kapasite artırım yatırımı yaptı. 
Pasta ve çocuk ürünleri başta olmak üzere yeni tatlı çe-
şitlerinin üretimi için kapasite artırımına gittikleri bilgisini 
veren Seyidoğlu Genel Müdürü Mehmet Göksu, “Makine 
parkuru da dahil olmak üzere 1 milyon TL’lik yatırımla yeni 
üretim birimimizi devreye soktuk. İstanbul Hadımköy’deki 
8 bin metrekarelik üretim alanımıza bin metrekarelik daha 
alan ekledik. Burada özellikle pasta, sütlü ve şerbetli tat-
lılar ve çocuklara dönük yeni konseptimizin üretimini yap-
maya başladık. Ayrıca bu yatırımla ihracat alanındaki ça-
lışmalarımıza da destek sağlayacağız.” diye konuştu. 

PASTA VE BAZI UNLU MAMULLERİN 
TONAJLARI ARTTIRILDI
Helva ve Reçel başta olmak üzere 400’e yakın ürün çe-

şidiyle üretim yapan Seyidoğlu, ürün gamını genişletmek 
ve artan talebi karşılamak için yatırımlarına devam ediyor. 
Hadımköy’de günlük 25 ton helva, 20 ton tahin, 15 ton 
reçel üretimi yaptıklarını ifade eden Genel Müdür Mehmet 
Göksu, “Üretim çeşidi ve kapasite bakımından Avrupa’nın 
önde gelen tesislerinden birine sahibiz. Özellikle son yıllar-
da ihracata dönük çalışmalarımız kapsamında 20’ye yakın 
ülkeye 4 farklı markamızla ihracat yapmaktayız. AR-GE 
çalışmalarımız sonucunda ürün çeşidini her geçen gün 
artırmaktayız. Osmanlı sarayının nadide reçellerini yeniden 
üretmeye başladık. Geleneksel lezzetlerimizi çocuklara 
sevdirmek için çizgi film karakterlerini kullandığımız yeni bir 
ürün serisi hazırladık. Yeni ürün çeşitleriyle birlikte kapasi-
te artırımına ve ek yatırımlara ihtiyaç duyduk. Daha önce 
düşük miktarda ürettiğimiz pasta, sütlü tatlılar ve bazı unlu 

seyidoğlu 1 milyon Tl 
yatırımla pasta tesisi kurdu

seyidoglu established 
cake facility with 
1 million-Tl investment
.........................................................................

making 1 million-Tl investment for capacity in-
crease, seyidoglu gida started the production 
of cake, dairy desserts and the desserts in syr-
up and also its new products for kids in its new 
facility. This investment would provide support 
to the export activities of the company.

kapasite artırımı için 1 milyon Tl’lik tesis yatırımı 
yapan seyidoğlu gıda, yeni tesisinde pasta, sütlü 
ve şerbetli tatlılar ile çocuklara yönelik yeni ürün-
lerinin üretimini yapmaya başladı. Bu yatırım, fir-
manın ihracat alanındaki çalışmalarına da destek 
sağlayacak.
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ducts which were produced in lower amounts previously. We 
increased the total number of our employees over 400 by hi-
ring 30 new employees with the new investment.”

“WE WILL CONTINUE TO OUR INVESTMENTS”
Informing that they make production under the brands 

Sultan Baci, Seysu and Cokomiss besides Seyidoglu brand; 
Mehmet Goksu said: “We make the production of traditional 
Ottoman tastes with our 65-year Seyidoglu brand. In order 
to appeal to different taste groups, we started the producti-
on with different brands especially for the export market. With 
the recently purchased Sultan Baci brand, we have taken our 
place at the gross markets in many European countries. We 
export our traditional tastes even to the world’s most isolated 
countries. We will continue to our investments of going retail 
and capacity increase in order for moving our success bar to 
the top positions.” 

mamullerin tonajını artırdık. Yeni yatırımla birlikte 30 yeni 
personel alımı yaparak toplam çalışan sayımızı 400’ün üze-
rine çıkardık.” diye konuştu. 

“YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”
Seyidoğlu Markasının yanı sıra Sultan Bacı, Seysu ve 

Çokomiss markalarıyla üretim yaptıklarının bilgisini veren 
Mehmet Göksu, “65 yıllık Seyidoğlu markamızla gelenek-
sel Osmanlı lezzetlerinin üretimini yapıyoruz. Farklı lezzet 
gruplarına hitap edebilmek ve özellikle de ihracat paza-
rına dönük olarak farklı markalarla da üretime başladık. 
Yakın zamanda satın aldığımız Sultan Bacı markasıyla şu 
anda Avrupa’nın pek çok ülkesinde Gross Marketlerde 
yer alıyoruz. Geleneksel lezzetlerimizi dünyanın en ücra 
ülkelerine kadar ihraç etmekteyiz. Başarı çıtamızı üst sıra-
lara taşımak adına mağazalaşma ve kapasite artırım yatı-
rımlarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 

After the croissant launch, Simsek Biskuvi continues to ex-
pand its brand Bien’s range of products. Starting the produc-
tion of packaged cheesecake under the brand Bien, Simsek 
Biskuvi has brought in something new both in the world and 
in Turkey by packaging cheesecake after croissant.

THE COMPANY PROCEEDS LIKE “GREASED
 LIGHTNING (SIMSEK)” IN THE MARKET
Being among the largest 500 industrial corporations 

of Turkey, Simsek A.S. is a big player in the global scale 
with its products in wafers, cakes, crackers, biscuits and 
chocolates group. Realizing export to over 100 countries 
from Europe to Africa, from Asia, Australia to America; 
Simsek has product varieties over 300. Today, Simsek 
A.S. provides delicious products in its total 135.000 squ-
are meter-plants 95.00 square meters of which is closed 
and 40.000 square meters of which is open with its ad-
vanced technology and employees over 1600.

Şimşek Bisküvi, kruvasan lansmanının ardından Bien 
markasının ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Bien 
markası altında ambalajlı cheesecake üretimine başla-
yan Şimşek Bisküvi, kruvasandan sonra cheesecake’i de 
ambalajlayarak hem dünyada hem de Türkiye’de bir ilke 
daha imza attı.

PAZARDA “ŞİMŞEK” HIZINDA İLERLİYOR 
Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 

yer alan Şimşek A.Ş.; gofret, kek, kraker, bisküvi ve çi-
kolata gruplarındaki ürünleriyle global ölçekte güçlü bir 
oyuncu. Avrupa’dan Afrika’ya, Asya ve Avustralya’dan 
Amerika’ya kadar 100’ü aşkın ülkeye ihracat gerçekleş-
tiren Şimşek, 300’ün üzerinde ürün çeşidine sahip. Bu-
gün Şimşek A.Ş; 95.000 m2’si kapalı 40.000 m2’si açık 
olmak üzere toplam 135.000 m2’lik alana sahip tesisle-
rinde, ileri teknolojisi ve 1600’ü aşkın çalışanı ile lezzet 
dolu ürünler sunuyor.

şimşek Bisküvi, Bien’in ürün 
çeşidini arttırıyor

simsek Biskuvi increases 
the varieties of Bien
.......................................................................

Coming to the forefront with the croissant put 
on the market with Bien brand, simsek Biskuvi 
continues to increase its product varieties. The 
newest product is Bien Cheesecake.

Bien markasıyla piyasaya sunduğu kruvasanla 
önemli bir çıkış yakalayan şimşek Bisküvi, mar-
kanın ürün çeşidini arttırmaya devam ediyor. En 
yeni ürün ise Bien Cheesecake.
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In response to several requests for heat treatment equ-
ipment that ensures optimal product care and efficient 
pasteurization, the Pavan Group have developed and ma-
nufactured new high-efficiency and high-capacity produc-
tion lines. The new heat treatment system has an output 
capacity of 2,400 kg per hour (this figure applies to 27-g 
double-sheet ravioli). 

Pavan Group explains the new lines as follows: “It has 
been designed so as to rule out rheological alterations to 
the product during the processing of thin-sheet pasta with 
a soft (approx. 60%) filling. The quality of the production 
process is enhanced by the highly competitive levels of 
energy efficiency of the equipment. A 50% reduction in 
steam consumption is achieved thanks to the following fe-
atures: design of the pasteurization chamber; a flow meter 
which regulates steam flow (this allows for optimal steam 
use according to the type and quantity of product); radi-
ant plates with closed steam circuit; extractor hoods with 
heat-insulating and metal-detectable curtains. In the pre-
dryer and in the newly-designed cooler (characterized by 
a separation between machinery and end product com-
partments), a lapping ventilation system is used: thanks 
to the significantly higher air speed, this system makes it 
possible to maximize the effect on the end product. The 

Pavan Group, en uygun ürün bakımı ve verimli pastöri-
zasyon sağlayan ısıl işlem ekipmanlarına yönelik talepleri 
karşılamak amacıyla yüksek verimli ve yüksek kapasiteli 
yeni üretim hatlarını piyasanın beğenisine sundu. Pavan’ın 
geliştirdiği yeni ısıl işlem sistemi, saatte 2,400 kg (bu mik-
tar 27 gram çift katmanlı ravioli/mantı üretimine denk ge-
liyor) üretim kapasitesine sahip. 

Pavan Group yeni hatlarını şöyle anlatıyor: “Bu sistem, 
yumuşak (yaklaşık %60) dolgulu ve ince katmanlı ma-
karnanın işlenmesi sırasında ortaya çıkabilecek reolojik 
değişiklikleri ortadan kaldırmak için tasarlandı. Üretim 
sürecinin kalitesi, ekipmanın son derece rekabetçi enerji 
verimliliği seviyeleriyle geliştirildi. Pastörizasyon odasının 
tasarımı, buhar akışını düzenleyen akış ölçer (ürün tipine 
ve miktarına göre uygun buhar kullanımı sağlar), kapalı 
devre buharlı radyan plakalar, ısı yalıtımlı aspiratörler ve 
metal tespit edebilen perdeler sayesinde buhar tüketimin-
de yüzde 50 oranında bir azalma sağlanabiliyor. 

Ön kurutucuda ve yeni tasarlanan soğutucuda (makine 
ve nihai ürün bölmeleri arasında bırakılan bir boşluk olarak 
tanımlanıyor) kullanılan bir lepleme havalandırma sistemi, 
sağladığı son derece yüksek hava hızı sayesinde bu siste-
min nihai ürün üzerindeki etkisini en üst düzeye çıkarıyor. 

pavan’dan yeni yaş makarna hatları

new fresh pasta lines from pavan
...............................................................................................

pavan group presented its new high-capacity 
(2,400 kg/h) heat treatment lines for fresh filled 
pasta products. The new lines draw attention with 
the high efficiency and high capacity features.

pavan group, taze yaş makarna ürünleri için ge-
liştirilmiş yeni yüksek kapasite (2,400 kg/s) ısıl iş-
lem hatlarını piyasaya sundu. yeni hatlar, yüksek 
verim ve kapasite özellikleriyle dikkat çekiyor.
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sealing and fastening of doors have also been redesigned 
so as to improve thermal insulation.

Since all the machinery of the new HE line has been 
designed for easy inspection and sanitation, the person-
nel costs resulting from the need to maintain and clean 
the equipment have been substantially reduced. For easier 
access and inside cleaning, the conveyor belt of the paste-
urizer can be lifted automatically together with the lid. Sta-
inless steel valves, washable and foam-proof engines and 
sensors are additional features that allow for a thorough, 
efficient, and fast cleaning of all the internal components. 
From a methodological point of view, the focus of Pavan’s 
approach is on identifying and ensuring the best industrial 
solution in order to maximize investment returns.

Once the desired characteristics of the end product (i.e. 
recipes, fillings, shelf life, etc.) have been specified in the 
initial (technical and technological) phase of the project, one 
can move on to the next stage which consists in deciding 
which components to include. Finally, there is a costing 
phase: it takes the form of a specific business plan during 
which energy consumption, costs, and investment returns 
are estimated. Each order is assigned to a specific project 
manager who supervises and coordinates the various imp-
lementation stages so as to make sure that the project is in 
line with the agreed specifications and on schedule.

After delivery and installation, there is a start-up phase 
which involves a rigorous training of operators as well as 
round-the-clock after-sales support (including remote on-
line guidance). Thanks to technical features, technological 
innovation, and a consolidated methodology, Pavan can 
offer their customers the best returns on their machinery 
investment.”

Kapıların sızdırmazlığı ve bağlantıları da ısı yalıtımını geliş-
tirmek üzere yeniden tasarlandı.

Yeni HE hattının tüm makineleri kolay denetim ve sani-
tasyon için tasarlandığından, ekipmanların bakımı ve te-
mizliği için ihtiyaç duyulan personel maliyetleri de büyük 
oranda azaltılmış oluyor. Daha kolay erişim ve iç temizlik 
için, pastörizatörün konveyör bandı, kapakla birlikte oto-
matik olarak kaldırılabiliyor. Paslanmaz çelik vanalar, yıka-
nabilir ve köpüğe dayanıklı motor ve sensörler; tüm dahili 
bileşenlerin kapsamlı, verimli ve hızlı temizliğine olanak 
sağlayan ek özelliklerdir. Metodolojik açıdan bakıldığın-
da, Pavan’ın yaklaşımın odak noktası, yatırım getirilerini 
en üst düzeye çıkarmak için en iyi endüstriyel çözümleri 
bulmak ve gerçekleştirmektir.

Nihai ürünün sahip olması gereken özellikler (yani ta-
rifler, dolgular, raf ömrü, vb. gibi) projenin başlangıç aşa-
masında belirtildiğinde, hangi bileşenlerin kullanılacağının 
belirlendiği sonraki aşamaya geçilebilir. Son olarak da 
maliyetlendirme aşaması bulunmaktadır: bu aşama, enerji 
tüketimi, maliyet ve yatırım getirilerinin tahmin edildiği özel 
bir iş planı şeklindedir. Her bir komut; projenin anlaşılan 
şartlara uyum sağlayıp sağlamadığı ve planlanan zaman-
da uygulanıp uygulanmadığından emin olmak için çeşitli 
uygulama aşamalarını yöneten ve koordine eden özel pro-
je müdürüne gönderilir.

Teslimat ve kurulumdan sonra, 24 saat satış sonrası 
desteğin (uzaktan online rehberlik dahil) yanı sıra ope-
ratörlerin sıkı bir eğitimden geçtiği başlangıç aşaması 
mevcuttur. Pavan; teknik özellikler, teknolojik yenilikler 
ve konsolide metodoloji sayesinde müşterilerine, yaptık-
ları makine yatırımlarında en iyi getirileri elde etme fırsatı 
sunuyor.”
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Dünya bisküvi pazarı ve Türkiye

WOrld BIsCuIT 
markET and TurkEy 

The increasing biscuit consumption in the world makes the biscuit 
sector more attractive especially for export oriented investments. In 
2008 world sweet biscuit market reached 35.2 billion dollars (8 mil-
lion tones) and was more than the value estimated for 2011. It is 
estimated that this value reached 41 billion dollars in 2013. 

artan dünya bisküvi tüketimi, bisküvi sektörünü özellikle ihracata yö-
nelik yatırımlar için daha da cazip hale getiriyor. 2008 yılında 35,2 
milyar dolar değerine ulaşan (8 milyon ton) dünya tatlı bisküvi paza-
rı, bu değerle 2011 yılı için tahmin edilen değerin dahi üzerine çıktı. 
2013 yılında ise bu değerin 41 milyar dolar’a ulaştığı tahmin ediliyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
değişen yaşam şekline bağlı olarak bis-
küvi tüketimi artmaktadır. İnsanların ça-
lışma hayatına ve seyahate daha fazla 
zaman ayırmalarıyla yemek pişirmeye 
ayrılan zamanın azalması ve gelir sevi-
yesinin artması, “atıştırılan yiyecekler” 
arasındaki bisküvinin tüketiminin art-
masının en önemli nedenleri arasında 
yer almaktadır. Dolayısıyla tüketimdeki 
artışa paralel olarak üretim de tüm dün-
yada artmaktadır.

Önceleri lüks bir tüketim maddesi 
olarak kabul edilen bisküvi, bugün artık 
herkesin tüketebileceği bir gıda haline 
gelmiştir. Ancak, Avrupa’da 10-15 kg 
düzeylerinde olan kişi başına bisküvi 
tüketimi Türkiye’de halen 5-6 kg sevi-
yelerinde seyretmektedir. Bu yüzden 
bisküvi üreticileri, hedef tüketicilerin 
taleplerinin karşılanmasına yönelik ola-
rak, şeker hastaları için diyet bisküvile-
ri, çocuklar için mama bisküvileri, özel 
kahvaltılık bisküviler, besleyici ve zayıf-
latıcı özellikte kepekli, yulaflı veya çav-
darlı bisküviler gibi çeşitlerle üretimde 
çeşitlemeye gitmektedir.

As is in the world, biscuit consump-
tion is increasing depending on chan-
ging life-style in Turkey. Reducing of 
cooking time as people spare more 
time for working life and travelling and 
increasing of income level are among 
the most important reasons for incre-
asing the biscuit consumption which 
is included in “snacked foods”. Hence 
production is also increasing all over 
the world in line with the increase in 
consumption. 

Biscuit, which was accepted as a lu-
xury consumption material previously, 
became a food which can be consu-
med by everybody today. However, 
while per capita biscuit consumption 
is  13-15 kg in Europe, it is still aro-
und 5-6 kg in Turkey.  For this reason, 
biscuit producers diversify their pro-
duction for meeting the demands of 
target consumers with varieties such 
as diet biscuits for diabetics, formula 
biscuits for children, special breakfast 
biscuits, nutritive whole-wheat, oat or 
rye biscuits that are used for losing 
weight. 
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Avrupa ve Amerika’da da sağlıklı ürünler üretme eği-
liminde olan bisküvi sanayii, hem lezzetli ve tüketicilerin 
damak zevkine hitap eden hem de sağlıklı ürünler üretme 
çabasındadır. Bu amaçla yağ oranı oldukça düşük çeşit-
ler piyasaya sürülmektedir. Özellikle, ABD’de düşük yağ 
kullanımlı teknolojileri geliştirme çalışmaları sürdürülmek-
tedir. Bisküvi sektörünün en hızlı büyüyen kısmını yağsız 
ve düşük yağlı ürünler oluşturmaktadır. 

DÜNYA BİSKÜVİ ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Dünya bisküvi üretiminde ve ihracatında AB ülkeleri 

(özellikle İngiltere, Almanya, Belçika, İtalya, Fransa, İs-
panya ve Hollanda) ve Kanada ön sırada yer almakta-
dır. Avrupa Çikolata, Bisküvi ve Şekerleme Derneği’nin 
(CAOBISCO) verilerine göre; AB, İsviçre ve Japonya’nın 
toplam bisküvi üretimi, 2011 yılında 4 milyon 463 bin ton 
olarak gerçekleşmiştir. Bu miktar bir önceki yıla göre yüz-
de 2,7’lik bir düşüşe, 2006-11 arasındaki 5 yıllık süreçte 
ise yüzde 1’lik bir artışa işaret etmektedir.

2011 yılında AB ülkeleri içerisinde en yüksek üretim 
miktarı 731 bin tonla Almanya’ya ait. Almanya’yı 655 
bin tonla İtalya, 562 bin tonla İngiltere, 447 tonla İspan-
ya ve 404 tonla Fransa takip etmektedir. Aynı dönemde 
İsviçre’nin üretimi 47 bin tonda kalırken Japonya’nın üre-
timi 242 bin tona yükselmiştir.

Dünya bisküvi tüketimi, yukarıda bahsedilen neden-
lerden dolayı genel itibariyle artış kaydetmektedir. Ancak 
dünyadaki birçok ülkenin aksine AB ülkelerinde, özellikle 
2009-2011 tarihleri arasında bisküvi tüketiminde düşüşler 
yaşanmaya başlamıştır. CAOBISCO verilerine göre; 2010 
yılında 4 milyon 94 bin ton olan AB bisküvi tüketimi, 2011 
yılında 3 milyon 909 bin tona gerilemiştir. Buna karşılık 
2010 yılında 261 bin ton olan Japonya’nın tüketimi, 2011 
yılında yaklaşık 4 bin ton artış göstererek 265 bin tona 
ulaşmıştır. AB ülkelerindeki en yüksek tüketim oranı 618 
bin tonla İtalya ve 611 bin tonla İngiltere’ye aittir. Bisküvi 
tüketiminde İtalya ve İngiltere’yi 586 bin tonla Almanya ve 
573 bin tonla Fransa takip etmektedir. 

Kişi başına ortalama tüketimin 2011 yılı itibariyle 7,8 
kg olarak belirlendiği AB’de, kişi başı tüketimde 2010-11 
yılları arasında yüzde 4,3, 2006 - 2011 arasındaki 5 yılda 
ise yüzde 2,6 oranında düşüş kaydetmiştir.

CAOBISCO verilerine göre, 2011 yılı itibariyle kişi başı-
na bisküvi tüketiminde 21,76 kg ile İrlanda, 12,86 kg ile 
Hollanda, 10,40 kg ile İtalya ve 10,09 kg ile Belçika ilk 
sıralarda yer alan ülkelerdir. Bunları 9,75 kg ile İngiltere, 
9,30 kg ile İsviçre ve 8 ile 9 kg arasında değişen tüketim 
miktarlarıyla Bulgaristan, Danimarka, Fransa, İspanya, 
Portekiz ve Slovakya takip etmektedir. 

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

WORLD BISCUIT PRODUCTION 
AND CONSUMPTION 
EU countries (especially England, Germany, Belgium, 

Italy, France, Spain and Netherland) and Canada stand 
out in world biscuit production and export. According to 
data of Association of Chocolate, Biscuit and Confec-
tionery Industries of Europe (CAOBISCO); total biscuit 
production of EU, Switzerland and Japan was realized as 
4 million 463 thousand tons in 2011. This amount points 
a decrease of 2,7% compared to the previous year and 
an increase of 1% in the 5-year period between 2006 
and 2011.

The highest production amount in 2011 among the EU 
countries belonged to Germany with 731 thousand tons. 
Italy with 655 thousand tons, England with 562 thou-
sand tons, Spain with 447 thousand tons and France 
with 404 thousand tons followed Germany. In the same 
period; while the production of Switzerland remained at 
47 thousand tons, Japan’s production increased to 242 
thousand tons.

World biscuit consumption increases in general due to 
the reasons mentioned above. However; contrary to many 
countries in the world biscuit consumption in EU countries 
decreased especially between 2009 and 2011. According 
to CAOBISCO data; EU biscuit consumption, which was 4 
million 94 thousand tons in 2010, declined to 3 million 909 
thousand tons in 2011. On the other hand; Japan’s con-
sumption, which was 261 thousand tons in 2010, reached 
to 265 thousand tons by increasing approximately 4 thou-
sand tons in 2011. The highest consumption amount be-
longed to Italy with 618 thousand tons and England with 
611 thousand tons among the EU countries. Germany 
with 586 thousand tons and France with 573 thousand 
tons followed Italy and England.

In EU, where the average per capita consumption was 
determined as 7,8 kg by 2011, per capita consumption 
decreased 4,3% between 2010 and 2011 and 2,6% in 
the 5-year period between 2006 and 2011.

According to CAOBISCO data; Ireland with 21,76 kg, 
Netherland with 12,86 kg, Italy with 10,40 kg and Bel-
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DÜNYA BİSKÜVİ PAZARI
Datamonitor tarafından yapılan bir çalışmaya göre; 

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

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

Söz konusu çalışmada, 2006-2011 yıllarını kapsayan 
beş yıllık dönem boyunca da dünya tatlı bisküvi pazarının 
yılda ortalama değer bazında yüzde 3,5, miktar bazında 
da yüzde 2,7 oranında artışını sürdürerek 2011 yılında 
30,3 milyar Dolara (8 milyon ton) ulaşacağı tahmin edil-
miştir. Ancak, Datamonitor’ün 2010 yılında hazırladığı 
bir diğer rapora göre ise; 2008 yılında dünya tatlı bisküvi 

gium with 10,09 kg are on top in the per capita biscuit 
consumption by 2011. England with 9,75 kg, Switzerland 
with 9,30 kg, Bulgaria, Denmark, France, Spain, Portugal 
and Slovakia follow those countries with the consumption 
amounts ranging between 8 and 9 kg.

WORLD BISCUIT MARKET
According to a study conducted by Datamonitor; world 

confectionary market had 25.5 billion dollars (7 millions 
tones) value in 2006 and its average annual growth is 2.9 
percent on value basis and 2.1 percent on amount basis 
in the five years’ period between 2002 and 2006. In the 
said five years’ period, maximum increase rate on both 
amount and value bases in world confectionary market 
volume was recorded in 2006 and these increases are 
3.3 percent in terms of value and 2.1 percent in terms 
of amount. In world confectionary market, EU has the 
biggest share with 50.5 percent. America receives 32 
percent share and Asia-Pacific countries receive 17.5 
percent share.

These figures show that biscuit sector is in a market 
position which is developed, well-organized and growing. 
Chocolate cake, having a sale figure of 6 billion dollars 
and 23.5 percent share, was the sub-sector of world 
confectionary market with the highest profit and market 
share.
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pazarı 35,2 milyar Dolara (8 milyon ton) ulaşarak 2011 
yılı için tahmin edilen değerin de üzerine çıkmıştır. 2013 
yılında ise; bu değerin 41 milyar Dolar’a ulaştığı tahmin 
edilmektedir.

 
DÜNYA BİSKÜVİ İHRACATI
Dünya bisküvi üretiminde önde gelen Avrupa Birliği 

ülkeleri aynı zamanda dünya bisküvi ihracatında da en 
önemli ihracatçı ülkeler konumundadır. 

Dünya tatlı bisküvi ihracatı, 2009 yılında bir önceki yıla 
göre yüzde 7 azalarak yaklaşık 5,4 milyar Dolar seviye-
sinde gerçekleşmiştir. 2011 yılında ise bir önceki yıla göre 
yüzde 21 oranında artarak yaklaşık 6,8 milyar Dolar ola-
rak gerçekleşmiştir.

2010 yılında ihracatta ilk sırayı, toplam dünya ihracatın-
dan yüzde 12,2 pay alarak 660 milyon Dolar seviyesinde 
ihracat gerçekleştiren Almanya alırken, Almanya’yı sıra-
sıyla yüzde 10,1 pay ile Belçika, yüzde 8,5 pay ile Hollan-
da, yüzde 6,3 pay ile İngiltere ve yüzde 6 pay ile Fransa 
takip etmektedir. 2011 yılında ise yine Almanya, Hollanda, 
Belçika, İngiltere ve Kanada dünyanın en önemli ihracat-
çı ülkeleri arasında yer almıştır. Değer bazında, 2011 yılı 
dünya toplam bisküvi ihracatının yaklaşık olarak yüzde 
40’ı bu ülkeler tarafından gerçekleştirilmiştir.

DÜNYA BİSKÜVİ İTHALATI
2009 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 9 oranında aza-

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

WORLD BISCUIT EXPORT 
European Union countries, which are the world’s le-

ading biscuit producers, are the world’s leading biscuit 
exporters as well.

The sweet biscuit export in the world decreased by 7 
percent to 5.4 billion Dollars in 2009 compared to the 
previous year. It was realized as approximately 6.8 billi-
on Dollars by increasing 21% in 2011 compared to the 
previous year.

In 2010, Germany became the biggest exporter with 
12.2 percent export share and an export value of 660 mil-
lion Dollars. Germany was followed by Belgium with 10.1 
percent share, Netherlands with 8.5 percent share, Eng-
land with 6.3 percent share and France with 6 percent 
share. In 2011 again Germany, Netherland, Belgium, Eng-
land and Canada were among the most important expor-
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larak yaklaşık 5,4 milyar dolar olarak gerçekleşen dünya 
bisküvi ithalatında en önemli pazarlar sırasıyla ABD, Fran-
sa, Almanya, İngiltere ve Belçika’dır. Bu 5 ülkenin dünya 
ithalatındaki toplam payları yüzde 41’dir. 

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

2011 yılında da, bir önceki yıla göre yüzde 18 oranın-
da artarak yaklaşık 6,8 milyar dolar olarak gerçekleşen 
dünya bisküvi ithalatında en önemli pazarlar sırasıyla yine 
ABD, Fransa, Almanya, İngiltere ve Belçika olmaya de-
vam etmiştir. Bu beş ülkenin 2011 yılında dünya ithalatın-
daki toplam payları yüzde 38’dir.

TÜRKİYE’DE BİSKÜVİ ÜRETİMİ
Türkiye bisküvi sanayine kronolojik bir süreç olarak ba-

kıldığında, sanayi temelindeki ilk bisküvi üretiminin 1924 
yılında başladığı görülmektedir. 1932 yılında İstanbul’daki 
üretici sayısı 4’e yükselmiştir. 1941 yılında yaşanan un kıt-
lığı nedeniyle üretime bir süre ara verilmiştir. Üretim, 1956 
yılında Avrupa’dan küçük otomatik şekil vericiler ve tava-
ya dizici makinalar getirilene kadar küçük imalathanelerde 
ve ilkel metotlarla yapılmıştır. 1960’dan sonra kentleşme 
ve nüfus artışı, bisküvi tüketimini büyük oranda artırmıştır. 
1980’lerde Konya, Kayseri ve Eskişehir civarlarında bir-
çok küçük tesis kurulmuş, ülke ihracat yapmaya başla-
mıştır.

Türkiye’de bisküvi üretimi ağırlıklı olarak Güney Doğu 
Anadolu, Marmara ve Orta Anadolu bölgelerinde yapıl-
maktadır. Bu durum, buğday un fabrikalarının bölgesel 
dağılımları ile büyük paralellik göstermektedir.

Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği’nin dergimizle 
paylaştığı verilere göre; Türkiye’nin bisküvi üretimi 2010 
yılında, bir önceki yıla göre 12 bin ton azalarak 563 

bin ton civarında gerçekleşti. Aynı 
dönemde talepte de 25 bin tonluk 
bir düşüş yaşanarak 425 bin tona 
geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TUİK) verilerine göre ise 2005 yılın-
da 439 bin ton olan Türkiye bisküvi 
üretimi, 2010 yılında 570 bin tona, 
2011 yılında ise 605 bin tona ulaştı.

TÜRKİYE’DE BİSKÜVİ 
SANAYİNİN DURUMU
Bisküvi üreticisi firmalar, kapasite 

ve yapıları itibariyle orta-büyük öl-

ter countries of the world. 40% of total biscuit export on 
value basis in 2011 was realized by those countries.

WORLD BISCUIT IMPORT 
The world biscuit import decreased by 9 % to about 

5.4 billion Dollars in 2009 compared to the previous year. 
The USA, France, Germany, England and Belgium had 
the biggest market shares in descending order. The total 
import share of these 5 countries was 41 %.

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

Realized as 6.8 billion dollars in 2011 by increasing 18% 
compared to the previous year, the most important mar-
kets of world biscuit import were again U.S., France, Ger-
many, England and Belgium respectively. Total share of 
these five countries in the world import in 2011 was 38%.

BISCUIT PRODUCTION IN TURKEY 
When Turkey biscuit industry is examined as a chro-

nological process, it is seen that first biscuit production 
on industry base started in 1924. In 1932 the number of 
producers in 1932 increased to 4. Production was in-
terrupted for a while in 1941 due to the flour shortage 
experienced. In 1956, the production was made in small 
workshops with primitive methods until little automatic 
shapers and machines laying the biscuits on the pans. 
After 1960, urbanization and population growth incre-
ased the biscuit consumption significantly. In 1980s, 
many small facilities were established around Konya, 
Kayseri and Eskisehir and the country started to export.

Biscuit production is carried out predominantly in 
the Southeastern Anatolia, Marmara and Inner Ana-
tolia regions of Turkey. There is high correlation bet-
ween this fact and the regional distribution of wheat 
flour facilities. According to the data obtained from the 
Sugar Products Industrialists As-
sociation, the biscuit production of 
Turkey decreased by 12,000 tons 
to 563,000 tons in 2010 compa-
red to the previous year. The de-
mand decreased by 25,000 tons 
to 425,000 tons in the same peri-
od. According to Turkish Statistical 
Institute(TurkStat) data; biscuit pro-
duction of Turkey, which was 439 
thousand tons in 2005, reached 
to 570 thousand tons in 2010 and 
605 thousand tons in 2011.
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çekli modern kuruluşlar ile küçük ölçekli mahalli işletmeler 
olmak üzere genelde 2 gruba ayrılmaktadır. Modern üre-
tim teknolojilerini kullanan birinci gruptaki firmaların ima-
lat ağırlığını ambalajlı çeşitler oluşturmaktadır. Ülkemizin 
hemen her yerinde dağıtım kanalları oluşturan bu firmalar, 
ihracatta da son derece etkili olmaya başlamışlardır.

İmalatta en çok kutu ile satılan dökme malların yer aldı-
ğı küçük ölçekli kuruluşlarda ise ucuz fiyat ve düşük ka-
lite ile çalışmakta olup, teknolojik yenilemeyi henüz tam 
anlamıyla sağlayamamışlardır. Özellikle son yıllarda bu 
kategorideki firmalarda ambalajlı çeşitler, üretimde ağırlık 
kazanmaya başlamıştır. Her biri 500 kişiden daha az per-
sonel istihdam eden küçük ölçekli firmaların bazıları hem 
modernleşme hem de ihracat çabası içerisindedir.

Ayrıca iç piyasaya girişteki kolaylık, yatırım teşvikleri ve 
yeni dış pazarlara ihracat yapma olanakları, son yıllarda 
çok sayıda girişimcinin bu sektörde faaliyete başlaması-
na neden olmuştur. Bugün, sektörde, çoğunluğu modern 
teknolojiye sahip 40’ı aşkın fabrika faaliyet göstermekte-
dir. Sektörde TOBB’a kayıtlı firma sayısı ise 266’dır. 

Toplam kapasitenin 850 bin ton olduğu bisküvi sek-
töründe kapasite kullanım oranı ise yüzde 70’in üzerine 
çıkmamaktadır. Sektörde ciddi oranda bir atıl kapasite 
bulunmaktadır. İç tüketim yılda yaklaşık yüzde 10-12 ora-
nında artmaktadır. Ülkemizde toplam bisküvi tüketiminin 
yaklaşık 875-900 milyon Dolar değerinde olduğu tahmin 
edilmekte olup, kişi başına tüketimin ise 5-6 kg civarında 
olduğu tahmin edilmektedir.

Günümüzde dışa açılma çabaları çerçevesinde ürün 
geliştirme çalışmalarına büyük önem veren ve bu yönde 
bütçelerinde pay ayıran bisküvi fabrikaları, çeşitlerini artı-
rıp bilimsel yöntemler uygulamakta ve teknolojilerini mo-
dernleştirmektedirler.

Türkiye’de bisküvi üretiminde Karaman ilinin özel bir 
konumu bulunmaktadır. Yöre insanının unlu mamullerdeki 
geleneksel tecrübesi sayesinde önceleri imalathane ba-
zında üretimin başlatıldığı il, bugün dünyanın çok sayıda 
ülkesine ihracat gerçekleştiren büyük bir sanayiye ev sa-
hipliği yapmaktadır.

1989-90 yılları arasında Karaman’da bisküvi ve gofret 
üreten, toplam kapasiteleri 150-200 ton civarında sade-
ce 3-4 tane bisküvi fabrikası varken, 6-7 yıllık bir sürede 
fabrika sayısı 14’e yükselmiş ve fabrikaların her biri tek 
başına günlük 200 ton civarında üretim yapar duruma 
gelmiştir.

1994-1995 yıllarında faaliyete geçen fabrikalarla 
Karaman’dan bisküvi ihracatı artmaya başlamıştır. Söz 
konusu dönemde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bir-

THE STATUS OF BISCUIT INDUSTRY 
IN TURKEY 
Biscuit producers are divided into 2 groups generally as 

medium-large modern enterprises and small scaled enterp-
rises by their capacity and structures. Packaged varieties 
create the manufacturing weight of firms in the first gro-
up that use modern production technologies. These firms 
that created distribution channels in almost everywhere in 
our country started to be extremely effective in export, too. 
Small scaled enterprises where mostly bulk goods sold in 
boxes are produced, have low prices and low quality and 
technological renewal has not been realized fully in such 
facilities. Packaged types in the firms within this category 
started to gain importance in the production in especially 
recent years. Some of small scaled firms which employ less 
than 500 people are making both modernization and export 
efforts. 

Also opportunities for easiness in entrance to domestic 
market, investment incentives and exporting to new fo-
reign markets caused many entrepreneurs to start ope-
rating in this sector in recent years. Today there are over 
40 production facilities, majority of which have modern 
technology. Firm number registered in Union of Chamber 
and Commodity Exchanges is 266 in the sector. 

In biscuit sector where total capacity is 850 thousand 
tones, capacity using rate cannot exceed 70 percent. A 
significant passive capacity is available in the sector. Do-
mestic consumption is increasing at the rate of about 10-
12 percent yearly. It is estimated that total biscuit con-
sumption is about 875-900 million dollars in our country 
and per capita consumption is around 5-6 kg.

Nowadays biscuit plants, giving great importance to 
product development studies and allocating share in 
their budgets for this within the framework of foreign ex-
pansion, apply scientific methods, increase their varieties 
and modernize their technologies.

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

While there were 3-4 biscuit plants producing biscu-
it and wafer and having around 150-200 tones of total 
capacities in Karaman in the years 1989-90, plant num-
ber increased to 14 in 6-7 years’ period and each of the 
plants produces around 200 tons per day by itself. 

Biscuit export from Karaman started to increase with 
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liği (SSCB)’nin dağılmasıyla kurulan ülkeler, bisküvi için 
önemli bir pazar oluşturmuştur.

2005 yılında, yıllık 1 milyon 100 bin ton bisküvi üre-
tim kapasitesine sahip olan Karaman, Türkiye’deki bis-
küvi üretiminin yaklaşık 1/3’ini gerçekleştirmektedir. 80 
ülkeye ihracat gerçekleştiren ilin 2005 yılı tahmini üre-
tim rakamı 300 milyon dolardır. Yüksek kalitenin temini 
yönündeki titiz çalışmaları sonucunda ildeki çok sayıda 
üretim tesisi, uluslararası kalite standartlarını yakalamış 
ve ISO 9002 kalite belgesini alarak ürünlerinin kalitesini 
tescil ettirmişlerdir.

TÜRKİYE’NİN BİSKÜVİ DIŞ TİCARETİ
1974 yılında Kıbrıs’a yapılan çok sembolik düzeyde-

ki ihracat dikkate alınmadığında, Türkiye’nin ilk önemli 
bisküvi ihracatının 1980 yılında yapıldığı, ancak mikta-
rın sadece 2 bin 706 ton, değerin ise 3.756 bin dolar 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Sonraki yıllarda yavaş ya-

plants that started operating in 1994-1995. In the said 
period, countries established after the dissolution of The 
Union of Soviet Socialist Republics created an important 
market for biscuit.

In 2005, Karaman having 1 million 100 thousands to-
nes of annual biscuit production capacity realizes about 
1/3 of biscuit production in Turkey. 2005 estimated pro-
duction figure of the province doing export to 80 count-
ries is 300 million dollars. As a result of careful studies 
for high quality supply, many production facilities in the 
province achieved the international quality standards and 
registered the quality of its products obtaining ISO 9001 
quality certificate. 

BISCUIT FOREIGN TRADE OF TURKEY 
When the very symbolic level export done to Cyprus in 

1974 was not taken into consideration, it is found that the 
first important biscuit export of Turkey was made in 1980, 
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vaş artışa geçen Türkiye bisküvi ihracatı, 1985 yılında 
11.630 ton ve 12.644 bin dolara, 1990 yılında 16.709 
ton ve 20.748 bin dolara ulaşmıştır. Özellikle Rusya ve 
Orta Asya Cumhuriyetleri’nin hedef pazar olarak seçil-
diği 1997 yılında, ihracat 182 bin tona çıkmıştır. 1998 
yılında yaşanan global ekonomik kriz Türkiye’de üretilen 
bisküviye yurt dışı talebi düşürmüş, sonuçta yurt içi üre-
tim ve ihracat da gerilemiştir. Ayrıca Toprak Mahsulleri 
Ofisi’nin (TMO), sektörün en önemli hammaddesi olan 
buğdayda dünya fiyatlarının üzerinde bir fiyat belirleme-
si, bunun da maliyetleri artırması, üretimde düşüşlere 
neden olmuştur.

Bu kriz döneminde yeni pazar arayışlarına giren 
bisküvi ihracatçıları, Afrika ülkelerine yönelmişlerdir. 
Bulgaristan ve diğer Balkan ülkeleri de bisküvi sektö-
ründeki krizi aşmada yeni bir pazar olarak öne çıkmış-
lardır. Özellikle Bulgaristan, Türkiye’nin bisküvi ihraca-
tında bölgenin dağıtım kanalı durumuna gelmiştir. Bu 
sonuca ulaşmada, Türk bisküvi sektörünün bu piyasa 
için uyguladığı cazip fiyat, kaliteli ürün ve istikrarlı bir 
pazarlama stratejisi etkili olmuştur. Sektör, içinde bu-
lunduğu sıkıntıyı aşmak amacıyla düşük kar marjlarıyla 
ihracata başladığı Senegal’e yönelik ihracatını da artır-
mıştır. Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve bisküvi ihra-
catında Türkiye’nin geleneksel pazarı konumunda bu-
lunan Almanya’ya yapılan ihracat da, 1998-2002 yılları 
arasında 3 kat artış göstermiştir.

Yeni pazarlarla birlikte bisküvi ihracatı 2002 yılından 
itibaren artış trendine girmiş ve Tüik verilerine göre 
2007 yılında miktar bazında 144 bin tona yükselmiş-
tir. Ancak küresel krizin etkisiyle 2008 yılında yüzde 4, 
2009 yılında da değer bazında yüzde 7 civarında geri-
leyen bisküvi ihracatı, 2009 yılında 131 bin ton düze-
yinde gerçekleşmiştir. 2010 yılında ise bisküvi ihracatı 
bir önceki yıla göre değer bazında yüzde 13, miktar ba-
zında da yüzde 15 oranında artış göstermiş ve Türkiye 
270 milyon Dolar değerinde 151 bin ton bisküvi ihracatı 
gerçekleşmiştir.

2012 yılına gelindiğinde bisküvi, un ve unlu mamuller 
sektörü içinde buğday unundan sonra en çok ihraç edilen 
ürün haline gelmiş ve bisküvi ihracatı bir önceki yıla göre 
değer bazında yüzde 4, miktar bazında yüzde 1 oranında 
artış göstermiştir. 2012 yılı içerisinde Türkiye bisküvi ihra-
catında, diğer yıllarda olduğu gibi en önemli ürün grubu 
yüzde 81’lik payı ile 1905.31 GTIP kodu altında incelenen 
tatlı bisküviler oluşturmuştur.

Türkiye’nin bisküvi ihracatında en önemli pazarlar 
2010 yılı itibariyle Irak, Yemen, Almanya, Suudi Arabis-
tan, Filistin, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan Lüb-
nan, Senegal, Kuzey Kıbrıs T.C., Makedonya, Birleşik 

however, the amount was only 2 thousand 700 tons and 
3.756 thousand dollars on value basis. Increasing gradu-
ally in the following years, Turkish biscuit export reached 
to 11.630 tons and 12.644 thousand dollars in 1985 and 
16.709 thousand tons and 20.748 thousand dollars in 
1990. In 1997, when especially Russia and Central Asia 
Republics were selected as the target markets, export 
reached 182 thousand tones. Global economic crisis ex-
perienced in 1998 reduced the foreign demand to biscuit 
produced in Turkey. Consequently, domestic production 
and export regressed. Since Turkish Grain Board deter-
mined a price in wheat which is the most important raw 
material of the sector above world prices, thus increasing 
the costs, decreases occurred in the production.

Biscuit exporters, in search of new markets in this 
crisis period, turned towards Africa countries. Bulgaria 
and other Balkan countries stand out as new markets for 
overcoming the crisis in the biscuit sector.

Especially Bulgaria became the distribution channel 
of the region in Turkey’s biscuit export. Charming price, 
quality product and stable marketing strategy applied 
by Turkish biscuit sector in this market were effective 
for achieving this result. Sector increased its export to 
Senegal where it started export with low profit margins 
for overcoming the problem. Export done to Germany 
where Turkish people live intensively and which is the 
traditional market of Turkey tripled between the years of 
1998-2002.

With new markets biscuit export started to increase 
as of 2002 and according to data of Turkish Statistical 
Institute, it reached 144 thousand tones on amount basis 
in 2007. However with the effect of global crisis biscuit 
export which regressed in 4 percent in 2008 and around 
7 percent on value basis in 2009 was realized in the level 
of 131 thousand tones in 2009. In 2010, biscuit export 
increased 13% on value basis and 15% on amount basis 
and Turkey realized 151 thousand tons of biscuit export 
with a value of 270 million Dollars.

In 2012, biscuit became the mostly exported product 
after wheat flour among the flour and bakery products 
industry and biscuit export increased 4% on value ba-
sis and 1% on amount basis compared to the previous 
year. Just like in other years, the most important product 
group in the biscuit export of Turkey in 2012 was sweet 
biscuits examined under 1905.31 GTIP code with a sha-
re of 81%.

The most important markets in biscuit exportation of 
Turkey are Iraq, Yemen, Germany, Saudi Arabia, Palesti-
ne, Albania, Azerbaijan, Bulgaria, Lebanon, Senegal, Tur-
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Arap Emirlikleri ve ABD’dir. 2012 yılında da Türkiye’nin 
bisküvi ihraç pazarlarında çok fazla bir değişiklik ol-
mamıştır. 2012 yılı itibariyle Irak, yüzde 25’lük payla 
Türkiye’nin tatlı bisküviler ihracatında en önemli pazar 
durumundadır. Bu ülkeyi sırasıyla takip eden Yemen, 
Suudi Arabistan, Libya ve Cezayir de tatlı bisküviler gru-
bundaki diğer önemli pazarlardır. Diğer bisküvi çeşitleri-
nin ihracatında ise 2012 yılı itibariyle yine Irak, yaklaşık 
yüzde 21’lik payla en önemli pazar durumundadır. Bu 
ülkeyi sırasıyla Azerbaycan, Filistin, Almanya ve Arna-
vutluk takip etmektedir.

Türkiye’nin ihracatının büyük kısmı Ortadoğu, Balkan-
lar ve Avrupa pazarlarına yöneliktir. Bisküvinin asıl büyük 
tüketicisi olan batı ülkelerine önemsenecek çapta ihracat 
henüz yapılmamaktadır. Batı pazarlarına yapılan ihracat, 
o ülkelerdeki etnik pazarlarla sınırlı kalmaktadır. Bunun 
başlıca nedeni batı ülkelerinde damak zevkinin farklı ol-
masıdır. Batıya yönelik üretim özel çaba ve know-how 
gerektirmektedir.

Bisküvi üreticileri batı pazarlarını, beslenme kültürünü ve 
tüketici taleplerini etüt eden ciddi araştırmalar yaptırmaya 
başlamışlardır. Üretim teknolojilerinin bu piyasalarda reka-
bet etmeye uygun hale geldiğinin en önemli kanıtı olarak 
ise batının bazı bisküvi üreticilerinin Türkiye’de fason üretim 
yaptırmakta olmaları gösterilmektedir. Bisküvi üreticisi artık 

kish Republic of Northern Cyprus, Macedonia, the Uni-
ted Arab Emirate and the USA as of 2010. There was not 
much change in the export markets of Turkey in 2012. 
Iraq is the most important market in Turkey’s sweet bis-
cuits export with a share of 25% by 2012. Following this 
country respectively; Yemen, Saudi Arabia, Libya and Al-
geria are other important markets in the sweet biscuits 
group. In the export of other biscuit varieties, again Iraq 
is the most important market with a share of approxima-
tely 21% by 2012. Azerbaijan, Palestine, Germany and 
Albania follow this country respectively.

Great part of Turkey’s export is directed to Middle East, 
The Balkans and European markets. The trade made to 
western countries that are the essential great consumers 
of biscuit is still not in dimension to be considered impor-
tant. Export to western markets is limited with ethnical 
markets in those countries. The primary reason for this is 
the different palate in western countries. Production for 
the West requires special effort and know-how.

Biscuit producers started to have serious researches 
investigating western markets, nutrition habits and con-
sumer demands done. The most important evidence 
of appropriate situation of production technologies for 
competing is shown as the fact that some biscuit produ-
cers of the West conduct contract production in Turkey. 
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“zor” ürünleri üretebilmektedir. Örneğin dünyada pazar li-
deri olan firmaların ürettiği ürünlerin benzerleri Türkiye’de 
üretilmektedir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Avrupa 
yeni hedef pazar olarak ortaya çıkmaktadır. 

TÜRKİYE’NİN BİSKÜVİ İTHALATI
Türkiye’nin bisküvi dış ticaretinde, ithalatın yeri ise ihra-

catına kıyasla çok düşük düzeyde olup, sadece çeşitlilik 
bakımından bazı yabancı markalı ürünler ithal edilmekte-
dir. 2009 yılında bisküvi, kek vb., ithalatı bir önceki yıla 
oranla yüzde 7,1 oranında artarak 39 milyon Dolar değe-
rinde gerçekleşmiştir. 2009 yılında ithalatın büyük kısmı 
Polonya, Almanya, Belçika, İtalya, Bulgaristan, Hollanda, 
Slovak Cum. ve İngiltere’den yapılmıştır.
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Biscuit producers can produce “difficult” products now. 
For example, products similar to the ones produced by 
the firms that are market leaders in the world are produ-
ced in Turkey as well. Hence Europe stands out as new 
target market in next period. 

BISCUIT IMPORT OF TURKEY 
In biscuit foreign trade of Turkey, place of import is 

in very low level compared to export and some foreign 
brand products are imported in terms of only variety. In 
2009, import value of biscuit, cake, etc. realized was 39 
million of dollars increasing 7.1 percent compared to the 
previous year. A great part of import was made from Po-
land, Germany, Belgium, Italy, Bulgaria, Netherland, Slo-
vakia Republic and England in 2009. 
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Consumers all over the world are increasingly demanding 
high quality products at low cost. Depending on the product 
type, the delicious bakery products produced on the world 
market today require different methods of heat transfer and 
moisture addition. With its large range of ovens, comprising 
convection ovens, directly fired gas ovens, radiation ovens 
and hybrid ovens, Haas-Meincke can meet the require-
ments for the most sophisticated baking profiles. 

BAKING WITH HIGH QUALITY
In the written statement, authorities from Haas-Me-

incke explained the bakery solutions of their company 
as follows: “Traditionally, the Haas-Meincke ovens have 
been known for high quality baking. Even and reliable 
baking of the products is primarily obtained through an 
extreme precise control of the moisture, the airflows and 

Dünyanın her yerinde tüketiciler, giderek artan bir şekil-
de yüksek kaliteyi düşük fiyata almayı talep ediyor. Ürün 
tipine göre değişmekle beraber, günümüzde dünya piya-
salarındaki lezzetli unlu mamuller farklı ısı transferi ve nem 
ilavesi metotlarına ihtiyaç duyuyor. Haas-Meincke, kon-
veksiyon fırınlar, doğrudan gaz fırınları, radyasyon fırınlar 
ve hibrit fırınlar gibi geniş ürün yelpazesiyle en sofistike 
fırıncılık profillerinin bile gereksinimlerini karşılayabiliyor. 

YÜKSEK KALİTEDE PİŞİRME
Haas-Meincke yetkilileri dergimize verdiği yazılı açıkla-

mada, firmalarının fırıncılık çözümleriyle ilgili olarak şun-
ları aktarıyor: “Geleneksel olarak Haas-Meincke fırınları 
yüksek kalitede pişirme özellikleriyle tanınmaktadır. Eşit 
ve güvenilir ürün pişirme, temel olarak fırının içindeki 
nemin son derece hassas kontrolü, hava akımları ve ısı 

haas-meincke fırınları 
popülaritesini arttırıyor

haas-meincke ovens 
increase their popularity
...........................................................

as one of the world’s largest bakery products 
and snacks technology manufacturers, haas-
meincke promises high efficiency and energy 
saving with its bakery solutions.

dünyanın en büyük unlu mamul ve atıştırmalık 
teknolojileri üreticilerinden haas-meincke, fırın-
cılık çözümlerinde yüksek verimlilik ve enerji ta-
sarrufu vaat ediyor.
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the heat distribution inside the oven. This precise cont-
rol also makes our ovens flexible. We can combine diffe-
rent oven types and quickly adjust them according to the 
customer’s wishes.”

15% ENERGY CONSUMPTION SAVING
Stating that Haas-Meincke ovens are well insulated 

and rank among the best when it comes to efficiency; 
company authorities adds, “In recent years, we have fo-
cused on energy saving efficiency in order to meet the 
world’s energy issues. As a result, we can offer our cus-
tomers a 15% reduction of energy consumption with our 
Heat Recovery Unit for the convection oven.”

Mentioning the installation time in the statement; com-
pany authorities said “For our customers, short installation 
times are very important. Every day that goes by without the 
line running equals lost production time. The Haas-Meincke 
ovens are pre-manufactured in 2 meter modules to facilita-
te quick installation. Concretely speaking, this means that 
installation time is reduced to only a few weeks compared 
to the normal 1 – 2 months for a complete assembly. Pre-
manufacturing of the oven modules also ensures that pro-
duction on nearby lines can continue during the installation 
without health issues or discomfort of any kind.”

Company authorities summarize the success of Haas-
Meincke ovens as following: “Many manufacturers worl-
dwide have seen the benefits of an oven solution from 
Haas-Meincke. So we have experienced a strong increa-
se in sales of ovens. In the past years, it was more than 
50 ovens per year in widths of up to 4.2 m and lengths 
of up to 120 m.”

dağılımı ile elde edilir. Bu hassas kontrol fırınlarımızı es-
nek hale getiriyor. Farklı fırın türlerini kombine edebilir ve 
bunları çok hızlı bir şekilde müşterinin isteklerine göre 
değiştirebiliriz.”

ENERJİ TÜKETİMİNDE %15 TASARRUF
Çok iyi bir şekilde yalıtılan Haas-Meincke fırınlarının, ve-

rimlilik söz konusu olduğunda en iyiler arasında yer aldı-
ğını belirten firma yetkilileri, şunları ekliyor: “Son yıllarda, 
dünyanın enerji sorunlarını çözebilmek için enerji tasarru-
funa odaklandık. Sonuç olarak da konveksiyon fırınlar için 
geliştirilen Isı Geri Kazanım Ünitemiz (Heat Recovery Unit) 
müşterilerimize enerji tüketiminde yüzde 15 oranında ta-
sarruf sunuyor.”

Açıklamasında kurulum sürelerine de değinen firma yet-
kilileri, “Müşterilerimiz için kurulum sürelerinin kısalığı çok 
önemli. Hattın çalışmadığı her gün üretim kaybı anlamına 
gelmektedir. Haas-Meincke fırınlar, kurulumu kolaylaştır-
mak için 2 metrelik modüllerde önceden üretilmektedir. 
Somut olarak konuşmak gerekirse; bu, normalde tamam-
lanması 1-2 ayı bulan kurulumun sadece birkaç haftalık 
bir sürede tamamlanması anlamına gelmektedir. Fırın mo-
düllerinin önceden üretilmesi de, yakındaki hatlarda üreti-
min, sağlık sorunu veya herhangi bir rahatsızlık olmadan 
kurulum süresince devam etmesini sağlar.”

Firma yetkilileri, Haas-Meincke fırınlarının başarısı-
nı şöyle özetliyor: “Dünya çapında birçok üretici, Haas-
Meincke’nin sunduğu fırın çözümlerinin faydalarını görü-
yor. Bu sebeple de fırın satışlarımızda çok yüksek artışlar 
yakaladık. Geçmiş yıllarda genişliği 4.2 m olan ve 120 m 
uzunluğa sahip 50’den fazla fırın satıldı.”
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“İnOvaTIf ürünlErİn 
güCündEn BEslEnİyOruz”

...................................................................

stating that their company has been among 
the top 500 industry giants for 5 years despite 
it is a young company, simsek Biskuvi gener-
al manager Erol sImsEk said, “We have got 
a rapid rise chart for 2 years. I believe that 
the most important points bringing success 
to us are productivity growth and innovative 
products.” and added: “We are fed from the 
power of innovative products”.

genç bir firma olmalarına rağmen son 5 se-
nedir Türkiye’nin 500 sanayi devi arasında 
yer aldıklarını belirten şimşek Bisküvi genel 
müdürü Erol şİmşEk, “son 2 senedir de hızlı 
bir yükseliş grafiği yakaladık. Bizi başarıya 
ulaştıran en önemli noktaların, verimlilik artı-
şı ve yenilikçi ürünler olduğu kanısındayım.” 
diyor ve ekliyor: “İnovatif ürünlerin gücün-
den besleniyoruz”.

simsek Biskuvi general manager 

ErOl sImsEk:

“WE arE fEd frOm ThE 
pOWEr Of InnOvaTIvE 

prOduCTs”
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Simsek Biskuvi is one of the most prominent companies 
of the biscuit industry in Turkey recently. As one of the yo-
ung companies in the industry, Simsek has progressed sig-
nificantly in the 18-year period. Bringing innovative products 
with a good advertisement, marketing and communication 
strategy; the company has become prominent especially with 
the brand Bien. Being among the top 500 industry giants to-
day, the company’s General Manager Erol Simsek summari-
zes their success as following: “The tendencies of the con-
sumers should be watched properly and their expectations 
should be followed consistently. Besides, we should follow 
the agenda strictly thus we can keep up requirements of the 
era and adapt our products for all expectations. Therefore, 
progressing in a straight line with continuous development 
and being a company that can meet the requirements of the 
era is like the key of success according to me.”

We discussed the success, investments, activities in the 
domestic and foreign markets and objectives of Simsek Bis-
kuvi with the General Manager Erol Simsek.

Mr. Erol, Simsek Biskuvi has gained a significant suc-
cess in a short time despite it is a young company. As 
we know, you are among the top 500 large companies of 
Turkey today. Firstly, could you tell us the establishment 
process of your company, how you have come today and 
the secret of your success you got in a short time?

Yes, that is correct. Despite we are 18-year young com-
pany among the top 500 industry giants of Turkey for the 
last 5 years. We have got a rapid rise chart for 2 years. I 
believe that the most important points bringing success to 
us are productivity growth and innovative products.

The snack industry is a very active industry. Thus the ten-
dencies of the consumers should be watched properly and 
their expectations should be followed consistently. Besides, 
we should follow the agenda strictly thus we can keep up re-
quirements of the era and adapt our products for all expecta-
tions. Therefore, progressing in a straight line with continuous 
development and being a company that can meet the requi-
rements of the era is like the key of success according to me.

Established in 1996 by my father Ramazan Simsek, our 
company was born in Karaman where the most fertile wheat 
of the Central Anatolia is grown. Today, we keep quality in 
the forefront in the facility at Karaman Organized Industrial 
Zone and we make production on a contemporary level with 
modern investments by following the technological deve-
lopments in the world. We have grown and progressed with 
the exports. We have always used our gains as investments 
in our country. We intensely concentrate on the domestic 
market as well. The days of growing by being branded are 
coming for us. We are already a big brand in many countri-
es with our corporate brand ‘Simsek’. There are countries 

Şimşek Bisküvi, Türkiye bisküvi sektörünün son yıllar-
daki en dikkat çekici firmalarından biri. Sektörün genç 
firmalarından Şimşek, 18 yıllık süreçte ciddi bir gelişme 
ve başarı kaydetti. İnovatif ürünleri iyi bir reklam, pazarla-
ma ve iletişim stratejisiyle birleştiren firma, özellikle Bien 
markasıyla iyi önemli bir çıkış yakaladı. Bugün Türkiye’nin 
500 büyük şirketi arasında yer alan firmanın Genel Mü-
dürü Erol Şimşek, başarısının sırrını şu sözlerle özetliyor: 
“Tüketicilerin yönelimlerini doğru izleyip beklentileri sürekli 
takip etmek gerekiyor. Bunların yanı sıra gündemin sıkı 
takipçisi olmalıyız ki çağın gereklerine ayak uydurabile-
lim, ürünlerimizi tüm beklentilere adapte edebilelim. Bu 
yüzden sürekli gelişme gösteren bir çizgide ilerlemek ve 
çağın gereklerine cevap verebilen bir şirket olmak benim 
için başarının anahtarı gibidir.”

Genel Müdür Erol Şimşek’le Şimşek Bisküvi’nin başarı-
sını, yatırımlarını, yurtiçi veyurtdışı pazarındaki çalışmala-
rını ve hedeflerini konuştuk.

Erol Bey, Şimşek Bisküvi oldukça genç bir firma 
olmasına kısa sürede önemli bir başarı kazandı. Bil-
diğimiz kadarıyla günümüzde Türkiye’nin 500 büyük 
şirketi arasında yer alıyorsunuz. Öncelikle bize firma-
nızın kuruluş aşamasını, bugünlere nasıl geldiğini ve 
kısa sürede yakaladığınız bu başarının sırrını anlatır 
mısınız?

Evet doğru, 18 yıllık genç bir firma olmamıza rağmen 
son 5 senedir Türkiye’nin 500 sanayi devi arasında yer alı-
yoruz. Son 2 senedir de hızlı bir yükseliş grafiği yakaladık. 
Bizi başarıya ulaştıran en önemli noktaların, verimlilik artışı 
ve yenilikçi ürünler olduğu kanısındayım.

Atıştırmalıklar sektörü çok hareketli bir sektör. Bu yüz-
den tüketicilerin yönelimlerini doğru izleyip beklentileri sü-
rekli takip etmek gerekiyor. Bunların yanı sıra gündemin 
sıkı takipçisi olmalıyız ki çağın gereklerine ayak uydurabi-
lelim, ürünlerimizi tüm beklentilere adapte edebilelim. Bu 
yüzden sürekli gelişme gösteren bir çizgide ilerlemek ve 
çağın gereklerine cevap verebilen bir şirket olmak benim 
için başarının anahtarı gibidir.  

1996 yılında babam Ramazan Şimşek tarafından kuru-
lan şirketimiz, Orta Anadolu’nun en verimli buğday tarla-
larının boy verdiği Karaman’da doğdu. Bugün Karaman 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikada kaliteyi ön plan-
da tutup dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip ederek 
modern yatırımlarla çağdaş bir düzeyde üretim yapıyoruz. 
İhracatla büyüdük ve geliştik. 

Kazandıklarımızı hep ülkemizde yatırım olarak değer-
lendirdik. Yoğun bir şekilde iç pazara da ağırlık veriyoruz. 
Bizim için bundan sonra markalaşarak büyüyeceğimiz 
günler başlıyor. ‘Şimşek’ kurumsal markamızla birçok 
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where our spontaneous recognition is 50% but we have 
changed our strategy. We created umbrella brands and 
product families. We determined the target groups and sha-
ped the positioning according to those groups.

The amount of the investment we have made on the pro-
duction and storage in the last 3 years is over 20 million 
Euros. Our new storage activated in 2011 and operated 
completely with information technology has been a model 
project in the industry. With an international organization for 
the first time in 2012, we brought together our dealers in 
5 continents with the dealers and chain stores in Turkey. 
Again in 2012, we commissioned our new production lines, 
invested on the facilities operating with full automation. We 
reached 250 million-TL turnover target in 2012. We realized 
more than 60% of this amount with exports.

Could you give information on your production fa-
cilities, technological equipment, capacity and overall 
product variety?

We make production with the advanced technology in our 
facilities with totally 135.000 square meter area 90.000 squa-
re meter of which is open and 45.000 square meter of which 
is closed. We have over 1400 employees and have over 300 
product varieties. We realize 27 thousand tons of biscuit, 6 
thousand tons of waffle, 25 thousand tons of cake, 8 thou-
sand tons of cracker, 25 thousand tons of chocolate, 10 tho-
usand tons of croissant and 100 thousand tons of producti-
on in total annually. The amount of the investment we have 
made on the production and storage in the last 3 years is 
over 20 million Euros. Our new storage activated in 2011 and 
operated completely with information technology has been a 
model project in the industry. With an international organiza-
tion for the first time in 2012, we brought together our dealers 
in 5 continents with the dealers and chain stores in Turkey. 
Again in 2012, we commissioned our new production lines, 
invested on the facilities operating with full automation.

What can you say about the potential and sales volu-
me of your company in the domestic and foreign mar-
ket? Could you give information on your export mar-
kets, with which products you have become prominent 
and the interest of your foreign customers for you?

While our growing company was making exports to 4 
countries 15 years ago, today it makes sales in over 100 
countries from Europe to Africa, from Asia and Australia to 
America. When the sales figures are reviewed; today over 
20 packages of Simsek product is consumed per second in 
different countries throughout the world. Opening to South 
Africa after Middle East and North Africa, Turkey’s first do-
mestic croissant Bien has reached to Cape of Good Hope 
with South Africa after Nigeria, Ghana and Tanzania. Pro-
ving that it is a strong player on the global scale as well with 
the products in waffle, cake, cracker, biscuit, croissant and 

ülkede zaten markayız, spontan bilinirliğimizin yüzde 50 
olduğu ülkeler var ancak stratejimizi değiştirdik. Şemsiye 
markalar ve ürün aileleri oluşturduk. Hedef kitlelerini tayin 
ettik, konumlandırmalarını ona göre şekillendirdik. 

Son 3 yılda üretim ve depolamaya yaptığımız yatırım 
tutarı 20 milyon Euro’nun üzerinde. 2011 yılında dev-
reye aldığımız ve tamamen bilişim teknolojisiyle işleyen 
yeni depomuz, sektörde örnek bir proje oldu.  2012’de 
ilk defa uluslararası bir organizasyon yaparak, 5 kıtadaki 
bayilerimizi Türkiye’deki bayilerimiz ve zincir mağazaları-
mızla buluşturduk. Yine 2012’de yeni üretim hatlarımızı 
devreye aldık, tam otomasyonla çalışan tesislere yatırım 
yaptık. 2012 yılında 250 milyon TL’lik ciro hedefine ulaş-
tık. Bu rakamın yüzde 60’tan fazlasını yine ihracatla ger-
çekleştirdik.

Biraz da üretim tesisleriniz, teknolojik donanımınız, 
kapasiteniz ve genel ürün çeşitliliğiniz hakkında bilgi 
verir misiniz?

90.000 m2’si kapalı, 45.000 m2’si açık olmak üzere top-
lam 135.000 m2’lik alana sahip tesislerimizde, ileri tekno-
lojiyle üretim yapıyoruz. 1400’ü aşkın çalışanımız var ve 
300’ün üzerinde ürün çeşidine sahibiz. 

Bisküvide yıllık 27 bin ton, gofrette 6 bin ton, kek üre-
timinde 25 bin ton, krakerde 8 bin ton, çikolatada 25 bin 
ton, kruvasanda 10 bin ton, toplamda ise yıllık 100 bin 
ton üretim gerçekleştiriyoruz.

Son 3 yılda üretim ve depolamaya yaptığımız yatırım 
tutarı 20 milyon Euro’nun üzerinde. 2011 yılında devre-
ye aldığımız ve tamamen bilişim teknolojisiyle işleyen yeni 
depomuz, sektörde örnek bir proje oldu. 2012’de ilk defa 
uluslararası bir organizasyon yaparak, 5 kıtadaki bayileri-
mizi Türkiye’deki bayilerimiz ve zincir mağazalarla buluş-
turduk. Yine 2012’de yeni üretim hatlarını devreye aldık, 
tam otomasyonla çalışan tesislere yatırım yaptık. 
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chocolate groups; Simsek Biskuvi has a market share over 
20% in the some of the foreign target markets.

You have become prominent in Turkey especially with 
the brand Bien. Even it is not wrong to say that it is the 
Bien brand meeting the consumers in Turkey with cro-
issant in real terms. Even though you have many other 
brands and products, how do you explain that Bien is 
loved by the consumers this much and become promi-
nent in the market?

We have made 12 million-Euro investment for Bien 
croissant which was put on the market at the beginning 
of 2013. We have got a rising sales chart in the market. 
Turkish people recognized and loved croissant with Bien 
brand. We have got a high sales momentum with the suc-
cessful advertisement campaign. We can say that Bien 
croissant is the joint success of advertisement-marketing 
and communication with its power of being an extraordi-
nary product.

Besides croissant, you released many other products 
to the market. Could you give information on the new 
products that you have released to the market in the 
recent years?

Besides Bien Croissant product group, we have other 
brands such as Tio and Roxy. For instance, Tio Haydi- 
Goat Milk Biscuit is an innovative product. It is unique in 
the market. It becomes prominent with its nutritional values. 
Mothers prefer it for their kids. Roxy is the umbrella brand 
of our chocolate bar and waffle groups. We will strengthen 
these brands with the advertisement campaigns this year.

We are fed from the power of innovative products. We 
started this year with new products. We packaged cheese-
cake for the first time in the world and Bien Cheesecake has 
taken its place on the sales shelves. Bien Cheesecake has 
already started to take its place among our indispensable 

Yurtiçindeki ve yurtdışındaki pazar potansiyeliniz 
ve satış hacminiz hakkında neler söyleyebilirsiniz? 
İhraç pazarlarınız, bu pazarlarda hangi ürünlerle öne 
çıktığınız ve yurtdışı müşterinizin size olan ilgilisi hak-
kında bilgi verebilir misiniz?

İhracatla büyüyen şirketimiz, bundan 15 yıl önce 4 ül-
keyle ihracata atılırken, bugün Avrupa’dan Afrika’ya, Asya 
ve Avustralya’dan Amerika’ya kadar 100’ü aşkın ülkede 
satış yapar hale geldi. Satış rakamlarına bakıldığında ise, 
bugün dünya üzerinde farklı ülkelerde her bir saniyede 20 
paketten fazla Şimşek ürünü tüketiliyor. 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan sonra Güney Afrika’ya 
açılan Türkiye’nin ilk yerli kruvasanı Bien, Nijerya, Gana 
ve Tanzanya’nın ardından Güney Afrika’yla Ümit Burnu-
na kadar ulaştı. Gofret, kek, kraker, bisküvi, kruvasan ve 
çikolata gruplarındaki ürünleriyle global ölçekte de güçlü 
bir oyuncu olduğunu kanıtlayan Şimşek A.Ş., yurtdışın-
daki bazı hedef pazarlarında yüzde 20’nin üzerinde pazar 
payına sahip.

Bien markasıyla Türkiye’de önemli bir çıkış sağ-
ladınız. Hatta Türkiye’deki tüketicilerin gerçek an-
lamda kruvasanla tanışmasını Bien markasının 
sağladığını söylemek hata olmaz. Birçok markanız 
ve ürününüz olmasına rağmen Bien’in tüketici tara-
fından bu kadar tutulmasını, pazarda öne çıkmasını 
neye bağlıyorsunuz?

2013’ün başlarında pazara sunduğumuz Bien Kru-
vasan için toplamda 12 milyon Euro’luk yatırım yaptık. 
Pazarda yükselen bir satış grafiği yakaladık. Türkler ku-
ruvasanı Bien markasıyla tanıdı ve sevdi. Başarılı reklam 
kampanyasıyla da yüksek bir satış ivmesi yakaladık. Bien 
Kruvasan, sıradışı ürün olmasının gücüyle; reklam - pa-
zarlama ve iletişimin ortak başarısıdır diyebiliriz.   

Kruvasanın dışında piyasaya bir çok yeni ürün daha 
sundunuz. Bize son yıllarda piyasaya sunduğunuz 
yeni ürünler hakkında bilgi verir misiniz?

Ürün çeşitlerimiz arasında Bien Kruvasan ürün grubu-
nun yanı sıra Tio ve Roxy gibi diğer markalarımız da bu-
lunuyor. Örneğin Tio Haydi-Keçi Sütlü Bisküvi inovatif bir 
ürün. Pazarda bir benzeri daha yok. Besleyiciliğiyle öne 
çıkıyor ve anneler çocukları için tercih ediyor. Roxy ise 
çikolatalı bar ve gofret gruplarımızın şemsiye markası. Bu 
sene bu markalarımızı da reklam kampanyalarıyla güçlen-
direceğiz.

İnovatif ürünlerin gücünden besleniyoruz. Bu yıla da 
yeni ürünlerle başladık. Dünyada ilk kez cheesecake’i 
paketledik ve Bien Cheesecake satış reyonlarındaki 
yerini aldı. Bien Cheesecake de şimdiden vazgeçilmez 
ürünlerimiz arasında yerini almaya başladı. Ayrıca bu yıl 
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products. Besides we will continue our extraordinary pro-
duct groups this year. We made 30 million-TL investment 
in total for innovation with Bien Croissant and Cheesecake. 
Our investments will continue.

What kind of investments will be made by Simsek 
Biskuvi in the next period in terms of facility, techno-
logy and new product?

We started new projects and activities on the construc-
tion industry in Karaman and Istanbul. We have had many 
construction projects in Karaman for 20 years. Now we are 
construction a branded residential project on the European 
side of Istanbul. Besides, luxurious residential construction 
has started under the name of Prestige Residences in Ka-
raman. The project will be completed in 2014.

On the other hand, we are planning to be the raw milk 
supplier of the packaged milk producers. We will make 
50 million-lira investment in the next 4 years for the dairy 
farming facility to be established on 7 thousand-acre land 
and we will improve the bovine breeding in Karaman. The 
project’s foundations were laid. We consider activating it in 
2015 by progressing gradually.

Finally, what can you say about your future targets 
on your company’s potential and sales volumes in 
the market?

We reached a turnover of 330 million TL last year. We 
will continue to concentrate on the products that are not 
in the Turkish market. Our turnover target for 2015 will be 
500 million TL.

da sıradışı ürün gruplarına devam edeceğiz. Geçtiğimiz 
yıl Bien Kruvasan ve Cheesecake ile birlikte toplamda 
inovasyona 30 milyon TL’lik yatırım yaptık. Yatırımlarımız 
devam edecek.  

Şimşek Bisküvi, tesis, teknoloji ve yeni ürün anla-
mında önümüzdeki süreçte ne gibi yatırımlarla kar-
şımıza çıkacak? 

Karaman ve İstanbul’da inşaat sektörü alanında yeni 
proje ve çalışmalara başladık. Karaman’da 20 yıldır 
pek çok inşaat projesinde imzamız bulunuyor. Şimdi 
İstanbul’un Avrupa yakasında markalı konut projesi inşa 
ediyoruz. Ayrıca Karaman’da Prestij Konakları adı altın-
da lüks konut inşaatına başlandı. Proje 2014’te tamam-
lanacak.

Öte yandan paketli süt üreticilerine çiğ süt tedarikçisi 
olmayı planlıyoruz. 7 bin dönüm arazi üzerine kuracağı-
mız süt hayvancılığına yönelik tesis için 4 yıl içinde 50 
milyon liralık yatırım yapacağız ve Karaman’da büyükbaş 
hayvancılığını geliştireceğiz. Bu projenin de temelleri atıl-
dı, kademe kademe ilerleyerek 2015’te devreye almayı 
planlıyoruz.

Son olarak pazardaki potansiyeliniz ve satış hacmi-
nizle ilgili gelecek hedefleriniz hakkında neler söyle-
yebilirsiniz?

Geçtiğimiz yıl 330 milyon TL’lik ciroyu yakaladık. Türkiye 
pazarında olmayan ürünlere yönelmeye devam edeceğiz. 

2015 yılındaki ciro hedefimiz 500 milyon TL olacak. 
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As one of the leading brands of Turkey in premium pas-
ta category, Pastavilla extends its products range with 
whole wheat products. Pastavilla’s new product Whole 
Wheat Pasta has taken its place on the shelves. Pasta-
villa Whole Wheat Pasta becomes prominent with taste 
and health claims. Produced by using the whole of the 
wheat; Pastavilla Whole Wheat Pasta includes semolina, 
bran and germ.

Having the varieties of penne, spaghetti and pappardel-
le; Pastavilla Whole Wheat Pasta is stated to facilitate di-
gestion due to its content high in protein and fiber. 

Premium makarna kategorisinde Türkiye’nin önde ge-
len markaları arasında yer alan Pastavilla, ürün gamını 
tam buğday ürünlerle genişletiyor. Pastavilla’nın yeni ürü-
nü Tam Buğday Makarna raflardaki yerini aldı. Pastavilla 
Tam Buğday Makarna, sağlık ve lezzet iddiasıyla öne çı-
kıyor. Buğdayın tümü kullanılarak üretilen Pastavilla Tam 
Buğday Makarna’nın içerisinde irmik, kepek ve ruşeym 
bulunuyor.  

Penne, spaghetti ve pappardelle çeşitleri bulunan Pas-
tavilla Tam Buğday Makarnanın, yüksek oranda protein 
ve lif içerdiği, sindirimi kolaylaştırdığı belirtiliyor.

pastavilla’dan tam buğday 
makarna çeşitleri

Whole wheat pasta 
varieties from pastavilla
.........................................................................

as one of the leader brands in premium pasta 
category in Turkey, pastavilla brought the whole 
wheat pasta varieties together with the con-
sumers.

Türkiye’de premium makarna kategorisinin lider 
markaları arasında yer alan pastavilla, tam buğ-
day makarna çeşitlerini tüketicisiyle buluşturdu. 

Established within Doruk Group but sold to Yildiz Hol-
ding with all of its shares after a while, UNO made some 
changes in croissant which is in the snack product group. 
UNO croissant with chocolate cream has taken its places 
on the shelves with its brand new package and changed 
basis weight. Besides its 50-gram brand new and single 
variety, UNO croissant’s variety in 300-gram packages with 
10 croissants still continues to be produced. UNO croissant 
with chocolate cream is produced completely automatically 
in hygienic conditions untouched by human hands in the 
facilities of UNO that make world class production and de-
livered to the consumers with UNO assurance and quality.

Doruk Group bünyesinde kurulan ancak bir süre önce 
tüm hisseleri Yıldız Holding tarafından satın alınan UNO, 
atıştırmalık ürün grubunda bulunan kruvasanda bazı ye-
nilikler yaptı. UNO çikolata kremalı kruvasan, yepyeni 
ambalajı ve değişen gramajı ile raflardaki yerini aldı. UNO 
kruvasanın 50 gramlık yepyeni ve tekli çeşidinin yanı sıra; 
300 gramlık ambalajlarda 10’lu olarak satışa sunulan çe-
şidi de üretilmeye devam ediliyor. UNO çikolata kremalı 
kruvasan, UNO’nun dünya standartlarında üretim yapan 
tesislerinde tamamen otomatik olarak, hijyenik şartlarda, 
el değmeden üretiliyor; UNO güvencesi ve kalitesiyle tü-
keticilere ulaştırılıyor. 

unO, kruvasanda ambalaj 
değişikliği yaptı

unO changed the package 
of croissant
...........................................................................

as one of yildiz holding brands, unO made 
changes in croissant. new unO croissant with 
chocolate cream remarks with its changed pack-
age, basis weight and intense chocolate cream.

yıldız holding markalarından unO, kruvasanda 
yeniliğe gitti. yeni unO çikolata kremalı kruva-
san, değişen ambalajı, gramajı ve yoğun çikolata 
kremasıyla dikkat çekiyor. 
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As the world’s largest confectionary and chocolate 
manufacturer operating in over 165 countries with over 
100.000 employees around the world, Mondelēz Internati-
onal is determined to grow in Turkey.

At the press meeting, Mondelēz Turkey General Manager 
Antoine Collette said, “We are one of the market leaders 
in chewing gum, sweet, chocolate, coffee, and gift & treat 
categories with the local brands such as Falim, First, Sip-
sevdi, Jelibon, Topitop, Olips, Missbon, Tofita, Poptip, Kent 
and legendry global brands such as Milka, Toblerone, Ja-
cobs and Oreo in Turkey. Turkey has an important position 
in the global growth strategies of Mondelēz with its dynamic 
and rapidly growing economy. We will continue to focus on 
Turkey and meeting Turkish consumers with the innovative 
tastes in line with the road map we determined.”

“WE HAVE FULL CONFIDENCE IN TURKEY”
Saying that Mondelēz International as one of the world’s 

leading brands in snack products such as biscuit, choco-
late, sweets had a growth rate of 9,2& on organic basis in 
the EEMEA (Eastern Europe, Middle East and Africa) region 
including Turkey in 2013; Antoine Collette continued as fol-
lowing: “Mondelēz International aims to grow in the deve-
loping markets.  Turkey is among the important markets of 
Mondelēz International in the world. We have full confidence 

Dünya çapında 100.000’den fazla çalışanıyla 165’i aşkın 
ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük şekerleme ve 
çikolata üreticisi olan Mondelēz International, Türkiye’de 
büyümekte kararlı.

Mondelēz Türkiye Genel Müdürü Antoine Collette, dü-
zenlediği basın toplantısında, “Türkiye’de Falım, First, Şıp-
sevdi, Jelibon, Topitop, Olips, Missbon, Tofita, Poptip, Kent 
gibi yerel ve Milka, Toblerone, Jacobs ve Oreo gibi efsane-
vi küresel markalarımızla; sakız, şeker, çikolata, kahve ve 
hediyelik&ikramlık kategorilerinde pazar liderlerinden biri 
olarak faaliyet gösteriyoruz.  Türkiye, dinamik ve hızla bü-
yüyen ekonomisiyle Mondelēz’in küresel büyüme stratejileri 
içinde önemli bir konuma sahip bulunuyor. Belirlediğimiz 
yol haritası doğrultusunda Türkiye’ye odaklanmaya ve Türk 
tüketicilerini yenilikçi lezzetlerle buluşturmaya devam ede-
ceğiz” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’YE GÜVENİMİZ TAM”
Bisküvi, çikolata, şeker gibi atıştırmalık ürünlerde dün-

yanın önde gelen markaları arasında yer alan Mondelēz 
International’ın, Türkiye’nin de içinde bulunduğu EEMEA 
(Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesinde 2013 yılın-
da organik bazda yüzde 9,2 büyüme kaydettiğini söyleyen 
Antoine Collette sözlerine şöyle devam etti: “Mondelēz In-
ternational, gelişen pazarlarda büyümeyi hedefliyor. Türki-

mondelēz Türkiye genel müdürü 
antoine Collette: 

“Türkiye’deki başarımız 
uluslararası markalarımızı 
besliyor”

mondelēz Turkey general manager 
antoine Collette: 

“Our success in Turkey 
feeds our international 
brands”
...........................................................

as one of the leading brands of the world in 
snack products such as biscuit, chocolate, 
sweets; mondelēz International’s general man-
ager antoine Collette said, “Our international ex-
periences feed our brands in Turkey and our suc-
cess in Turkey feeds our international brands.”

Bisküvi, çikolata, şeker gibi atıştırmalık ürünlerde 
dünyanın önde gelen markaları arasında yer alan 
mondelēz International’ın Türkiye genel müdürü 
antoine Collette, “uluslararası deneyimlerimiz 
Türkiye’deki markalarımızı, Türkiye’deki başarı-
mız da uluslararası markalarımızı besliyor” dedi.
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in Turkey and the most impor-
tant indicator for this confiden-
ce is the hundreds of millions 
of dollar-investment in the last 
20 years. I would like to un-
derline our investments in the 
last period. We added a sig-
nificant chewing gum produc-
tion facility with the advanced 
technology in Gebze in 2010. 
We started Milka production 
by adding a brand new pro-
duction technology into the 
chocolate lines in 2012. The 
production of new Halls sweets was realized in 2013 with 
a special technology for the Japan market and a new sweet 
production for United States has started this year.”

“WE ARE AMONG THE TOP 
500 EXPORTERS OF TURKEY”
Stating that the snack products manufactured in the facility 

with 85.000 square meter area and 80 thousand tons pro-
duction capacity in Gebze are exported approximately to 50 
countries; Collette told, “We are among the top 500 exporter 
companies of Turkey. We are among the top three in Istan-
bul Exporters’ Association in our own product category. We 
are happy to create added value for Turkey with our techno-
logical equipment, global expertise and experience. We are 
proud to commission many of our senior executives in our 
international structure. We will continue to provide contributi-
on and employment to the Turkish economy.”

In the statement; saying, “Export has as much importan-
ce as the domestic market for us. Export has a significantly 
privileged position in the growth model of Turkey within the 
2023 vision.” Collette told that almost half of the products 
they produce in Turkey are exported nearly to 50 countries 
and export represents 43% of the production on tonnage 
basis and approximately 200 million TL on value basis.

SNACK MARKET IN TURKEY
• Packed confectionery consumption: 700 gr per capita 

in Turkey, world average is 1.700 gr
• Chocolate consumption: 1900 gr per capita in Turkey, 

world average is 2700 gr, EU average is 10.000 gr
• One third of the gift-treat sweets is consumed in East 

and Southeast Anatolia regions, the share of Central Ana-
tolia and the Marmara is 22% per each.

• Snack product market: The market size in Turkey 
when all categories such as chocolate, biscuits, chewing 
gum, sweets, salty snacks, nuts, fruit juice, fizzy drinks are 
added is 14,7 billion TL.

• If the industry is reviewed by taking only Biscuit, Cho-
colate, sweet, chewing gum and coffee into consideration, 
the market size in Turkey is 6,5 billion TL.

ye Mondelēz International’ın 
dünyadaki önemli pazarları 
arasında yer alıyor. Türkiye’ye 
güvenimiz tam ve bunun en 
önemli göstergesi Türkiye’ye 
son 20 yıldır yaptığımız yüz 
milyonlarca dolarlık yatırım. 
Son dönemdeki yatırımları-
mızın altını çizmek isterim. 
2010 yılında Gebze’ye en ile-
ri teknolojileri barındıran ciddi 
bir sakız üretim tesisi ekledik. 
2012 yılında çikolata hatlarına 
yepyeni bir üretim teknolojisi 

ilave ederek Milka üretimine başladık. 2013 yılında Japonya 
pazarı için özel bir teknoloji ile yeni Halls şekerleri üretimi ger-
çekleşti ve bu yıl Amerika için yeni bir şeker üretimi başladı.”

“TÜRKİYE’NİN İLK 500 İHRACATÇI 
ŞİRKETİ ARASINDAYIZ”
Mondelēz International’ın Gebze’deki 85.000 m² büyük-

lüğünde ve 80 bin ton üretim kapasitesine sahip tesisinde 
ürettiği atıştırmalık ürünleri, yaklaşık 50 ülkeye ihraç ettiğini 
belirten Collette, “Türkiye’nin ilk 500 ihracatçı şirketi ara-
sındayız. Kendi ürün kategorimizde ise İstanbul İhracatçı 
Birlikleri’nde ilk üç içindeyiz. Teknolojik donanımımız, kü-
resel uzmanlıklarımız ve deneyimlerimizle Türkiye’ye katma 
değer yaratmaktan mutluyuz. Çok sayıda üst düzey yöne-
ticimizi uluslararası yapımızda görevlendirmekten gurur du-
yuyoruz.  Türkiye ekonomisine katkı ve istihdam sağlamaya 
devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasının devamında “Bizim için iç pazar olduğu ka-
dar ihracat da çok önemli. Zira Türkiye’nin de büyüme mo-
delinde 2023 vizyonu doğrultusunda ihracatın son derece 
ayrıcalıklı bir yeri var.” diyen Collette, Türkiye’de ürettikleri-
nin yarısına yakınını 50’ye yakın ülkeye ihraç ettiklerini ve 
ihracatın tonaj olarak üretimin yüzde 43’ünü, değer olarak 
da yaklaşık 200 milyon TL’yi temsil ettiğini söyledi.

TÜRKİYE ATIŞTIRMALIK PAZARI 
• Paketli şekerleme tüketimi: Türkiye kişi başı 700 gr, 

Dünya ortalaması 1.700 gr
• Çikolata tüketimi: Türkiye kişi başı 1900 gr, Dünya orta-

laması 2700 gr, AB ortalaması 10.000 gr
• Hediyelik-ikramlık şekerin 1/3’ü Doğu ve Güneydo-

ğu Anadolu bölgelerinde tüketilirken Orta Anadolu ve 
Marmara’nın payı %22’şer.

• Atıştırmalık ürün pazarı: çikolata, bisküvi, sakız, şeker, 
tuzlu çerezler, kuruyemiş, meyve suyu, gazlı içecekler gibi 
tüm kategoriler dahil edildiğinde Türkiye’deki pazar büyük-
lüğü yaklaşık 14,7 Milyar TL’dir.

• Sadece ambalajlı Bisküvi, Çikolata, Şeker, sakız ve kah-
ve olarak alırsak Türkiye’deki pazar büyüklüğü yaklaşık 6,5 
Milyar TL’dir.
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As one of the significant biscuit brands of Europe, Bri-
tish United Biscuits (UB) aims to invest £3.5M in its 2 
plants at Aintree, near Liverpool, and Harlesden in North 
West London in order for boosting its savory biscuits 
market share. 

Giving a statement to FoodManufacture.co.uk, United 
Biscuits Marketing Director Jon Eggleton said the follo-
wing on the investments to be made: “We are investing 
£3.5M just this year, a combination of over 2 million £ in 
capacity and 1 million £ in manufacturing efficiency. It’s 
the beginning of a long-term development of the Jacob’s 
brand.” 

The firm, which launched a £10M ‘Snack Happy’ adver-
tising campaign for Jacob’s yesterday (April 1), said the 
category offered huge potential and it planned to unite all 
its savory biscuits under that brand. Eggleton continues 
his statement as follows: “We believe there’s massive op-
portunity in the savory biscuit market and we base that on 
two key observa-
tions. First, if you 
look at the share 
of the savory bis-
cuit market in the 
UK, they have 
18% of the mar-
ket – 82% is swe-
et biscuits. When 
the markets of 
Australia and the 
US are reviewed, 
savory has a sha-
re of over 40%.”

“THE INTEREST FOR BAKED SNACKS 
IS INCREASING”
Saying, “Second, when you talk to consumers there’s a 

growing interest and desire to have snack products which 
are baked, not fried.” Eggleton states that all UB’s savory 

Avrupa’nın önemli bisküvi markaları arasında yer alan İn-
gilizce United Biscuits (UB), tuzlu bisküvi pazarındaki payını 
arttırma amacıyla Liverpool yakınlarındaki Aintree bölgesin-
de ve Kuzeybatı Londra Harlesden’de bulunan 2 tesisine 
toplamda 3.5 milyon Euro yatırım yapmayı amaçlıyor.

Food Manufacture’dan Rod Addy’ne bir demeç veren 
United Biscuits Pazarlama Müdürü Jon Eggleton, yapa-
cakları yatırımla ilgili şunları söylüyor: “Sadece bu yıl içeri-
sinde kapasite için 2 milyon Poundun üzerinde ve üretim 
etkinliği için de 1 milyon Pound olmak üzere, toplamda 
3.5 milyon Poundluk yatırım yapacağız. Bu, Jacob’s mar-
kası için uzun süreli geliştirme programının başlangıcı.”

Jacob’s için 10 milyon £ değerinde ‘Mutlu Atıştırmalıklar 
(Snack Happy)’ reklam kampanyası başlatan firma, bu ka-
tegorinin çok büyük bir potansiyel sunduğunu ve tüm tuzlu 
bisküvi markalarını bu marka altında birleştirmeyi planladığını 
açıkladı. Eggleton, açıklamasına şöyle devam ediyor: “Tuzlu 
bisküvi pazarında çok büyük fırsatlar olduğuna inanıyoruz ve 

bu düşüncemizi iki göz-
leme dayandırıyoruz. İlk 
olarak, tuzlu bisküvilerin 
İngiltere pazarındaki pa-
yına baktığınızda yüzde 
18’lik bir orana sahip ol-
duğunu görürsünüz. Geri-
ye kalan yüzde 82 ise tatlı 
bisküvilerin pazar payıdır. 
Fakat Avustralya ve ABD 
pazarlarına bakıldığında, 
bu oran yüzde 40’ın üze-
rine çıkmaktadır.”

“FIRINLANMIŞ ATIŞTIRMALIKLARA 
İLGİ ARTIYOR”
“İkinci olarak da; müşterilerle konuştuğunuzda kızartıl-

mamış, aksine fırınlanmış atıştırmalıklar için giderek artan 
bir ilgi ve istek olduğunu görmekteyiz.” diyen Eggleton, 
UB’nin tüm ürünlerinin bu tanıma uyduğunu belirtiyor ve 

united Biscuits milyonluk 
yatırıma hazırlanıyor

united Biscuits prepares 
for million-investment
.........................................................................

as the leading biscuit brand of u.k., united Bis-
cuits prepares to invest 3.5 million Euros in or-
der to boost its savory biscuits market share.

İngiltere’nin önde gelen bisküvi markası united 
Biscuits, tuzlu bisküvi pazarındaki payını arttır-
mak amacıyla 3.5 milyon Euro’luk yatırım yap-
maya hazırlanıyor.
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products fit that description and he adds, “Savory biscu-
its are one of the fastest growing snacks categories. The 
market is growing at 4–5% this year and we are expec-
ting to grow it at over 5% for the next three to four years, 
backed by investment in capacity, media support and the 
development of NPD (new product development).”

UB hopes to grow the retail sales value of Jacob’s by 
20% in the next two and a half years. Eggleton claimed 
the Jacob’s brand commanded a 30% share of UK sa-
vory biscuits, so UB would use it to spearhead its thrust 
into the market.

ekliyor: “Tuzlu bisküviler, atıştırmalık kategorisinin en hızlı 
büyüyen ürünleri konumunda. Pazar bu yıl içinde yüzde 
4-5 oranında büyüme gösterdi. Kapasite yatırımının med-
ya desteği ve yeni ürün geliştirme (NPD) programlarıyla 
desteklenmesiyle önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde yüzde 5’in 
üzerinde büyüme yaşanmasını bekliyoruz.”

UB, Jacob’s markasının perakende satışlarının önümüz-
deki 2,5 yıl içerisinde yüzde 20 oranında artacağını umu-
yor. Eggleton, Jacob’s markasının İngiltere tuzlu bisküvi 
pazarından yüzde 30 pay aldığını ve bu payla UB’nin pa-
zarda lider olacağını vurguluyor. 

Yildiz Holding announced its results of 2013, which 
was declared as the year of quality, at the 1st Quality 
Summit realized in Istanbul with the 400 employees 
working at the different units of holding companies and 
facilities. According to the announced results; 6.500-ki-
lometer distance was gotten over and 8.250 employees 
were trained within the Quality Movement realized in 19 
facilities during the year. At the summit in which the best 
projects of the year were awarded, the road map of the 
next year was also determined. Being the first step of 
a tradition that will be realized every year within Yildiz 
Holding, the summit will continue in the coming years.

At the summit realized with the leadership of Bilal Ka-
afarani; the messages of “Quality for a happy moment”, 
“Let’s learn from our and other’s experience”, “You are 
not alone: We are together on this journey” and “Our 

Yıldız Holding, kalite yılı ilan ettiği 2013’le ilgili sonuçları, 
holding şirketlerinin ve fabrikalarının farklı birimlerinde ça-
lışan 400 katılımcıyla İstanbul’da gerçekleştirilen 1. Kalite 
Zirvesi’nde açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre; yıl içinde 
19 fabrikada gerçekleştirilen Kalite Hareketi çerçevesin-
de 6.500 kilometre yol kat edildi ve 8.250 çalışana eğitim 
verildi. Yılın en iyi projelerinin de ödüllendirildiği zirvede, 
gelecek yılın yol haritası da çıkarıldı. Yıldız Holding bünye-
sinde her yıl gerçekleştirilecek bir geleneğin de ilk adımı 
olan zirve, gelecek yıllarda da devam edecek.

Bilal Kaafarani’nin liderliğinde gerçekleşen zirvede, 
2013  yılı boyunca verilen “Mutlu bir an için kalite”, “Bir-
birimizin ve başkalarının tecrübelerinden öğrenelim”, “Yal-
nız değilsiniz: Bu yolculukta birlikteyiz” ve “Hedefimiz Sıfır 
Hata” mesajları, iç ve dış panelistlerin katılımlarıyla vur-
gulandı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

yıldız holding, kalite 
hareketi’yle yenileniyor

yildiz holding is renewed 
with the Quality movement
...........................................................

as the owner of the biscuit giant ulker, yildiz 
holding announced its results of 2013, which 
was declared as the year of quality, at the 1st 
Quality summit held with the participation of 
the company’s employees. according to the 
figures; 6 thousand 500-kilometer distance was 
gotten over and 8 thousand 250 employees 
were trained within the “Quality movement” re-
alized in 19 facilities during the year.

Türkiye bisküvi devi ülker’in de sahibi olan yıldız 
holding, kalite yılı ilan ettiği 2013’le ilgili sonuç-
ları, çalışanlarının katılımıyla düzenlediği 1. kalite 
zirvesi’nde açıkladı. rakamlara göre, yıl içinde 
19 fabrikada gerçekleştirilen “kalite hareketi” 
çerçevesinde, 6 bin 500 kilometre yol kat edildi, 
8 bin 250 çalışana eğitim verildi.

ali ülkEr
Yıldız Holding Vice Chairman 

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



NEWS • HABER

52 April-June • Nisan-Haziran 2014 BBM MAGAZINE

goal is zero error” were 
emphasized with the 
participation of internal 
and external panelists.  
At the summit in which 
Yıldız Holding Vice Cha-
irman and Global Inno-
vation and Quality Group 
President Ali Ulker made 
the opening speech; Or-
han Ozer as the General 
Manager and CEO of 
Toyota, Sezgin Saglam 
as the Turkish Airlines 
Head of Sales and Mar-
keting and Ersun Yanal 
as the Fenerbahce Pro-
fessional Football Team 
Coach explained quality 
and zero error from the 
experiences of their jobs.

QUALITY 
MAINTENANCE AT 
YILDIZ HOLDING FACILITIES
Within the Quality Movement realized in 19 facilities 

for the first year; efforts were made in many fields from 
changing the lighting and cable channels to fixing the 
source points. A lot of bird preventing nets that can sur-
round one third of the world were used only in the facili-
ties. Within the Quality Days organized for the facilities; 
5.912 square meter tent was pitched, 6.500-kilometer 
distance was gotten over and 19 organizations were 
held with the participation of 8.250 employees.

Bringing together the production, maintenance, R&D 
and quality teams from all over Turkey at Crown Plaza 
Asia, Yildiz Holding Vice Chairman and Head of Glo-
bal Innovation Ali Ulker reminded that the emphasize of 
“We’re number one in quality” is seen on top when the 
study of values is realized.

THE POWER OF STOPPING THE PRODUCTION
IS IN THE HANDS OF THE EMPLOYEE
Recording that the Quality Movement was re-launched 

in 2013, Ali Ulker told his appreciation on that the move-
ment was adopted in many locations in a short period. 
Pointing out that the power of stopping a defective con-
dition detected during the production is given directly to 
the employee, Ulker said: “We can say that the power of 
Ulker is distribution, sales and marketing but our main 
success is the high trust and reputation from our consu-
mers. Of course there will be problems but the faster we 
find the solution, the happier customers we get as our 

ve Global İnovasyon ve Kalite Grup Başkanı Ali Ülker’in 
açış konuşmasını yaptığı zirvede Toyota Genel Müdürü ve 
CEO’su Orhan Özer, Türk Hava Yolları Satış ve Pazarlama 
Başkanı Sezgin Sağlam ve Fenerbahçe Profesyonel Fut-
bol Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal, kendi iş pence-
relerinden kalite ve sıfır hatayı anlattı.  

YILDIZ HOLDİNG FABRİKALARINDA 
KALİTE BAKIMI
İlk yıl için 19 fabrikada gerçekleştirilen Kalite Hareketi çer-

çevesinde, fabrikalardaki aydınlatma ve kablo kanallarının 
değiştirilmesinden kaynak noktalarının düzeltilmesine kadar 
birçok alanda çalışmalar yapıldı. Sadece fabrikalarda, dün-
yanın üçte birini çevreleyecek kadar kuş ağı montajı gerçek-
leştirildi. Fabrikalar için organize edilen Kalite Günleri çerçe-
vesinde 5.912 m2 çadır kurulup, 6.500 km yol kat edilerek, 
8.250 çalışanın katılımıyla 19 organizasyon yapıldı. 

Türkiye’nin dört bir yanındaki üretim, bakım, Ar-Ge ve kalite 
ekiplerini Crowne Plaza Asia’da toplayan Yıldız Holding Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Global İnovasyon Başkanı Ali 
Ülker, Yıldız Holding’in değerler çalışması yapıldığında “Kali-
tede Birinciyiz” vurgusunun en üst sıralarda çıktığını hatırlattı. 

ÜRETİMİ DURDURMA YETKİSİ ÇALIŞANDA
2013 yılında Kalite Hareketi’nin yeniden lanse edildiğini 

kaydeden Ali Ülker, hareketin birçok lokasyonda çok kısa 
zamanda benimsendiğinden duyduğu memnuniyeti anlat-
tı. Üretim esnasında tespit edilen kusurlu bir durumu dur-
durma yetkisinin bizzat çalışana verildiğine dikkat çeken 
Ülker, “Ülker’in gücü dağıtım, satış, pazarlama diyebiliriz 
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volunteer inspectors. On order to preserve it, we must 
renew ourselves every day. If we eliminate the defective 
material even before entering to the facility, we have the 
advantage of being ahead. Thus these activities are sig-
nificantly important.

The second day of the summit in which Ulker Ciko-
lata Fabrikasi (Ulker Chocolate Factory) was awarded 
with the 2013 “Champion Facility”, was completed with 
the determining the road map of the next period and 
workshops and the certification ceremony of the Inter-
nal Trainers who will train 10.000 employees. The award 
of Ulker Cikolata Fabrikasi was received by the General 
Manager Huseyin Sevim and Quality Assurance Super-
visor Isil Karabacak from Ali Ulker and Bilal Kaafarani. 
The road map of the holding was planned by the opera-
tion, quality and R&D teams “all together”.

ama esas başarı tüketicimizdeki yüksek güven ve itibardır. 
Problemler olacaktır ama çözümü ne kadar hızlı bulabi-
lirsek gönüllü müfettişlerimiz olan tüketicilerimizi o kadar 
mutlu ederiz. Bunu muhafaza etmek için de her gün yeni-
lenmeliyiz. Hatalı maddeyi daha fabrikaya sokmadan ber-
taraf edebilirsek işe 1-0 önde başlamış oluruz. O yüzden 
bu çalışmalar çok önemli” şeklinde konuştu.

Ülker Çikolata Fabrikası’nın, 2013 yılı “Şampiyon Fab-
rika” ödülünü aldığı zirvenin,  ikinci günü workshoplar ve 
gelecek dönemin yol haritasının belirlenmesi, 10.000 ça-
lışanın eğitilmesi sürecinde görev alacak İç Eğitmenlerin 
sertifika töreni ile tamamlandı. Ülker Çikolata Fabrikası’nın 
ödülünü Genel Müdür Hüseyin Sevim ve Kalite Sağlama 
Şefi Işıl Karabacak, Ali Ülker ve Bilal Kaafarani’nin elinden 
aldı. Holdingin 2014 yol haritası operasyon, kalite ve Ar-
Ge ekipleri tarafından “hep birlikte” planlandı. 

As the most important representative of Italian cuisine 
in Turkey, Barilla again took its place at the traditional or-
ganization of “Local Chains Meeting” (YZB) that was held 
in 2009 for the first time and gathers retailers, producers, 
suppliers and the ones serving to the retail industry on a 
common platform.

At YBZ, which was held for the sixth time at Halic Cong-
ress Center, Barilla presented delicious pasta varieties with 
real Italian sauces for the visitors. Pasta prepared with the 
delicious sauces of Barilla received a great interest from 
the participants and thumbs up.

At the conference that was held by the Retailers Fede-
ration of Turkey and welcomed expert speakers from Tur-
key and abroad; the status of retailing, retailing practices, 
trends in the world of retailing, successful retailers were 
discussed and lighted the way for the participants.

İtalyan mutfağının Türkiye’deki en önemli temsilcisi Ba-
rilla, ilki 2009 yılında düzenlenen ve her yıl perakendeci, 
üretici, tedarikçi ve perakende sektörüne hizmet sunanları 
ortak bir platformda buluşturan geleneksel “Yerel Zincirler 
Buluşuyor” (YZB) organizasyonunda, bu yıl da yerini aldı. 

Bu yıl altıncısı Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştiri-
len YZB’de, Barilla ziyaretçilerine birbirinden lezzetli ma-
karna çeşitlerini gerçek İtalyan sosları eşliğinde sundu. 
Barilla’nın enfes soslarıyla hazırlanan makarnalar katılım-
cılardan yoğun ilgi gördü ve tam not aldı. 

Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından düzen-
lenen, yurt içinden ve yurt dışından konusunda uzman 
konuşmacıların katıldığı konferansta; perakendeciliğin 
geldiği nokta, perakendecilik uygulamaları, dünyadaki pe-
rakendecilik eğilimi, başarılı perakendeciler gibi konular 
masaya yatırılarak katılımcılara ışık tutuyor.

Barilla yerel zincirlerle buluştu

Barilla met with the local 
chains
.......................................................................

as world’s leading pasta brand, Barilla met with 
the retailers at the organization of “local Chains 
meeting” held for the sixth time by retailers 
federation of Turkey (Tpf) on 16-17 april.

dünyanın önde gelen makarna markası Barilla, 
16 - 17 nisan tarihlerinde Türkiye perakendeciler 
federasyonu (Tpf) tarafından bu yıl altıncısı dü-
zenlenen “yerel zincirler Buluşuyor” organizas-
yonunda perakendecilerle buluştu.
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yüksek kaliteli Bühler 
ekipmanlarıyla mutlu 

makarna üreticileri

happy pasTa 
prOduCErs Thanks 

TO hIgh-QualITy 
BühlEr EQuIpmEnT 

...................................................................

Top equipment and pasta quality make Bühler 
the perfect partner for the pasta industry. satis-
fied customers untas gida sanayi and mer gida 
sanayi have been relying on Bühler systems ever 
since founding their pasta companies.

üst düzey ekipmanlar ve makarna kalitesi Bühler’i 
makarna endüstrisinde mükemmel bir ortak ya-
pıyor. memnun müşterilerden olan untaş gıda 
sanayi ve mer gıda sanayi, firmalarını kurdukla-
rından beri Bühler sistemlerine güveniyorlar.

Gordana BREITENMOSER
Bühler AG

Up until the mid-20th century, pasta was rarely served 
in Turkish households. Starting in 1950, however, dishes 
made with the classic durum wheat noodles rapidly grew 
in popularity in many parts of the world, including Turkey. 
Today, the country’s residents eat an average of 6.2 ki-
lograms of pasta each year. Per capita consumption has 
thus nearly reached the European median.

Untas Gida and Mer Gida caught wind of the pasta boom 
and purchased their first pasta-making equipment from 
Bühler in the 1990s. More machines have been added 
since then:

Both family businesses produce pasta made from durum 
wheat, using exclusively Bühler equipment. The decision 
in favour of Bühler was based on the positive experien-
ces Untas Gida and Mer Gida had already had with Büh-
ler systems.

Cafer Özkan, head of the Untas Gida Sanayi family, says: 
“We always choose the best supplier to ensure the best 
possible product quality!” 

20.yüzyılın ortalarında kadar Türk mutfağında makarna 
çok seyrek servis edilirdi. Fakat 1950’lerden itibaren, 
klasik makarnalık buğday eriştesi ile yapılan yemekler, 
Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde 
hızla popülerlik kazandı. Günümüzde Türkiye halkı her 
yıl ortalama 6.2 kilogram makarna tüketiyor. Bu miktar-
la kişi başına tüketim neredeyse Avrupa ortalamasına 
ulaştı.

Untaş Gıda Sanayi ve Mer Gıda Sanayi, makarna artışın-
daki rüzgarı yakaladı ve 1990’lı yıllarda Bühler’den ilk ma-
karna ekipmanlarını satın aldı. O günden beridir de birçok 
makine alımı gerçekleştirildi:

Her iki aile şirketi de sadece Bühler ekipmanları kullana-
rak durum buğdayından makarna üretimi gerçekleştiriyor. 
Bu iki firmanın Bühler’le yola devam etmelerinin nedeni 
de hem Untaş Gıda’nın hem de Mer Gıda’nın Bühler sis-
temleri ile olan olumlu tecrübelerine dayanıyor.

Untaş Gıda Sanayi’nin sahibi Cafer Özkan konu ile ilgili 
olarak şunu söylüyor; “Mümkün olan en iyi ürün kalitesini 
sağlamak için daima en iyi tedarikçiyi tercih ederiz!”
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Both companies are self-confessed Bühler fans, not least 
because they can rely on efficient and rapid installation of 
the equipment. Bühler’s chief engineer installed and com-
missioned the last production lines at Untas Gida and 
Mer Gida in record time. This was only possible thanks 
to optimal on-site support. The team spirit between Un-
tas Gida and Mer Gida and Bühler also helped. Sükrü 
Karaboğa, co-owner of the Mer Gida Sanayi company, 
comments: “The Bühler staff in Istanbul are always there 
for us – even on short notice and weekends. It’s impor-
tant for us that our local contact partners understand our 
mentality and speak Turkish.”

For 2014, Mer Gida has ordered an additional line. 
The new Priomatik™ press constitutes the heart of the 
system. The line will go into operation in summer this year 
and is able to process up to 3,500 kg pasta per hour.

Her iki firma da Bühler hayranı olduklarını itiraf ediyor, neden 
olarak da ekipmanların etkin ve hızlı kurulumuna güvenebil-
diklerini gösteriyorlar. Bühler’in başmühendisi, Untaş Gıda 
Sanayi ve Mer Gıda Sanayi firmalarında son üretim hatlarını 
rekor bir sürede kurulumunu tamamlayıp devreye aldı. Bu da 
optimum yerinde destekle sağlandı. Ayrıca Untaş Gıda, Mer 
Gıda ve Bühler arasındaki takım ruhu da yardımcı bir etkendi. 
Mer Gıda Sanayi firmasının sahiplerinden Şükrü Karaboğa, 
konuyla ilgili şunları dile getirdi; “Bühler’in İstanbul’daki ekibi 
her zaman yanımızda, hatta kısa süre içinde ve hafta sonları 
da dahil olmak üzere. Yerel iletişim ortaklarımızın bizleri anla-
ması ve Türkçe konuşması bizim için çok önemli.”

2014 yılı için de Mer Gıda ek üretim hattı talebinde bulun-
du. Yeni Priomatik™ makarna presi, sistemin merkezini 
oluşturur. Üretim hattı bu yaz faaliyete geçecek ve saatte 
3,500 kg makarna işleyebilecek.



56 April-June • Nisan-Haziran 2014 BBM MAGAZINE

artıcle • makale

EkmEk nİmET dEmEk, 
nİmETE hürmET gErEk

BrEad Is a BlEssIng 
and BlEssIng nEEds 

rEspECT
...................................................................

We get the most of the daily nutritional values that are 
needed by our body from bread as one of our essential 
nutrients sources. For instance, we get 44% of the daily 
average energy we need only from bread and the rest of 
58% from other grain products and various foods.

Accepted as sacred by our society and being the most 
important element of our tables; bread also symbolizes 
our efforts, sharing and fertility. Despite all those holy 
values, unfortunately bread is one of the mostly wasted 
food products both in the world and in our country.

According to the researches commissioned by TMO; 
the bread wastage rate, which was 5% in 2008, reached 
to 6% by increasing 20% in 2012. A significant part of 
the produced bread is not consumed and unfortunately 
thrown away or used in animal nutrition. The waste in 
every stage from production to consumption, causes also 
a serious burden on our economy.

According to a study in 2012; 6 millions of bread is 
wasted on daily basis and 2 billion of bread is wasted on 

Vücudumuzun ihtiyacı olan günlük besin değerlerinin 
birçoğunu, temel besin kaynaklarımızdan olan ekmekten 
karşılıyoruz. Örneğin ihtiyacımız olan günlük enerjinin orta-
lama % 44´ünü sadece ekmekten, % 58´ini ise diğer tahıl 
ürünleri ve değişik gıdalardan sağlıyoruz.

Toplumumuzca kutsal kabul edilen ve sofralarımızın baş 
tacı olan ekmek, aynı zamanda alın terini, paylaşmayı ve 
bereketi ifade etmektedir. Atfedilen bütün kutsal değerlere 
rağmen, gerek dünyada gerekse ülkemizde en fazla israf 
edilen gıda ürünlerinden biri ne yazık ki ekmektir. 

TMO’nun yaptırdığı araştırmalara göre ülkemizde, 2008 
yılında % 5 olan ekmek israf oranı 2012 yılında % 20 arta-
rak % 6’ya yükselmiştir. Üretilen ekmeğin önemli bir kısmı 
ne yazık ki gıda olarak tüketilmeyip çöpe atılmakta ya da 
hayvan beslemede kullanılmaktadır. Üretimden tüketime 
kadar her aşamada yapılan israf, ekonomimize aynı za-
manda ciddi bir yük getirmektedir.

2012 yılında yaptırılan araştırmaya göre ülkemizde; gün-
de 6 milyon, yılda 2 milyar adet ekmek israf edilmektedir. 

Head of Department at Turkish Grain Board  - Toprak Mahsulleri Ofisi Daire Başkanı 

Mustafa BAHAR

“according to a study in 2012; 6 millions of bread is wasted on daily basis and 2 billion of bread is 
wasted on yearly basis in our country. With the 1,5 billion-Tl that is the economic burden brought 
by the waste to our country; 500 schools, 80 hospitals or 500 km divided road can be built every 
year. let’s not waste our bread, efforts and future in a world where hundred millions of people 
sleep hungry or die of starvation.”

“2012 yılında yaptırılan araştırmaya göre ülkemizde; günde 6 milyon, yılda 2 milyar adet ekmek israf 
edilmektedir. İsrafın ülkemize getirdiği ekonomik yük olan yıllık 1,5 milyar Tl ile her yıl 500 okul, 80 
hastane veya 500 km bölünmüş yol yapılabilmektedir. yüz milyonlarca insanın aç uyuduğu ve açlıktan 
hayatını kaybettiği bir dünyada ekmeğimizi, emeğimizi ve geleceğimizi israf etmeyelim.”
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yearly basis in our country. With the 1,5 billion-TL that is 
the economic burden brought by the waste to our co-
untry; 500 schools, 80 hospitals or 500 km divided road 
can be built every year.

According to the results of the research; it is determi-
ned that our society needs to be informed and also we 
should raise the awareness of public on that issue.

In order to prevent this waste and the economic loss re-
sulting from the waste; “Preventing Bread Waste Campa-
ign” was launched throughout the country on 17th January 
2013 as social responsibility project. Within the campaign, 
which is conducted under the coordination of Food, Agricul-
ture and Livestock Ministry and Turkish Grain Board (TMO), 
consumption of “whole wheat bread” is also encouraged for 
the purpose of gaining more healthy eating habits.

The campaign that has been adopted throughout our 
country since the day it was launched still continues by 
being developed with the cooperation of media, go-
vernors, public institutions and organizations and non-
governmental organizations, municipalities, universities, 
the private sector and our people as it was targeted. 

İsrafın ülkemize getirdiği ekonomik yük olan yıllık 1,5 milyar 
TL ile her yıl 500 okul, 80 hastane veya 500 km bölünmüş 
yol yapılabilmektedir.

Araştırma sonucunda, ekmek israfının engellenmesi hu-
susunda toplumumuzun bilgilendirilmeye ve bilinçlendiril-
meye ihtiyacı olduğu hususu da tespit edilmiştir.

Yaşanan bu israfın ve israftan kaynaklı ekonomik kaybın 
önüne geçmek için bir sosyal sorumluluk projesi olarak 17 
Ocak 2013 tarihinde, ülke genelinde “Ekmek İsrafını Ön-
leme Kampanyası” başlatıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) koordinatör-
lüğünde yürütülen kampanyayla birlikte daha sağlıklı bes-
lenme alışkanlığının kazandırılması amacıyla “tam buğday 
ekmeği” tüketimi de teşvik edilmektedir.

Başladığı günden itibaren ülkemiz genelinde sahipleni-
len kampanya, hedeflendiği gibi medya, valilikler, kamu 
kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları, belediye-
ler, üniversiteler, özel sektör ve halkımızın işbirliğiyle ge-
liştirilerek devam etmektedir. Bu kapsamda düzenlenen 
toplantı, panel, sempozyum, fuar, konferans ve yarışma 
gibi etkinliklerde; yapılan sunumlar ve bildiriler, verilen 
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At the events like meetings, panels, symposiums, exhi-
bitions, conferences and competitions held within this 
scope; the issue of bread wastage is discussed via the 
presentations and declarations, conferences, cooking 
competitions on stale bread, booths, books and brochu-
res, posters and public service announcements.

People from all strata of the society should adopt and 
support this campaign that aims to raise awareness in the 
society on preventing bread wastage. Our national we-
alth, natural resources, labor, and future are also wasted 
with the each bread slice thrown away.

Thus, we should think once more that what we throw 
away with the each bread slice thrown away and what 
we may cause.

In order to prevent wastage, the BREAD should be;
• Produced by planning,
• Bought in amounts that are needed,
• Served after being sliced,
• Stored in nylon bags if it is consumed daily,
• Stored in the refrigerator or freezer if it is consumed 

in a long period,
• Used in meal and dessert making if it is stalled.

You can get the information, news and materials about 
the bread wastage via the website www.ekmekisrafetme.
com created for the campaign. We can be more sensitive 
while we are using our bread with the information from that 
website and inform the people around us about this issue.

Let’s not waste our bread, efforts and future in a world where 
hundred millions of people sleep hungry or die of starvation.

konferanslar, düzenlenen bayat ekmekli yemek yarışma-
ları, açılan stantlar, dağıtılan kitap ve broşürler, sergilenen 
afişler ve izletilen kamu spotları vasıtasıyla ekmek israfı 
konusu işlenmektedir.

Ekmek israfının önlenmesi konusunda toplumun bi-
linçlendirilmesini amaçlayan kampanyaya toplumun her 
kesiminin sahip çıkması ve destek olması gerekmekte-
dir. Çöpe atılan her dilim ekmekte; milli servetimiz, doğal 
kaynaklarımız, emeğimiz ve geleceğimiz de heba olmak-
tadır. 

Bu bakımdan çöpe attığımız her parça ekmekle neleri 
çöpe attığımızı, nelere sebep olduğumuzu bir kere daha 
düşünmeliyiz.

İsrafa neden olmamak için EKMEĞİ;
• Planlayarak üretmeli,
• İhtiyaç duyulduğu kadar almalı,
• Dilimleyerek servise sunmalı,
• Gününde tüketilecekse poşette muhafaza etmeli,
• Uzun sürede tüketilecekse buzdolabında ya da derin 

dondurucuda saklamalı,
• Bayatlamışsa yemek ve tatlı yapımında kullanmalıyız.

Kampanyayla ilgili oluşturulan “www.ekmekisrafetme.
com” isimli bir web sitesinden; ekmek israfıyla ilgili bilgi, 
haber ve materyallere ulaşılabilmektedir. Bu siteden edini-
lecek bilgiler ile ekmeğimizi kullanırken daha hassas davra-
nabilir ve çevremizi bu konuda bilgilendirebiliriz.

Yüz milyonlarca insanın aç uyuduğu ve açlıktan hayatını 
kaybettiği bir dünyada ekmeğimizi, emeğimizi ve geleceği-
mizi israf etmeyelim.
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Providing different options in its industrial products just like 
in retail products, Doygun Gida promoted its new product 
DUDU for the kitchens outside home. Started to be sold as 
frozen in the channels outside home like hospitals, hotels, 
cafes, restaurants and catering companies, DUDU is practi-
cal product that can be prepared only in 5 minutes. Fried or 
cooked in the oven, DUDU can be more delicious with pow-
dered sugar, jam, chocolate and fruit sauces. Being layered 
when it is cooked and rise, DUDU can be garnished with 
fruits or cake decorations after being filled with cream.

Providing the opportunity to serve different tastes for 
every palate to the businesses, Doygun Gida’s new pro-
duct DUDU is offered for sale as frozen in boxes 100 tho-
usand products for each. One product weights 75 grams 
DUDU for which 15 minutes should be waited for the dis-
solution process before cooking; DUDU is ready to be ea-
ten after being fried in a deep fryer that is pre-heated to 
180 degrees for -5-6 minutes or being cooked in an oven 
heated to 200 degrees until it gets light brown. DUDU, 
which can be stored until the expiry date at -18 degrees in 
the freezer, is stated not to lose anything from its healthi-
ness, freshness and taste during the waiting period.

ANOTHER NEW PRODUCT IN THE PACKAGED 
BREAD CATEGORY
The inventor of Turkey’s first packaged pure whole wheat 

bread; Doygun Ekmek added a new product to its packaged 
bread category in its 15th year. Bringing rye bread together 
with sunflower seeds, Doygun Rye 
Bread with Sunflower Seeds has ta-
ken its places on the shelves.

Doygun’s Rye Bread with Sunflo-
wer Seeds provide the benefits of 
sunflower that includes vitamins B 
and E, minerals such as magnesi-
um, iron, phosphorus and zinc and 
helps to keep away the bad cho-
lesterol, decreases the stress by 
affecting the neural system and is 
the enemy of depression together 
with the benefits of rye that cont-
ributes to the elimination of the to-
xins in the body.

Perakende ürünlerinde olduğu gibi endüstriyel ürün-
lerinde de farklı seçenekler sunan Doygun Gıda, ev dışı 
mutfaklara yönelik yeni ürünü DUDU’yu tanıttı. Donuk 
ürün olarak hastane, otel, kafe, restoran ve catering fir-
maları gibi ev dışı kanallarda satışa sunulmaya başlanan 
DUDU, 5 dakikada hazırlanabilen pratik bir ürün. Kızartılan 
ya da fırında pişirilen DUDU’yu pudra şekeri, reçel, çiko-
lata ve meyve sosları ile tatlandırmak mümkün. Piştiğinde 
kabararak kat kat olan DUDU’nun içi kremayla doldurulup 
üzeri meyve ya da pasta süsü ile de süslenebiliyor. 

Doygun Gıda’nın, işletmelere her damak zevkine uygun 
farklı lezzetler hazırlayabilme fırsatı sunan yeni ürünü DUDU, 
donuk olarak 100 adetlik kolilerde satışa sunuluyor. Ürünün 
tanesi 75 gram.  Pişirilmeden önce çözünmesi için 15 da-
kika beklenen DUDU, önceden 180 derece ısıtılmış fritözde 
5-6 dakika kızartıldıktan ya da 200 derece ısıtılmış fırında 
hafif pembeleşene kadar pişirildikten sonra yenmeye hazır 
hale geliyor. Derin dondurucuda -18 derecede son tüketim 
tarihe kadar saklanabilen DUDU’nun bekleme süresince 
sağlığından, tazeliğinden ve lezzetinden hiçbir şey kaybet-
mediği belirtiliyor.

BİR YENİ ÜRÜN DE PAKETLİ EKMEK 
KATEGORİSİNDE
Türkiye’nin ilk ambalajlı katkısız tam buğday ekmeği-

nin mucidi Doygun Ekmek, 15. yılında ambalajlı ekmek 
kategorisindeki ürünlerine de bir yenisini ekledi. Çavdar 
ekmeğini ay çekirdeği taneleriyle buluşturan Doygun Ay 

Çekirdekli Çavdarlı Ekmek 
raflardaki yerini aldı. 

 Doygun’un Ay Çekirdek-
li Çavdarlı Ekmeği; B ve E 
vitaminleri, magnezyum, 
demir, fosfor, çinko gibi 
mineraller içeren, kötü ko-
lesterolü uzak tutmaya yar-
dımcı olan, sinir sistemine 
etki ederek stresi azaltan, 
depresyon düşmanı ay çe-
kirdeği ile toksinlerin vücut-
tan atılmasına katkı sağla-
yan çavdarın faydalarını bir 
arada sunuyor. 

doygun’dan ev dışı tüketime özel çözümler

special solutions from doygun 
for consumption outside the home
....................................................................................................

One of the leading companies of packaged bread 
industry in Turkey, doygun gida continues to 
strengthen its position in the market with its new 
products for consumption outside the home.

Türkiye ambalajlı ekmek sektörünün önde gelen 
firmalarından doygun gıda, ev dışı tüketime yö-
nelik yeni ürünleriyle pazardaki yerini güçlendir-
meye devam ediyor. 
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pavan makarna 
sEkTÖrünü EğİTİmlE 

güçlEndİrİyOr 

...................................................................

dr. darderi: pavan group specialization 
courses have been designed with the purpose 
of sharing the most advanced food process-
ing skills and technologies. Every year the 
foodTechmasters train dozen of profession-
als coming from every continent by providing 
them in-depth technological know-how on 
the food production such as pellets snack, 
fresh pasta, dry pasta and ready meals.

dr. darderi: “pavan group ihtisas kursları, 
en gelişmiş gıda işleme vasıflarını ve tekno-
lojilerini paylaşma amacı ile tasarlanmıştır. 
foodTechmasters her yıl; pelet atıştırmalık, 
kuru makarna, yaş makarna ve hazır yemek-
ler gibi gıda üretimi ile ilgili derinlemesine 
teknolojik bilgi birikimini sunarak her bir kı-
tadan gelen düzinelerce profesyoneli eğit-
mektedir.”

pavan sTrEngThEns 
ITs pasTa IndusTry 

WITh EduCaTIOn
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As one of the leading representatives of pasta producti-
on technologies, Pavan Group makes a significant contri-
bution both theoretical and practically for the information 
need of the pasta industry with the FoodTechmasters tra-
inings held via Pavan School of Food Technologies.

Held for plant managers, production managers, R&D 
managers, quality control managers and technical pro-
duction engineers from all over the world; the courses 
concentrate on providing in-depth technological know-
how on the production of pellets snacks, dry pasta and 
fresh pasta.

Answering the questions of our magazine about the 
subject, Dr. Michele Darderi states that new advanced 
specialization courses will start in October. We got the 
detailed information about the courses held in English 
and Spanish in general from Dr. Darderi.  

Dear Dr. Darderi, firstly could you give us informa-
tion on the FOODTECHMASTER courses of Pavan? 
When these courses have started, how long they 
have been taught, who are other lecturers?

The FoodTechMasters is a series of professional trai-
ning courses that Pavan Group has been organising for 
15 years, with the aim of sharing knowledge and exper-
tise on food production technology. Each professional 
course provides in-depth technological knowhow on the 
production of pellets snacks, dry pasta and fresh pasta.

Pavan is launching next October a new kind of advan-
ced courses. The Food Tech Master PRO are advanced 
specialization courses targeted to students who have 
already attended a previous FoodTechMaster. The 2014 
edition will focus on the theme of gluten free and nutra-
ceutical pasta. Seminars take place every year in Pavan 
Conference Center, Pavan Group Headquarters, Galliera 
Veneta (Padua) Italy.

Courses consist of an intensive week of lectures de-
dicated to one of the above mentioned topics. Students 
coming from all over the world explore every aspect of 
the subject, lectured by speakers and experts from the 
academic world and by Pavan Group process mana-
gers. Trainees will take advantage of a unique training 
experience made of theory and practical exercises imp-
lemented on pilot plants and completed by organoleptic 
and sensory assessment tests. This combination allows 
students to get familiar with the products and apply the 
theoretical knowledge learned during the lectures. The 
constant research of Pavan Group is supported by se-
veral relationships with Universities and the academic 
world. Lectures, specific projects and activities for Pa-
van Group FoodTechMasters are carried out with Univer-

Makarna üretim teknolojileri önde gelen temsilcilerin 
Pavan Group, Pavan Gıda Teknolojileri Okulu (Pavan 
School of Food Technolojies) aracılığıyla düzenlediği Fo-
odTechMaster eğitimleriyle, makarna sektörünün bilgi ih-
tiyacına da hem teorik hem de pratik olarak önemli bir 
katkı sağlıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki tesis müdürlerine, üretim 
müdürlerine, Ar-Ge müdürlerine, kalite kontrol müdürleri-
ne ve teknik eğitim mühendislerine yönelik olarak düzen-
lene kurslar, katılımcılara pelet atıştırmalık, kuru ve yaş 
makarna üretimiyle ilgili derinlemesine teknolojik bilgi biri-
kimi vermeye odaklanıyor. 

Dergimizin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Dr. Michele 
Darderi, yeni ileri seviye kursların Ekim ayında başlaya-
cağını belirtiyor. Genel itibariyle İngilizce ve İspanyolca 
düzenlenen kurslarla ilgili ayrıntılı bilgileri Dr. Darderi’den 
alıyor.

Sayın Dr. Darderi, öncelikle bize Pavan olarak ver-
diğiniz FOODTECHMASTER eğitimleri hakkında bilgi 
verir misiniz? Bu eğitimler ne zaman başladı, ne ka-
dar süredir devam ettiriliyor, eğitimleri verenler kim-
lerden oluşuyor?

The FoodTechMasters, Pavan Group’un gıda üretim 
teknolojileri ile ilgili bilgisini ve uzmanlığını paylaşma ama-
cıyla 15 yıldır düzenlemekte olduğu mesleki eğitim kurs-
larıdır. Her bir mesleki kurs; pelet atıştırmalık, kuru ve yaş 
makarna üretimi ile ilgili derinlemesine teknolojik bilgi bi-
rikimi sunmaktadır.

Pavan, Ekim ayında yeni ileri seviye kurslarını başlata-
cak. The FoodTechMaster PRO ileri seviye ihtisas kursları, 
daha önce FoodTechMaster kursuna katılmış öğrencilere 
yönelik bir kurs olacak. 2014 yılında gerçekleştirilecek 
olan kursta glütensiz ve nutrasötik makarna konuları iş-
lenecek.

Seminerler her yıl, İtalya Padova’daki Galliera Veneta’da 
bulunan Pavan Group Genel Merkezi’ndeki Pavan Konfe-
rans Merkezi’nde düzenlenmektedir. 

Kurslar, az önce bahsettiğim konulardan birisiyle ilgili 
yoğun derslerin işlendiği bir haftalık süreden oluşmakta-
dır. Dünyanın her yerinde gelen öğrenciler, konuyu tüm 
açılardan incelemekte ve akademisyenlerle Pavan Group 
süreç yöneticilerinden oluşan konuşmacı ve uzmanlarca 
eğitilmektedir. Kursiyerler, pilot tesislerde uygulanan ve 
organoleptik duyusal değerlendirme testleri ile tamamla-
nan teori ve uygulama çalışmalarından oluşan eşsiz bir 
eğitim tecrübesinden faydalanmaktadır. Bu kombinas-
yon, öğrencilerin ürünleri tanıyabilmelerine ve derslerde 
öğrendikleri teorik bilgiyi uygulamalarına olanak sağlıyor.
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sity of Udine Department of Food Science) , University 
of Calabria (Department of Modelling for Engineering) , 
D.I.S.T.A.M. Department of Food Science and Microbio-
logy) of the University of Milan, Experimental Institute for 
Grain Growth of Rome, National Institute for Research of 
Food Products and nutrition of Rome, University of Moli-
se DISTAAM - Department of Food Technology, TecnoA-
limenti, U.C.MA.A (Union of Manufacturers for the Food 
Industry). With the latter institution Pavan has promoted 
the definition of the “European Standards” for the Safety 
of the production systems of fresh pasta.

Could you give information also on the purpose and 
the target group of the courses?

Pavan Group specialization courses have been de-
signed with the purpose of sharing the most advanced 
food processing skills and technologies. Every year the 
FoodTechMasters train dozen of professionals coming 
from every continent by providing them in-depth tech-
nological know-how on the food production such as 
pellets snack, fresh pasta, dry pasta and ready meals.  
The Pavan Group training offer is targeted at plant ma-
nagers, production managers, R&D managers, quality 
control managers and technical production engineers 
from all over the world. 

Well, what is the aim of Pavan as a technology pro-
ducer for providing a course like that? 

The main aim when providing professional courses on 
food processing technologies to succeed in involving stu-
dents in comprehensive training courses, offering a uni-
que experience made of theory and that closely examine 
the subjects addressed with practical exercises. 

Pavan Group’un bu sürekli araştırması, bazı Üniversi-
teler ve akademisyenler tarafından da desteklenmekte-
dir. Pavan Group FoodTechMaster dersleri, özel projeleri 
ve aktiviteleri; Udine Üniversitesi (Gıda Bilimleri Bölümü), 
Calabria Üniversitesi (Mühendislik Modelleme Bölümü), 
Milano Üniversitesi (D.I.S.T.A.M. / Gıda Bilimi ve Mikrobi-
yoloji Anabilim Dalı), Roma Deneysel Tahıl Yetiştirme Ens-
titüsü, Roma Ulusal Gıda Ürünleri ve Beslenme Enstitüsü, 
Molise Üniversitesi (DISTAM – Gıda Teknolojileri Bölümü), 
TecnoAlimenti ve U.C.M.A.A (Gıda Sanayi Üreticileri Bir-
liği) tarafından yürütülmektedir. Son saydığımız enstitü ile 
Pavan, yaş makarna üretim sistemlerinin güvenliği için 
“Avrupa Standartları” tanımını oluşturmuştur.

Biraz da eğitimlerin amacı ve hedef kitlesi hakkında 
bilgi verir misiniz?

Pavan Group ihtisas kursları, en gelişmiş gıda işleme 
vasıflarını ve teknolojilerini paylaşma amacı ile tasarlan-
mıştır. FoodTechMasters her yıl; pelet atıştırmalık, kuru 
makarna, yaş makarna ve hazır yemekler gibi gıda üre-
timi ile ilgili derinlemesine teknolojik bilgi birikimini suna-
rak her bir kıtadan gelen düzinelerce profesyoneli eğit-
mektedir.

Pavan Group kursları; dünyanın dört bir yanındaki tesis 
müdürlerine, üretim müdürlerine, Ar-Ge müdürlerine, ka-
lite kontrol müdürlerine ve teknik eğitim mühendislerine 
yöneliktir.

Peki, Pavan gibi bir teknoloji üreticisinin eğitim ver-
me gerekçesi nedir? 

Gıda işleme teknolojileri üzerine mesleki bir kurs aç-
maktaki amacımız; kapsamlı eğitim kurslarına öğrencileri 
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The ability to involve students is one of the strongpoints 
of the Food Tech Masters, which seeks to be a hub enab-
ling the establishment of a network of relationships that 
goes beyond the school’s experience and may be useful 
in future careers to all participants. With this objective, the 
website dedicated to the FoodTechMasters (www.Food-
techmaster.com) provides not only information on future 
courses but allows also the exchange of ideas and experi-
ences within the community of the students of the courses.

 
Are there any other courses around the world simi-

lar with your courses? If there are, what can you offer 
to your trainees different from other courses?

Other main producers of food technology give courses 
on the correct utilization of machinery, but the experience 
of attending a FoodTechMasters is completely different. 
First of all, lectures, training sessions, trials and sensory 
tests for Pavan Group FoodTechMasters are carried out 
not only by Pavan Group engineers and process mana-
gers but mainly with the support of speakers and experts 
from the academic world. This ensures the impartiality 
of the training provided. During seminars, all kinds of 
technological solutions to develop a specific product are 
normally examined regardless of whether such a solution 
is adopted by Pavan Group or competitors, highlighting 
pros and cons of each solution.

Furthermore, the possibility of creating a real network 
with all the lecturers and among the students is an added 
value that makes it possible to build a long-term relations-
hip with people facing and solving the same problems. 
This means that students will be linked together in a net-
work that continues supporting them in their daily tasks.

Based on your experience so far, what can you say 

dahil etmek, teoriden oluşan ve pratik çalışmalarla benim-
setilen konuları yakından inceleme hususunda eşsiz bir 
tecrübe sunmaktır.

Kurs tecrübesinin ötesine giden bir ilişki ağı kurulmasını 
sağlayan bir merkez olmayı isteyen ve tüm katılımcıların ge-
lecekteki kariyerlerine faydalı olabilecek FoodTechMasters’ın 
güçlü noktalarından birisi de öğrencileri dahil edebilme ye-
tisidir. Bu amaçla da FoodTechMasters web sitesi (www.
Foodtechmaster.com) sadece gelecek kurslarla ilgili bilgi 
vermekle kalmıyor, ayrıca kurs öğrencilerinin fikirlerini ve tec-
rübelerini paylaşmalarına da imkan sağlıyor.

Verdiğiniz eğitimlerin, dünyada başka emsalleri var 
mı? Varsa, kursiyerlerinize emsallerinizden farklı ola-
rak neler sunabiliyorsunuz?

Diğer büyük gıda teknolojisi üreticileri makinelerin doğru 
kullanımı ile ilgili kurslar veriyor fakat FoodTechMasters’ın 
sunduğu tecrübe tamamen farklı. Her şeyden önce Pavan 
Group FoodTechMasters dersleri, eğitim seansları, dene-
me ve duyusal testleri; sadece Pavan Group mühendis ve 
süreç yöneticileri tarafından değil, çoğunlukla akademis-
yenlerden oluşan konuşmacı ve uzmanlar tarafından yü-
rütülmektedir. Bu durum, sunulan eğitimin tarafsızlığını da 
sağlıyor. Seminerler süresince belirli bir ürün geliştirmek 
için kullanılan tüm teknoloji çözümleri, Pavan Group ya 
da rakipleri tarafından kullanılıyor mu diye bakılmaksızın 
inceleniyor ve her çözümün artıları ve eksileri belirleniyor.

Ayrıca, tüm eğitmenler ve öğrenciler arasında gerçek 
bir iletişim ağı oluşturma imkanı da, aynı sorunları yaşa-
yan ve çözen kişiler arasında uzun süreli ilişkiler kurmaya 
olanak sağlayan bir katma değerdir. Bu durum, öğrenci-
leri günlük işlerinde onları desteklemeye devam eden bir 
iletişim ağına bağlamak anlamına geliyor.
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about that especially on which subjects do the pasta 
producers have lack of knowledge mostly? Or which 
subjects attract the attention of the pasta producers 
mostly?

Most technologists aim to optimise the performance of 
machinery and to obtain high quality products.  Generally, 
traineees of Pavan Group FoodTechMasters are highly in-
terested in reproducing a process in the laboratory in order 
to deepen some typical matters of the courses which are 
also peculiar of their food processing plants. Besides, it is 
very important to understand and experiment the applica-
tion of innovative and unconventional raw materials.

How the applications are made for the courses, 
what are the requirements and what are the places 
from which the trainees can attend to the courses?

Applications for Pavan Group FoodTechMasters can 
be filed directly in a dedicated web site www.Foodtech-
master.com, by filling in the subscription form and sen-
ding it to the Pavan Marketing Department, which will 
send a confirmation by return. 

Technologists, Plants managers, Production Managers, 
R&D Managers, Quality Control Managers, Production En-
gineers from all over the world are entitled to take part to 
professional training courses. Lessons are usually held in 
English and Spanish, but they may be held also in other 
languages depending on the total number of applicants for 
a given language. Courses are held in Pavan’s headquarter.

According to your opinion; what are the most im-
portant production processes or what are the pro-
cesses having the most impact on the pasta quality? 
What are the advantages of today’s technologies 
used in these processes for the producers?

The growing number of people affected by coeliac di-
sease (steadily increasing over the past 20 years), and the 
ever greater spreading of food intolerances, have led to 
a strong market demand for “alternative” food products 
characterized by the total absence of gluten. Among the-
se, pasta has been taking up an increasingly important 
role, probably because it is sold all over the world and 
also because it actually represents one of the main every-
day dishes in many countries around the world. 

With the aim of improving the quality of gluten free 
pasta, in October 2014 Pavan Group will offer a comple-
tely new specialization course held by Professors of the 
Academic community and Process Engineers of Pavan 
Group Pasta Division on how to produce gluten-free pas-
ta by processing unconventional flour. The main prob-
lem in producing gluten-free pasta is namely the lack of 
gluten that is the perfect structuring agent of traditional, 
durum wheat pasta. In the absence of this protein matrix, 

Bugüne kadarki tecrübelerinizden yola çıkarak, 
makarna üreticilerinin özellikle hangi konularda daha 
yoğun bilgi eksiklikleri olduğunu söyleyebilir misiniz? 
Ya da hangi konular makarna üreticilerinin daha çok 
ilgisini çekiyor?

Teknologların çoğu, makinelerin performansını arttırma 
ve yüksek kalite ürün elde etmeyi amaçlar. Genel olarak 
Pavan Group FoodTechMasters kursiyerleri, kendi gıda 
işleme tesislerine özgü olan kursların bazı tipik konularını 
derinleştirmek için laboratuvarda süreç üretmeyle olduk-
ça ilgileniyor. Ayrıca, bu durum yenilikçi ve geleneksel ol-
mayan hammadde uygulamalarını anlayabilmek ve dene-
yimleyebilmek için oldukça önemlidir.

Eğitimlere başvurular nasıl gerçekleştiriliyor, koşul-
lar neler ve nerelerden katılım sağlanabiliyor? 

Pavan Group FoodTechMasters başvuruları, abone-
lik formu doldurularak ve bu formu onaylama iletisi ala-
cakları Pavan Pazarlama Bölümü’ne göndererek www.
Foodtechmaster.com web sitesinden gerçekleştirilebilir.

Dünyanın her yerinden Teknologlar, Tesis Yöneticileri, 
Üretim Müdürleri, Ar-Ge Yöneticileri, Kalite Kontrol Yö-
neticileri ve Üretim Mühendisleri bu mesleki kurslara ka-
tılabilmektedir. Dersler genelde İngilizce ve İspanyolca 
verilmektedir fakat başvuran aday sayısına bağlı olarak 
diğer dillerde de verilebilmektedir. Kurslar, Pavan’ın genel 
merkezinde verilmektedir.
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which grants pasta its consistency, body and elasticity, 
it is necessary to “build” something similar, starting from 
the starch matrix: a certain percentage of starch must 
be gelatinized to such extent that pasta reaches a good 
consistency without becoming gummy.

Two solutions can be adopted: the use of pre-gelatinized 
flour (flour that underwent a thermal or hydrothermal tre-
atment, but sometimes also chemical modification) or the 
appropriate processing of unconventional flour.

Well aware of the problems connected with the use of 
chemically modified raw materials and of the high cost of 
pre-treated flour, Pavan went for the second option alre-
ady in the late 80’s, exploiting its own ability to develop 
adequate technological processes. Another minus of pre-
gelatinized flour is that it does not allow the manufacturer 
to “guide” the process according to the desired final quality

The process developed by Pavan consists in a first 
hydration stage, followed by a thermal treatment stage 
with steam injection and a final stage where the extrusion 
screw is fed under vacuum. The entire process takes pla-
ce under vacuum.

During the course students will go through this techno-
logy and experience Pavan process for gluten free pasta 
production.

Sizce makarna üretiminde, en önemli üretim pro-
sesleri ya da makarna kalitesine en fazla etkisi olan 
prosesler hangileridir? Bu proseslerde kullanılan gü-
nümüz teknolojileri, üreticilere ne gibi artılar sağla-
maktadır?

Çölyak hastalığından etkilenen insan sayısındaki artış 
(son 20 yıldır sürekli olarak artış gösteriyor) ve daha da 
fazla artış gösteren gıda hassasiyetleri, tamamen glüten-
siz yapılan “alternatif” gıda ürünleri için güçlü bir pazar 
talebine yol açmaktadır. Bu ürünler arasında yer alan ma-
karna, tüm dünyada oldukça fazla satan ve birçok ülkede 
günlük ana yemeklerden biri olduğu için gittikçe artan bir 
öneme ve role sahip.

Pavan Group, glütensiz makarna kalitesini geliştirme 
amacıyla Ekim 2014’te, Akademik topluluk Profesörleri 
ve Pavan Group Makarna Bölümü Süreç Mühendisleri 
tarafından geleneksel olmayan un işleme yöntemi ile glü-
tensiz makarna üretimi üzerine tamamen yeni bir ihtisas 
kursu açacak. 

Glütensiz makarna üretimindeki temel sorun, gelenek-
sel durum buğdayı makarnası için mükemmel bir yapılan-
dırma maddesi olan glütenin eksikliğidir. Makarnaya kı-
vam, yoğunluk ve esneklik sağlayan bu protein matrisinin 
yokluğunda, benzer bir “yapı” gerekir. 

Nişasta matrisinden başlarsak; nişastanın belirli bir yüz-
desi, makarna yapış yapış olmadan iyi bir kıvama ulaşın-
caya kadar jelatinleştirilmiş olmalıdır.

İki farklı çözüm sunulabilir: önceden jelatinleştirilmiş 
unun kullanımı (termal ya da hidrotermik işleme tabi tutu-
lan un, fakat bazen de kimyasal değişime tabi tutulan) ya 
da alışılmamış unun uygun şekilde işlenmesi.

Kimyasal olarak değiştirilmiş hammaddenin kullanı-
mından doğan sorunların ve önceden işleme tabi tutulan 
unun yüksek maliyetlerinin farkında olan Pavan, yeterli 
teknolojik süreçleri geliştirmek için kendi ustalığından ya-
rarlanarak 80’li yılların sonunda ikinci seçeneği uygula-
maya başlamıştı bile. Önceden jelatinleştirilmiş unun bir 
diğer dezavantajı da üreticiye, istenen nihai kaliteye göre 
süreci “yönetmesine” izin vermiyor olmasıdır. 

Pavan tarafından geliştirilen yöntem; ilk olarak hidras-
yon aşamasından, daha sonra buhar enjeksiyonu ile ısıl 
işlem aşamasından ve son olarak da ekstrüzyon vidasının 
vakumun altından beslenme aşamasından oluşmaktadır. 
Tüm bu süreç, vakum altında gerçekleşir.

Kurs süresince öğrenciler, glütensiz makarna üretimin-
de Pavan tarafından geliştirilen bu teknoloji ve tecrübeyi 
edinmektedir.



66 April-June • Nisan-Haziran 2014 BBM MAGAZINE

RESEARCH • ARAŞTIRMA



April-June • Nisan-Haziran 2014 67BBM DERGİSİ

RESEARCH • ARAŞTIRMA

Çevrelerindeki birçok ülkenin ve kültürün 
etkisinde kalmış olan Balkan ülkeleri, bu-
nunla doğru orantılı olarak da bir mutfak 
kültürü geliştirmişlerdir. Unlu mamul tü-
ketiminin yoğun olduğu ülkelerde, bisküvi 
önemli bir potansiyele sahiptir. Balkanlar-
daki birçok ülke, kişi başına düşen bisküvi 
tüketiminde, Avrupa ülkeleri arasında ön sı-
ralarda yer almaktır. Buna karşılık makarna 
tüketimi, pek çok Avrupa ülkesine kıyasla 
oldukça gerilerde kalmaktadır. Bölgedeki 
en yüksek makarna tüketimine sahip ülke 
Yunanistan’dır. Dünyanın dört büyük ma-
karna tüketicisinden bir olan Yunanistan’ı, 
bölgede Romanya takip etmektedir. Ancak 
Romanya’nın tüketim oranı, diğer Avrupa 
ülkeleriyle kıyaslandığında son derece dü-
şük kalmaktadır.

Affected from many countries and cul-
tures around them, Balkan countries de-
veloped a cuisine in line with this effect on 
them. In the countries where bakery pro-
duct consumption is intense, biscuit has 
an important potential. 

Many countries in Balkans are on top in 
biscuit consumption per capita among the 
European countries. On the other hand pas-
ta consumption is much lower compared to 
many European countries. Greece is the co-
untry with the highest pasta consumption in 
the region. As one of the four largest pasta 
consumers in the world, Greece is followed 
by Romania in the region. However, con-
sumption rate of Romania is very low com-
pared to other European countries.

having an important potential in bakery product consumption, Balkan 
countries are considered as an important market especially for biscuit pro-
ducers. many countries in Balkans are on top in biscuit consumption per 
capita among the European countries. On the other hand pasta consump-
tion is much lower compared to many European countries.

unlu mamul tüketiminde önemli bir potansiyele sahip olan Balkan ülkele-
ri, özellikle bisküviciler için önemli bir pazar olarak değerlendirilmektedir. 
Balkanlardaki birçok ülke, kişi başına düşen bisküvi tüketiminde, avrupa 
ülkeleri arasında ön sıralarda yer almaktır. Buna karşılık makarna tüketimi, 
pek çok avrupa ülkesine kıyasla oldukça gerilerde kalmaktadır.

BreaD, PasTa anD 
BiscuiT consumPTion 

in Balkans

Balkanlarda ekmek, makarna ve 
Bisküvi Tüketimi
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BREAD, PASTA AND BISCUIT IN ALBANIA
Fertile climate, nearness to the sea and cooperation 

with the neighboring countries have had a huge impact 
on diversity and profusion of Albanian cuisine. The cui-
sine of Albania is Mediterranean, influenced by Turkish, 
Greek, and Italian cooking. In Albania you can see spider 
crab brodetto or risotto just like in neighboring Italy. The 
Albanians borrowed chevapchichi, razhnichi, many types 
of moussaka and sure enough pilawa from Yougslav cui-
sine. The basic components of almost all dishes are meat 
and vegetables. You can taste practically traditional cro-
quettes called «chofte», shish kebab and other familiar 
dishes here, but each chef adds his own traditions and 
tastes to them.

Albanian cuisine is divided into three main regions and 
all dishes in Albania consist of meat and vegetable.

Besides wheat bread Pita, corn bread is one of the 
bread varieties preferred mostly. Albanians generally buy 
their bread from the local bakeries and consume daily 
and fresh. Petula similar to the Russian pancake is the 
mostly preferred pastry. Patty is the national dish of Alba-
nia and the most important part of the traditional break-
fast. Although the pasta culture is not developed much, 
pasta has taken its place among the foodstuffs consu-
med mostly. Due to the regional closeness; desserts like 
Baklava, Kadaif and Revani as some of the most impor-
tant elements of Turkish cuisine are also part of the Al-
banian cuisine.

PASTA AND BISCUIT MARKET IN ALBANIA
Albania realized 41,2 million-dollar biscuit import in 2011. 

Turkey is the leader supplier country in biscuit import with 
the share of 44%. Turkey’s biscuit export to the country 
decreased 1% in 2011 compared to the previous year. 
While Albania does not get custom duty from bread, cake, 
biscuit, other bread products, wafers, empty cachets and 
rice from Turkey and EU member countries; the custom 
duty rate Albania apply to the  WTO member countries is 
2%. Albanian consumers take price into consideration in 
their product preferences. In this sense, protection and 
development of the market is important. Albanian should 
be written on the product label of the imported product. 
Also Italian or English spoken by the people of the country 
are suggested to be used on the labels.

Pasta and couscous import of Albania reached to 15 
million dollars by increasing 9% in 2011 compared to 
2010. Albania realizes 99% of its pasta and couscous 
import from Italy (43%), Greece (39%) and Turkey (17%). 
While Albania applies 10% custom duty to the WTO 
member countries and Turkey, it does not apply custom 
duty to the EU member countries.

ARNAVUTLUK’TA EKMEK, 
MAKARNA VE BİSKÜVİ
Verimli topraklar, denize yakınlık ve komşu ülkelerle iş-

birliği, Arnavut mutfağının çeşitliliği ve bolluğu üzerinde 
çok büyük bir etkiye sahiptir. Arnavut mutfağı Türkler, Yu-
nanlar ve İtalyan mutfaklarından etkilenmiştir. Aynı kom-
şusu ülke İtalya’da olduğu gibi Arnavutluk’ta da risottoya 
rastlayabilirsiniz. Arnavutlar; Yugoslavya mutfağından da 
chevapchichi (bir tür kebap), razhnichi (şiş kebap çeşidi), 
musakka çeşitleri ve pilav kültürü almışlardır.

Kuzey, iç ve güney bölgeler olmak üzere üç ana bölge-
ye ayrılan Arnavut mutfağında, neredeyse tüm yemeklerin 
temel malzemelerini et ve sebze oluşturur. 

Pita denilen buğday unundan yapılan ekmeğin yanı sıra 
mısır ekmeği en çok tercih edilen ekmek çeşitlerinden 
birisidir. Arnavutlar ekmeklerini genellikle yerel fırınlardan 
alıp günlük ve taze olarak tüketirler. Rus krepine benze-
yen Petula kuzey bölgelerin en çok sevilen hamur işidir. 
Börek Arnavutluk’un milli yemeğidir ve geleneksel sabah 
kahvaltısının en önemli parçasıdır. Makarna kültürü çok 
gelişmiş olmamasına rağmen, makarna sıklıkla tüketilen 
gıdalar arasındaki yerini almıştır. Bölgesel yakınlıktan do-
layı Türk mutfağının da önemli unsurlarından olan Bakla-
va, Kadayıf, Revani gibi tatlılar da Arnavut mutfağının bir 
parçasıdır.

ARNAVUTLUK MAKARNA VE BİSKÜVİ PAZARI
Arnavutluk 2011 yılında 41,2 milyon dolarlık bisküvi it-

halatı gerçekleştirmiştir. Türkiye, yüzde 44 payıyla ülke-
nin bisküvi ithalatında lider tedarikçi ülke konumundadır. 
Türkiye’nin ülkeye gerçekleştirdiği bisküvi ihracatı 2011 
yılında bir önceki yıla göre yüzde 1 azalma göstermiştir. 
Arnavutluk, Türkiye’den ve AB üyesi ülkelerden ihraç etti-
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BREAD, PASTA AND BISCUIT IN ROMANIA
Romanian cuisine is a diverse blend of different dishes 

from several traditions with which it has come into con-
tact, but it also maintains its own character. They wel-
come their guests in the best way with their rich cuisine.

It has been greatly influenced by Ottoman cuisine, 
while it also includes influences from the cuisines of ot-
her neighbors, such as Germans, Serbs, Bulgarians and 
Hungarians. Maize and potatoes are the mostly used 
foodstuffs in Romanian cuisine. Besides, meat and ve-
getables are consumed frequently. Bread is the main 
element especially of breakfast and bakery products are 
consumed largely. Traditionally, bride and groom are gi-
ven a loaf of bread to share in the weddings. In the New 
Year, Cozonaz as a sweet bread with nuts are offered.

Pasta culture is more developed than other Balkan count-
ries. Whole grain and organic pasta consumption is spread 
gradually. Romanians make different pasta tastes with their 
unique sauce and mixes. Mamaliga made of corn flour is a 
popular dish among the traditional village meals.

Placinta as a kind of pie is among the most popular 
desserts. Crepe Suzette and cozonac, Pandişpan as a 
kind of cake, gingerbread Turta dulce and Papanaşi are 
other important desserts.

PASTA AND BISCUIT MARKET IN ROMANIA
Romania realized 218 million-dollar bakery product 

(bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers’ pro-
ducts) import in 2013. 65% of this import is realized from 
Poland (20%), Bulgaria (14%), Italy (9%) and Czech Re-
public (7%). Turkey’s import to the country in all these 
products was 18,7 million dollars in 2013.

ği ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri, 
hosti, boş ilaç kapsülü, mühür güllacı ve pirinçten güm-
rük vergisi almazken DTÖ üyesi diğer ülkelere uyguladığı 
gümrük vergisi oranı yüzde 2’dir. Arnavut tüketiciler ürün 
tercihlerinde fiyatı göz önüne almaktadırlar. Bu bağlamda 
pazarın korunması ve geliştirilmesi önem arz etmektedir. 
İthal edilen ürün etiketinde Arnavutça mutlaka yer alma-
lıdır. Etikette aynı zamanda ülke halkının bildiği dillerden 
olan İtalyanca veya İngilizce’nin de yer alabileceği tavsiye 
edilmektedir.

Arnavutluk’un makarna ve kuskus ithalatı ise 2010 yı-
lına göre yüzde 9 artarak 2011 yılında 15 milyon dolara 
ulaşmıştır. Arnavutluk makarna ve kuskus ithalatının yüz-
de 99’unu İtalya (%43), Yunanistan (%39) ve Türkiye’den 
(%17) gerçekleştirmektedir. Arnavutluk, makarnada DTÖ 
üyesi ülkelere ve Türkiye’ye yüzde 10 oranında gümrük 
vergisi uygularken AB üyesi ülkelere gümrük vergisi uy-
gulamamaktadır.

ROMANYA’DA EKMEK, 
MAKARNA VE BİSKÜVİ
Romenler, hem kendine özgü hem de diğer mutfaklarla 

etkileşimde olan zengin bir mutfak kültürüne sahiptirler. 
Kendilerini ziyaret eden kimseleri zengin mutfakları ile 
karşılayarak onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışırlar. 

Alman, Sırp, Bulgar ve Macar mutfaklarının yanı sıra en 
çok Osmanlı mutfağından etkilenen Romanya mutfağın-
da, darı ve patates en çok kullanılan gıda maddeleridir. 
Bunları dışında et ve sebze yemekleri sıklıkla tüketilir. Ek-
mek özellikle kahvaltının temel unsurudur ve unlu mamul-
ler tüketimi oldukça yüksektir. Geleneksel olarak düğün-
lerde gelin ve damada, paylaşmaları için büyük bir dilim 
ekmek verilir. Yeni yılda da fındık ve tatlı ekmekten oluşan 
Cozonac ikram edilir.

Makarna kültürü diğer Balkan ülkelerinden daha geliş-
miştir. Tam tahıllı ve organik makarna tüketimi de yay-
gınlaşmaktadır. Romenler, kendilerine özgü sos ve karı-
şımlarla değişik makarna lezzetleri ortaya çıkarmışlardır. 
Romenlerin geleneksel köy yemekleri arasında mısır 
unundan yapılan mamaliga da çok sevilen bir yemektir.

En sevilen tatlılar arasında bir çeşit turta olan Placinta 
yer alır. Krep süzet ve kozonak (kek), bunun dışında yine 
bir kek çeşidi olan Pandişpan, zencefilli ekmek Turta dul-
ce ve Papanaşi de diğer önemli tatlılardandır.

ROMANYA MAKARNA VE BİSKÜVİ PAZARI
Romanya, 2013 yılında 218 milyon dolarlık unlu mamul 

(ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamuller 
v.b.) ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu ithalatın yüzde 65’i Po-
lonya (%20), Almanya (%15), Bulgaristan (%14), İtalya 
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Only in biscuit, an environment of intense competition 
has emerged in the market with the Romania’s accession 
to the EU. However, the biscuit consumption per capita 
in the country decreased 3,6% in 2011 compared to the 
previous year and remained 4,15 kilograms level.

In the biscuit market where there used to be impor-
ted products mostly, local companies have created the-
ir brands in the recent years. There are different kinds 
of biscuits from low quality and priced product to the 
first-quality and high-priced ones targeting all consumer 
groups in the market. In the country where almost the 
same companies dominate the market in confectionary 
and chocolate product group, Turkish companies have 
also investments.

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN BULGARIA
Bulgarian cuisine as a representative of the cuisine of 

Southeastern Europe is similar to other Balkan cuisines 
due to the regional closeness. Bulgaria has a unique cui-
sine that includes Slavic features, Mediterranean cuisine, 
Turkish dishes taken from Ottoman Empire and Europe-
an tastes spread after the Independence and uses all of 
them in harmony.

(%9) ve Çek Cumhuriyeti (%7)’nden gerçekleştirilmekte-
dir. Tüm bu ürünlerde Türkiye’nin ülkeye ihracatı ise 2013 
yılında 18,7 milyon dolardır. 

Sadece bisküvide ise Romanya’nın AB’ye üyeliğiyle bir-
likte pazarda yoğun bir rekabet ortamı hakim olmuştur. 
Ancak ülkede kişi başına düşen bisküvi tüketimi, 2011 
yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,6 düşüş göstermiş 
ve 4,15 kilogram düzeylerinde kalmıştır. 

Eskiden daha çok ithal ürünlerin bulunduğu bisküvi pa-
zarında, son yıllarda yerel firmalar da kendi markalarını 
yaratmışlardır. Pazarda tüm tüketici gruplarını hedefleyen 
düşük kalite ve fiyatlı üründen, birinci kalite ve yüksek fi-
yatlı ürüne kadar farklı çeşitlerde bisküvi çeşitleri bulun-
maktadır. 

Şekerli ve çikolatalı mamuller ile hemen hemen aynı fir-
maların pazarı domine ettiği ülkede, Türk firmalarının da 
yatırımları bulunmaktadır.

BULGARİSTAN’DA EKMEK, 
MAKARNA VE BİSKÜVİ
Güneydoğu Avrupa mutfağının önemli bir temsilcisi 

olan Bulgar mutfağı, bölgesel yakınlık sayesinde diğer 
Balkan mutfaklarıyla da benzerlik gösterir. Bulgaristan’ın, 
Slav özellikleri ile Akdeniz mutfağını, Osmanlı’dan kalma 
Türk yemekleriyle Bağımsızlık sonrasında yaygınlaşan Av-
rupa lezzet örneklerini içinde barındıran ve hepsini uyum 
içinde kullanan özgün bir mutfak geleneği var. 

Genelde Bulgar mutfağı oldukça dengeli bir yapıya sa-
hiptir. Özellikle ılıman iklimin sebze ve meyve yetiştiricile-
rine olanak sağlaması bunda etkilidir. Dolayısıyla hem et 
yemekleri hem sebzeli yemekler hem de sütlü ürünler bol 
miktarda tüketilmektedir. 

Bulgar yemekleri genelde fırında, buharda ya da gü-
veçte pişirilir. Bir başka özellik de lezzet arttıran katkıla-
rın oldukça yaygın olması. Pek çok yemekte taze ya da 
koyulaştırılmış süt, soğan ve sarımsak da önemli bir yer 
tutuyor. Çubritza yani kekik çok kıymetli, aynı şekilde 
maydanoz, nane ve dereotu da.

Ekmek, günlük beslenmede oldukça önemli bir rol oy-
nar. Genellikle evde pişirmek yerine, yerel fırınlardan te-
min edilir. Katmi (bir çeşit krep), pide, poğaça, Karavi sık 
tüketilen ekmek ve unlu mamuller arasında yer almakta-
dır. Banitsa da oldukça popüler olan ve genellikle peynir, 
yumurta, pirinç, ıspanak veya pırasa ile doldurulan bir çe-
şit börektir. 

Makarna ve sos kültürü fazla gelişmemiştir. Bu yüzden 
de bölgeye özgü makarna yemeklerine fazla rastlanmaz. 
Tatlılar arasında, baklava ya da kadayıf gibi Doğu tatlıları 



April-June • Nisan-Haziran 2014 71BBM DERGİSİ

RESEARCH • ARAŞTIRMA

Bulgarian cuisine has a balanced structure in general. 
Especially the warm climate is effective on that by pro-
viding vegetable and fruit growing. Thus, both meat and 
vegetable dishes and dairy products are consumed lar-
gely. Bulgarian dishes are cooked generally in the oven, 
steam or stew. Another feature is that additives enhan-
cing flavor are very common. Fresh or condensed milk, 
onion and garlic are important for many dishes. Cubritza 
(thyme) is very precious; parsley, mint and dill are valu-
able as well.

Bread is very important for daily nutrition. It is generally 
not baked at home, bought from the local bakeries. Kat-
mi (a kind of pancake), pita, pastry, Karavi are among the 
mostly consumed bread and bakery products. Banitsa 
is a kind of popular pastry generally filled with cheese, 
eggs, rice, spinach or leeks.

Pasta and sauce culture is not developed much. Thus, 
regional pasta dishes are not seen. Both Eastern desserts 
such as baklava or kadaif and Western desserts such as 
cream caramel and crepe are included in the cuisine of 
the country. Halva is the mostly preferred dessert. Peach 
cookie Praskovki is one the most important cookie varie-
ties. Kazanlaki which is similar to the sweet donut consu-
med mostly in Izmir in Turkey is the most popular sweet 
pastry. Kozunak is a traditional sweet bread prepared for 
Easter. Kişa (oily, fried egg pastry), ponichka (fried pastry 
with powdered sugar or maermelat) and gevrek (a kind of 
round bun with sesame) are other desserts.

PASTA AND BISCUIT MARKET IN BULGARIA
Bulgaria is considered an valuable market especially 

in terms of biscuit. The biscuit import realized by the co-
untry in 2012 was 82 million dollars. 11 million dollars of 
this amount was realized from Turkey. Having a low share 
of 0,3% in the world biscuit import, Bulgaria realizes 26% 
of this import from Romania, 14% from Poland, 13% 
from Germany, 11% from Turkey and 8% from Greece.

Per capita biscuit consumption in the country remai-
ned at 8,99 kilogram level in 2011. The country is among 
the leading biscuit consumers of Europe with this con-
sumption rate.

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN MACEDONIA
From appetizers, main dishes, salads to desserts, Ma-

cedonian cuisine can offer numerous traditional dishes 
for every taste. The traditional Macedonian cuisine com-
bines Balkan and Mediterranean characteristics, inheri-
ted largely from Turkish tastes that prevailed during long 
centuries of Ottoman rule. Realizing any kind of vegetab-
le and fruit cultivation with its warm climate, the country 
enriched its cuisine. Beans, yogurt, cheese, tomatoes, 

da var, krem karamel ve krep gibi Avrupa tatlıları da. Helva 
en çok tüketilen tatlı çeşididir. Şeftali kurabiyesi anlamına 
gelen Praskovki en önemli kurabiye çeşitleri arasındadır. 
Türkiye’de İzmir civarında yaygın olan lokmaya benzer 
Kazanlaki oldukça sevilen tatlı hamur işidir. Kozunak ise 
Paskalya için hazırlanan geleneksel tatlı ekmektir. Kişa 
(yağlı, yumurtalı kızarmış hamur işi), ponichka (pudra şe-
kerli ya da içinde marmelat tarzı tatlılar olan yağda kızar-
tılmış börek) ve gevrek (susamlı, yuvarlak bir çeşit çörek) 
sayabileceğimiz diğer tatlılardan. 

BULGARİSTAN MAKARNA VE BİSKÜVİ PAZARI
Bulgaristan, özellikle bisküvi açısından değerli bir pazar 

olarak görülmektedir. Ülkenin 2012 yılında gerçekleştir-
diği bisküvi ithalatı, 82 milyon dolardır. Bunun 11 milyon 
dolarlık kısmı Türkiye’den gerçekleştirilmiştir. Dünya bis-
küvi ithalatından yüzde 0,3 gibi çok düşük bir pay alan 
Bulgaristan, bu ithalatın yüzde 26’sını Romanya’dan, 
yüzde 14’ünü Polonya’dan, yüzde 13’ünü Almanya’dan, 
yüzde 11’ini Türkiye’den, yüzde 8’ini ise Yunanistan’dan 
gerçekleştirmektedir.

Ülkede kişi başına düşen bisküvi tüketimi, 2011 yılın-
da 8,99 kilogram seviyesinde kalmıştır. Ülke bu tüketim 
oranıyla Avrupa ülkelerinin önde gelen bisküvi tüketicileri 
arasında yer almaktadır.

MAKEDONYA’DA EKMEK, 
MAKARNA VE BİSKÜVİ
Makedonya mutfağı; aperatiflerden ana yemeklere, sa-

latadan tatlıya birçok geleneksel lezzeti bir arada bulun-
durmaktadır. Balkan ve Akdeniz karakteristiklerine sahip 
olan Makedonya mutfağı, uzun yıllar süren ülke Osmanlı 
hakimiyeti nedeniyle Türk mutfağından da geniş ölçüde 
etkilenmiştir. Ilıman iklimi ile her çeşit meyve ve sebze 
yetiştiriciliğini gerçekleştiren ülke, bu sayede mutfağını 
zenginleştirmiştir. Temel gıdaları arasında fasulye, yoğurt, 
peynir, domates, patates, havuç, bezelye, elma ve üzüm 
yer alır. Sebzenin yanı sıra et de sıklıkla tüketilir.

Ekmek en önemli gıda maddelerindendir. Kahvaltının 
temel unsurlarını ekmek ve peynir oluşturur. Pide ve bö-
rek sıklıkla tüketilir. Popara adı verilen yemek ise bayat 
veya taze ekmek ile yapılan popüler bir yemektir. Palacin-
ki de sevilen bir krep çeşididir.

Makarna kültürü diğer Balkan ülkelerine göre daha ge-
lişmiştir. Kızarmış makarna ile yapılan Kori ve beyaz pey-
nirle tüketilen kuskus benzeri Tarana, en sevilen makarna 
yemekleri arasındadır. Makarnanın yanı sıra pizza da sık-
lıkla tüketilir.

Kadayıf, tulumba, baklava en sevilen tatlılar arasında-
dır. Aynı zamanda bayramlarda, dini günlerde, yeni yıl gibi 
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potatoes, carrots, peas, apples and grapes are among 
the staple foods. Besides vegetables, meat is also con-
sumed frequently.

Bread is one the most important food products. Basic 
elements of the breakfast are bread and cheese. Pita and 
pastry are consumed frequently. Popara made of fresh or 
left over bread is a popular dish. Palacinki is a preferred 
pancake.

Pasta culture is much more developed than other Bal-
kan countries. Kori made of fried pasta and Tarana as 
a kind of couscous consumed with white cheese are 
among the popular pasta dishes. Besides pasta, pizza is 
also consumed frequently.

Kadaif, tulumba and baklava are among the mostly pre-
ferred desserts. Besides; desserts are offered at special 
events such as holidays, religious days and New Year.

PASTA AND BISCUIT MARKET 
IN MACEDONIA
Realized around 26 million-dollar biscuit and other 

bakery products (bread, pastry, cakes, biscuits, etc.) in 
2012, Macedonia realized most of this import from the 
neighboring countries. Serbia has a share of 39%, Bulga-
ria 20%, Turkey 12%, Croatia 6% and Bosnia Herzego-
vina 4% in the biscuit and bakery product import of Ma-
cedonia. Total import of the country in this product group 
decreased 11% in 2012 compared to the previous year.

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN GREECE
Greek cuisine reflects the Mediterranean cuisine. Being 

quite rich and diverse, this cuisine also shed light on the 
history of Greek. Olive oil, vegetables and herbs, grains 
and bread and meat are used frequently in the dishes. 
It presents quite healthy tastes due to that olive oil and 
vegetables are used largely.

Bread is a largely consumed food product. Daktyla, 
gingerbread Eliopsomo, Paximadi, bread with walnut 
Karydopsomo, bread with raisins Stafidopsomo and pita 
are the frequently consumed bread varieties.

Pasta culture in the country is largely developed. Pasta 
with chicken Hilopites, classical spaghetti Macaronada 
and Orza ae mostly consumed pasta dishes.

Desserts are usually simple affairs of fresh or baked 
fruits, or small portions of sweet confections such as hal-
va (semolina) or baklavas. Galaktoboureko, ravani and a 
golden-yellow cake are also popular among the Greek 
desserts.

Per capita biscuit consumption in the country decre-

özel etkinliklerde de tatlı ikram edilir.
MAKEDONYA MAKARNA VE BİSKÜVİ PAZARI
2012 yılında 26 milyon civarında bisküvi ve diğer unlu 

mamuller (ekmek, pasta, kek, bisküvi vs) ithalatı gerçek-
leştiren Makedonya, bu ithalatın büyük bir oranını komşu 
ülkelerinden gerçekleştirmektedir. Makedonya’nın bisküvi 
ve unlu mamuller ithalatında Sırbistan yüzde 39, Bulga-
ristan yüzde 20, Türkiye yüzde 12, Hırvatistan yüzde 6, 
Bosna Hersek ise yüzde 4 paya sahiptir. Ülkenin bu ürün 
grubundaki toplam ithalatı, 2012 yılında bir önceki yıla 
göre yüzde 11 civarında düşüş göstermiştir.

YUNANİSTAN’DA EKMEK, 
MAKARNA VE BİSKÜVİ
Yunan mutfağı, Akdeniz mutfağını yansıtır. Oldukça 

zengin ve çeşitli olan bu mutfak ayrıca Yunan tarihine de 
ışık tutar. Yemeklerde zeytinyağı, sebze, bitki, tahıl, ek-
mek ve et sıklıkla kullanılır. Zeytinyağı ve sebze ağırlıklı 
olması sebebiyle oldukça sağlıklı lezzetler sunar. 

Ekmek sık tüketilen önemli bir gıda maddesidir. Dakt-
yla, zeytinli ekmek Eliopsomo, Paximadi, cevizli ekmek 
Karydopsomo, kuru üzümlü ekmek Stafidopsomo ve 
pide sıklıkla tüketilen ekmek çeşitleridir.

Ülkede makarna kültürü oldukça gelişmiştir. Tavuklu 
makarna Hilopites, klasik spagetti olan Macaronada ve 
Orza en çok tüketilen makarna yemekleridir.

Tatlılar genellikle taze ya da fırınlanmış meyvelerden 
ve helva (irmik) ya da baklava gibi küçük porsiyonlardan 
oluşmaktadır. Galaktoboureko, revani ve altın sarı pasta 
en popüler tatlılar arasındadır.

Ülkede kişi başına düşen bisküvi tüketimi, 2011 yılında 
bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,9 düşüş göstermiş ve 5,18 
kilogram düzeylerinde kalmıştır.

BOSNA HERSEK’TE EKMEK, 
MAKARNA VE BİSKÜVİ
Bosna mutfağı, Osmanlı mutfağının izlerini taşıyan ol-

dukça zengin bir mutfaktır. Bosna Hersek kültürü doğu ve 
batının buluşması ile ortaya çıkmıştır ve bu sentez kendini 
yemek kültüründe de göstermektedir. Bu zengin yemek 
kültüründe baharatlar küçük miktarlarda olmak kaydıyla 
sıklıkla kullanılır. Yemeklerin çoğu hafiftir ve bol suyla pişi-
rilir. Soslar, yemekteki sebzenin kendi suyunu içerdiği için 
tamamen doğaldır. Domates, patates, soğan, sarımsak, 
dolmalık biber, havuç, lahana, vb. gıdalar en çok tercih 
edilen malzemelerdir.

Ekmek hem taze olarak tüketilen hem de yemeklerde 
kullanılan önemli bir gıda maddesidir. Paskalya zamanın-
da özel ekmekler yapılır. Kifle ve Popara tercih edilen ek-
mek ve hamur işi çeşitlerindendir. Ayrıca Bosna kebabı 
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ased 3,9% in 2011 compared to the previous year and 
remained at 5,18 kilogram level.

BREAD, PASTA AND BISCUIT IN BOSNIA 
AND HERZEGOVINA
Bosnia cuisine is rich one with the traces of the Otto-

man cuisine. Bosnia Herzegovina culture emerged with 
the amalgam of the east and the west and shows this 
synthesis in its own cuisine. In this rich food culture many 
spices, but usually in moderate quantities. Most dishes 
are light, as they are cooked in lots of water; the sauces 
are fully natural, consisting of little more than the natural 
juices of the vegetables in the dish. Typical ingredients 
include tomatoes, potatoes, onions, garlic, bell peppers, 
carrots, cabbage, etc. 

Bread is an important food product both consumed 
freshly and used in the dishes. In the Easter, special bre-
ad is baked. Kifle and Popara are the mostly preferred 
bread and pastries. Besides, bread has an important role 
on the Cevapi making that is Bosnian kebab.

As pasta culture is not developed much, there is not 
regional pasta dishes in the Bosnian cuisine. Tarhana 
soup is a mostly consumed pasta soup made with ho-
memade pasta.

Baklava, halva, kadaif, hurmasica are the desserts 
consumed mostly. Breskvica and Orasnica as cookie va-
rieties are popular among the public.

PASTA AND BISCUIT MARKET IN 
BOSNIA AND HERZEGOVINA
The raw material need for the food industry is a big 

problem in Bosnia Herzegovina and first of all the sugar, 
fat and flour are imported. Flour import is realized espe-
cially from Serbia and Hungry. Milling products such as 
wheat flour and starch, chocolate and sugary products, 
pasta, biscuits and other bakery products are among the 
main agricultural and food industry products that can be 
imported to Bosnia Herzegovina. Besides; other inputs 
such as nuts, raisins and vanilla are needed and impor-
ted in the confectionery industry. Yeast used in the bre-
ad and confectionary industries is imported from Turkey. 
Animal additive (such as milk and milk powder) rate is 
important in exporting biscuit and similar products and if 
the animal additive rate is above a certain level, permissi-
ons it is necessary to get permission.

 Sweet biscuit import realized by Bosnia Herzegovina 
in 2010 was 31 million dollars and Serbia, Macedonia, 
Croatia and Turkey were among the importer countries. 
Turkey’s share in the import is 8%.

olan Cevapi yapımında da ekmek önemli rol oynar.
Makarna kültürü çok gelişmediği için Bosna mutfağına 

özgü makarna yemeklerinin örneklerine sık rastlanma-
maktadır. Ev yapımı makarna ile yapılan tarhana çorbası 
sıkılıkla tüketilen bir makarna çorbasıdır.

Baklava, helva, kadayıf, hurmasica sevilen tatlılar ara-
sındadır. Kurabiye çeşidi olan Breskvica ve Orasnica da 
halk arasında oldukça popülerdir.

BOSNA HERSEK MAKARNA VE 
BİSKÜVİ PAZARI
Bosna-Hersek’te gıda sanayi için hammadde ihti-

yacı büyük sorun olup, herşeyden önce şeker, yağ ve 
un ithal edilmektedir. Un ithalatı özellikle Sırbistan ve 
Macaristan’dan gerçekleştirilmektedir. Bosna-Hersek’e 
ihraç edilebilecek başlıca tarım ve gıda sanayi ürünleri 
arasında buğday unu ve nişasta gibi değirmencilik ürün-
leri, çikolata ve şekerli mamuller, makarna, bisküvi ve 
diğer pastacılık ürünleri bulunmaktadır. Ayrıca pastacılık 
sanayinde fındık, kuru üzüm ve vanilya gibi girdilere de 
ihtiyaç duyulmakta ve bunlar ithal edilmektedir. Ekmekçi-
lik ve pastacılık sanayinde kullanılan maya da Türkiye’den 
ithal edilmektedir. Bisküvi ve benzeri ürünleri ihraç eder-
ken hayvansal katkı oranı (süt, süt tozu gibi) önemli olup, 
hayvansal katkı maddeleri belirli oranın üzerindeyse izin 
almak gerekmektedir.

Bosna-Hersek’in 2010 yılında gerçekleştirdiği tatlı bis-
küvi ithalatı 31 milyon dolar olup, ithalatın yapıldığı ülkeler 
arasında Sırbistan, Makedonya, Hırvatistan ve Türkiye yer 
almaktadır. Türkiye’nin ithalattaki payı yüzde 8 oranındadır. 
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