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Dear Readers, 

We, as Parantez Fair Organization, have managed to carry 
IDMA Exhibition a step further in the last 10 years. As a fair orga-
nization company, our biggest dream for IDMA was to carrying it 
to an international fair level to be known and followed internation-
ally. I believe that we managed this eventually. I think IDMA 2013 
was a serious breaking point in that sense. IDMA 2015 has also 
proved this one more time in spite of general improper conditions 
in the world. 

Of course, the success gained so far was not a coinci-
dence… This success was a gaining obtained by a vision of 
specializing in a specific area, in other words, leaving all the 
other businesses behind and focusing on only one industry. 
By this way, Parantez Fair transformed into a significant player 
of this industry while it was giving service to the industry from 
outside before. 

So as a player of the industry, we cannot fail to notice or ignore 
demands and expectations of the other industry members at this 
point.  As an answer to their demand about IDMA Exhibition, we 
announced that the next IDMA Exhibition is in 2018. 

Our valuable visitors who have come from thousands of kilo-
meters far away for IDMA Exhibition will have chance to see more 
and newer technologies and alternatives in a larger area thanks 
to the fact that the next IDMA is in three years later. 

Especially about innovations, I believe that IDMA 2018 will be 
a turning point. 

For an exciting exhibition, we will be together again in IDMA 
on 19-22 April 2018. 

See you in the next issue…

Best regards…

Değerli okurlar,

Parantez Fuarcılık olarak geride bıraktığımız 10 yıllık süreçte, İDMA 
Fuarı’nı hep bir basamak yukarı taşımayı başardık. Bir fuar şirketi 
olarak en büyük hayalimiz, bir gün İDMA’nın uluslararası alanda 
tanınan ve takip edilen bir fuar düzeyine ulaşmasıydı. Nihayetinde 
de bunu başardığımıza inanıyorum. Özellikle İDMA 2013’ün bu an-
lamda ciddi bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum, İDMA 2015 
ise dünya genelindeki olumsuz tabloya rağmen bunu bir kez daha 
onaylayan fuar oldu.

Elbette bugüne kadar ki başarı, kesinlikle bir tesadüf değildi… Bu 
başarı, belli bir alanda uzmanlaşma vizyonumuzun, yani bir fuar şirketi 
olarak diğer tüm sektörle olan çalışmalarımızı geride bırakıp sadece 
tek bir sektöre odaklanmamızın getirdiği bir kazanımdı. Bu sayede 
Parantez Fuarcılık dışardan sektöre hizmet veren bir şirketten, bu 
sektörün önemli üyelerinden biri haline dönüştü. 

Dolayısıyla sektörün bir üyesi olarak bizlerin, geldiğimiz noktada 
sektörün diğer üyelerinin talep ve beklentilerini gözden kaçırmamız 
ya da onları yok saymamız söz konusu olamaz. Bu yüzden de onların 
İDMA Fuarı’yla ilgili taleplerine cevap olarak, sektörün dört gözle 
beklediği bir sonraki İDMA Fuarı’nın tarihini 2018 olarak duyurduk.

Dünyanın öteki ucundan İDMA Fuarı için binlerce kilometre yol kat 
eden değerli ziyaretçilerimiz, bir sonraki fuarın 3 yıl sonra yapılması 
sayesinde, daha büyük bir alanda, daha çok sayıda yeni teknolojiyi 
ve alternatifi görme imkanına kavuşacak. 

Özellikle yenilik konusunda İDMA 2018’in bir dönüm noktası 
olacağına inanıyorum.

Heyecan verici bir fuar için 19-22 Nisan 2018’de yine İstanbul’da 
İDMA’da bir arada olacağız.

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle…

Saygılarımla….

The next IDMA is in 2018 Bir sonraki İDMA, 2018’de

EDITOR

EDİTÖR
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The factory of Nisshin Seifun Turkey which Rıfat Hisar-
cıklıoğlu, the President of Turkish Union of Chambers and 
Commodity Exchanges (TOBB) is also one of the part-
ners was opened with a ceremony. The company states 
that their aim is to be one of the leaders of pasta industry 
in the world. Giving a speech at the ceremony in the 1st 
Industrial Park of Ankara, which Nobuchika Hanawa, the 
president of Nisshin Seifun Turkey and Japanese Ambas-
sador Yutaka Yokoi have also attended to, Hisarcıklıoğlu 
said they, as Nuh’un Ankara, will expand their invest-
ments there with their Japanese partners. 

TURKISH WHEAT WILL BE USED 
Hisarcıklıoğlu said: “In the first phase, we will produce 

18 thousand tons of pasta 
annually. Right after that, it 
will increase to 35 thousand 
tons in the second phase. 
We will complete 35,5 milli-
on dollar investment in three 
years on 23.000 m2 area in 
1.Industrial Park in Sincan. 
After classical pasta, frozen 
pasta, ravioli and mix flour 
production will follow. We 
have a motto in this invest-
ment: 100 percent Made in 
Turkey, 100 percent export. We will use Turkish wheat. 
Our window opening to all the markets in the world will 
be our partner Marubeni.” Hisarcıklıoğlu stated that the 
project encouraged Turkish-Japanese partnerships in ot-
her areas too. 

AMBASSADOR YOKOI: THIS INITIATIVE
WILL BE ROL MODEL
Ambassador of Japan in Turkey, Yutaka Yokoi drew at-

tention to the close economic relations between the two 
countries and said: “This year, direct investment amount 
from japan to Turkey have reached to 204 million dollars by 
May.  This amount ranks as 6th among the direct invest-
ments to Turkey from other countries and it shows that the 
amount of 214 million tons that Japan reached last year 
will be exceeded. This initiative will be a role model for 
Japanese food industry to expand in Turkey.” 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rı-
fat Hisarcıklıoğlu’nun da ortağı olduğu Nisshin Seifun 
Turkey’in fabrikası törenle açıldı. Firma, hedeflerinin 
makarna sektöründe dünyanın en büyükleri arasına gir-
mek olduğunu belirtiyor. Nisshin Seifun Türkiye Başka-
nı Nobuchika Hanawa ve Japonya Büyükelçisi Yutaka 
Yokoi’nin de katıldığı Ankara 1. Organize Sanayi Bölge-
si’ndeki törende konuşan Hisarcıklıoğlu, Nuh’un Ankara 
olarak Japon ortaklarıyla beraber buradaki yatırımlarını 
daha da büyüteceklerini söyledi.

TÜRK BUĞDAYI KULLANILACAK
Hisarcıklıoğlu “İlk etapta yılda 18 bin ton makarna üre-

timi yapacağız. Hemen ardından devreye alacağımız ikin-
ci etap ile yılda 35 bin 
tona çıkacağız. Sincan 
1. OSB’de 23.000 m2’lik 
bir alanda, üç yıl içinde 
35.5 milyon dolar yatırımı 
tamamlayacağız. Klasik 
makarnanın arkasından 
dondurulmuş makarna, 
ravioli, mix un üretimi ge-
lecek. Bu yatırımda bir 
sloganımız var: Yüzde 
100 Türk Malı, yüzde 100 
ihracat. Türk buğdayını 

kullanacağız. Dünyanın tüm pazarlarına açılan penceremiz 
ortağımız Marubeni olacak” dedi. Hisarcıklıoğlu, projenin 
diğer alanlarda da Türk-Japon ortaklıklarını cesaretlendi-
receğini belirtti.

BÜYÜKELÇİ YOKOI: BU GİRİŞİM ROL 
MODEL OLACAK
Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Yutaka Yokoi, iki ülke 

arasındaki yakın ekonomik ilişkilere dikkat çekerek, “Bu 
yıl Japonya’dan Türkiye’ye yapılan doğrudan yatırım mik-
tarı Mayıs ayı itibariyle 204 milyon dolara ulaştı. Bu tutar, 
diğer ülkelerin Türkiye’ye yaptığı doğrudan yatırım tutar-
ları arasında 6. sırada ve Japonya’nın geçen yıl boyunca 
yaptığı 214 milyon dolarlık doğrudan yatırım miktarının 
aşılacağının da bir göstergesi. Bu girişim, Japonya gıda 
endüstrisinin Türkiye’ye açılmasında bir rol model oluş-
turacak” dedi.

Pasta factory which was founded in corporation with Nuh’un Ankara Makarnası, Japanese Nisshin 
and Marubeni last year put intro service.

Nuh’un Ankara Makarnası ile Japon Nisshin ve Marubeni firmalarının ortaklığında geçen yıl temel-
leri atılan makarna fabrikası hizmete girdi.

Nisshin’den Ankara’ya devasa makarna fabrikası

Huge pasta factory from Nisshin to Ankara
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Reaching 50 million people in more than 100 countries 
every day with its products manufactured in 30 plants totally 
including the one in Bolu, Turkey, Barilla continues to grow. 
According to the conclusions of sustainability activity report 
dated 2014, water and carbon emission of Barilla of which 
global size has grown 3% last year have reduced 20% in 
the last 5 years.  Moving forward with a target to double 
the size until 2020, the company is planning to minimize its 
environmental impact diminishing its footprint on the planet 
all the time. Water usage has also decreased 20%. With its 
30 production plant and more than 8 thousand employees, 
Barilla is likely to reduce its footprint 30% until 2020. 

Announcing their 2014-Sustainability Activity Report 
during a press meeting held in Italy, Claio Colzani, Group 
CEO of Barilla, said their performance in 2014 was better 
than they expected. Reminding that Barilla moved forward 
with a strategic step through the “Good for you, Good for 
the planet” motto in 2012, Colzani said as follows: “We tar-
geted to move forward with this principle in environmental, 
financial and industrial management areas. By this aspect, 
we invested much in technology and quality. We reflected 
our working model and culture onto our business. We will 
continue to invest in order to develop all our abilities in pro-
duction and organization areas. As Barilla, we have targets 
which are open, transparent and value-adding to humanity 
and the planet. In accordance with these targets, we will 
reduce our carbon footprint 30% while doubling our busi-
ness size until 2020.”

Giving a speech during the meeting, Guido Barilla, Exe-
cutive Manager of Barilla, underlined that environmental 
sensitivity is quite essential for them. He added that as 
a company, Barilla is aiming to commit to create a well-
being continuing in the future by influencing people and 
the planet positively. 

Türkiye’deki Bolu fabrikası da dahil olmak üzere, toplam 
30 tesisinde ürettiği ürünleriyle her gün 100’ü aşkın ülke-
de 50 milyon insana ulaşan Barilla, büyümeyi sürdürüyor. 
Sürdürülebilirlik Faaliyet Raporu’nun 2014 yılı sonuçlarına 
göre; geçen yıl küresel hacmi yüzde 3 oranında büyüyen 
Barilla’nın su tüketimi ve karbon salımı ise son 5 yılda yüz-
de 20 azaldı. 2020 yılına dek, iş hacmini iki katına çıkarma 
hedefiyle ilerleyen şirket, gezegen üzerindeki ayak izini de 
sürekli küçülterek, çevreye olan etkisini en düşük düzeyde 
tutmayı planlıyor. Barilla, dünya üzerinde 30 üretim tesisi 
ve 8 bini aşkın çalışanıyla karbon ayak izini 2020 yılına dek 
yüzde 30 azaltacak. 

İtalya’da düzenlenen basın toplantısında 2014-Sürdürü-
lebilirlik Faaliyet Raporu’nu açıklayan Barilla Grup CEO’su 
Cladio Colzani, 2014 yılı genel performanslarının, beklenti-
lerinin üzerinde olduğunu söyledi. Barilla olarak 2012 yılın-
da “Senin için iyi, gezegen için iyi / Good for you, good for 
the planet” mottosuyla stratejik bir adım attıklarını hatırlatan 
Colzani, şöyle konuştu: “Çevresel, finansal ve endüstriyel 
yönetim alanlarında bu ilkeyle ilerlemeyi, kendimize hedef 
olarak belirledik. Bu kapsamda teknoloji ve kaliteye büyük 
yatırım yaptık. Çalışma modelimiz ve kültürümüzü işimize 
yansıttık. Üretim ve organizasyon anlamında tüm yetkin-
liklerimizi geliştirmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz. 
Barilla olarak açık, şeffaf, insana ve gezegene değer ka-
tan hedeflerimiz var. Tüm bu hedeflerimiz doğrultusunda 
iş hacmimizi, 2020 yılına dek iki katına çıkarırken, karbon 
ayak izimizi yüzde 30 azaltacağız.” 

Toplantıda konuşan Barilla Yönetim Kurulu Başkanı Gui-
do Barilla ise çevre duyarlılığının kendileri için oldukça kritik 
bir alan olduğunun altını çizdi. Guido Barilla, şirket olarak, 
insanları ve gezegeni olumlu anlamda etkileyerek, gelecek-
te de devam eden bir esenliğin yaratılmasına katkı sağla-
mayı amaçladıklarını aktardı. 

Reaching 50 million people in more than 100 co-
untries every day with its products, pasta leader 
Barilla reduces its carbon footprint while growing. 

Ürünleriyle, her gün 100’ü aşkın ülkede 50 milyon 
insana ulaşan dünya makarna lideri Barilla, büyü-
meyi sürdürürken, karbon ayak izini küçültüyor.

Barilla büyüyor, 
karbon ayak izi küçülüyor

Barilla grows, its carbon 
footprint reduces
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Bosch Packaging Technology will launch its Pack 301 
LS (Length Slug) system for the efficient and flexible 
packaging of biscuits and crackers on edge. The pac-
kaging machine has been developed as an addition to 
the Pack Series of horizontal flow wrappers, which range 
from entry-level models to fully automated technologies. 
It is designed to help manufacturers meet the increasing 
market demand for biscuit wrapping together with premi-
um product quality. The mid-range automation solution 
is comprised of a Smart Measuring Loader, a Smart Slug 
Feeder and a Pack 301 LS horizontal flow wrapper. With 
innovative features for gentle product handling, as well as 
fast and simple changeovers, all components have been 
developed with a holistic approach and for high reliability 
and robustness.

“With the continued growth and product diversificati-
on in the global biscuit market, as well as the increasing 
demand for smaller portion packs and large family packs 
of flow wrapped biscuits on edge, high flexibility in terms 
of product count per pack is becoming essential,” says 
Andreas Schildknecht, global product manager horizon-
tal packaging at Bosch Packaging Technology. “We have 
developed the Pack 301 LS to further enhance Bosch’s 
biscuit packaging portfolio and to give manufacturers a 
competitive edge in the marketplace. Bosch provides un-
limited possibilities of linking its proven standard modules 
to create adaptable and scalable end-to-end solutions.”

Bosch Paketleme Teknolojileri, etkili ve esnek bisküvi 
ve kraker paketleme için Pack 301 LS sistemini piyasa-
ya sürüyor. Paketleme makinesi giriş düzeyi modellerden 
tam otomatik teknolojilere kadar uzanan yatay akım pa-
ketleyici serisine ek olarak geliştirildi. Makinenin, üreticile-
rin, premium ürün kalitesiyle birlikte bisküvi paketleme için 
artan pazar talebini karşılayabilmesine yardımcı olmak için 
tasarlandığı belirtiliyor. Yeni sistemdeki orta seviye oto-
masyon çözümleri Smart Measuring Loader, a Smart Slug 
Feeder ve a Pack 301 LS yatay akım paketleme makine-
lerinden oluşuyor. Makinenin tüm parçaları, hızlı ve basit 
geçişlerin yanı sıra hassas ürün taşıma alanındaki yenilikçi 
özelliklerle birlikte, bütüncül bir yaklaşım ve yüksek güve-
nilirlik ve sağlamlıkla geliştirildi. 

Bosch Paketleme Teknolojileri Küresel Ürün Müdürü 
Andreas Schildknecht konuyla ilgili olarak şunları söyle-
di: “Daha küçük porsiyonlar ve aile boyu paketler halin-
de ambalajlanmış bisküvilere yönelik artan talebin yanı 
sıra küresel bisküvi pazarında devam eden büyüme ve 
ürün çeşitlemeleriyle birlikte, paket başına ürün hesap-
lamadaki yüksek esneklik önem kazanıyor. Pack 301 
LS’yi, Bosch’un bisküvi paketleme portföyünü daha da 
genişletmek ve üreticilere pazarda rekabetçi bir ortam 
sunmak için geliştirdik. Bosch, uyumlu ve ölçülebilen 
çözümler sunabilmek için kendini kanıtlamış standart 
modüllerini, onlarca farklı şekilde birleştirme imkanı su-
nuyor.”

Based in Germany, the Bosch Packaging Technology division developed a new packaging machine 
for biscuits and crackers. The machine has been developed as an addition to the Pack Series of 
horizontal flow wrappers, which range from entry-level models to fully automated technologies.

Almanya merkezli Bosch Paketleme Teknolojileri yeni bir bisküvi ve kraker paketleme makinesi 
geliştirdi. Makine, giriş düzeyi modellerden tam otomatik teknolojilere kadar uzanan yatay akım 
paketleyici serisine ek olarak geliştirildi.

Bosch’tan yeni bisküvi ve 
kraker paketleme sistemi

Bosch to launch a new 
system for packaging 
of biscuits and crackers
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Cargill, bitter, sütlü akışkan çikolata, damla ve kalıp çiko-
lata ile laktozsun çikolatanın da dahil olduğu bir ürün ga-
mındaki üretimini iki katına çıkarabilmek için 35 milyon euro 
değerinde tesis genişletme yatırımı gerçekleştirdi. Ek üretim 
hatlarını, depolama tanklarını ve bir depo alanını kapsayan 
genişletilmiş tesiste, ayrıca operatörler ve ofisler için sosyal 
alanlar da bulunuyor. Enerji tüketimini yüzde 30 oranında 
azaltmayı hedefleyen yenilikçi ve yüksek teknoloji ekipman-
larla tasarlanan genişletilmiş tesisin resmi açılışı Valon-Brük-
sel Federasyonu Başkanı Rudy Demotte ve Cargill’in Avru-
pa, Orta Doğu, Afrika ve Asya’daki çikolata biriminin Genel 
Müdürü Inge Demeyere’in katılımıyla gerçekleşti. 

Inge Demeyere konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları 
dile getirdi: “Müşterilerimiz pazarı kavrayabilmek, yaratıcı 
çözümlere, yüksek kaliteli ürünlere ve güvenilir tedariğe 
ulaşmak için bize yöneliyorlar. Tesisimizin genişletilmesiyle 
birlikte geleceğin müşteri taleplerini görebileceğimiz yep-
yeni fırsatlar yaratabileceğiz. Bunu, kakao ve çikolatadaki 
güçlü bir mirasın üzerine müşterilerimizle birlikte inşa edi-
yoruz. Bu, kendimizi yeniliğe adamamızın ve gıda mad-
deleri portföyümüzün benzersiz bir kombinasyonunun bir 
sonucudur.”

Amerika’nın en büyük paketlenmiş gıda şirketlerinden 
ConAgra Foods, Inc., Blake’s All Natural Foods’u satın 

Cargill made €35 million investment to double production 
capacity for a product range including dark and milk liquid 
chocolate, drops and chunks and lactose-free dark choco-
late. The extension comprises additional production lines, 
storage tanks and warehouse space and is complemented 
by new social rooms for operators and office space. The 
new building has been designed with innovative high-tech 
equipment aiming to reduce energy consumption by up 
to 30%.  The state-of-the-art facility was officially opened 
in the presence of the Minister President of the Fédéra-
tion Bruxelles Wallonie, Mr. Rudy Demotte, Mrs. Inge De-
meyere, managing director of Cargill’s chocolate business 
Europe, Middle East, Africa and Asia. “Our customers are 
turning to us to provide market insights, creative solu-
tions, high quality products and reliable supply. With the 
extension of our facility, we are now able to open up to 
numerous new opportunities, enabling us to address the 
consumer trends of the future,” said Inge Demeyere. “We 
are building on a strong heritage in cocoa and chocolate 
together with our customers. This is the result of a dedi-
cated focus on innovation and a unique combination of our 
food ingredients portfolio.”

ConAgra Foods, Inc. is one of North America’s larg-
est packaged food companies has acquired Blake’s All 

Cargill expanded its chocolate facility in Mou-
scron, Belgium. This will enable manufacturers 
in confectionery, biscuits, ice scream or cere-
als to benefit from increased supply of Belgium 
chocolate.

ConAgra Foods, Inc. announced that it has acquired Blake’s All Natural Foods, a rapidly-growing, 
family-owned company which makes natural and organic frozen meals, including pot pies, casse-
roles, pasta dishes and other entrees.

Cargill, Belçika’nın Mouscron şehrindeki çikolata tesisini genişletiyor. Genişleme şekerleme, bisküvi, don-
durma ve kahvaltılık tahıl üreticilerinin daha fazla Belçika çikolatası tedarik edebilmesini sağlayacak.

ConAgra Foods, Inc.; tart, güveç, makarna ve diğer başlangıç yemeklerinin de dahil olduğu doğal 
ve organik dondurulmuş yemek üreten aile işletmesi Blake’s All Natural Foods’u satın aldığını du-
yurdu.

Cargill Belçika’daki 
tesisini genişletti

ConAgra Foods Blake’s All Natural Foods’u satın alıyor

Cargill extends facility 
in Belgium

ConAgra Foods acquires Blake’s All Natural Foods
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A leader company in developing ingredients for bread, 
pastry and convenience foods, DeutscheBack GmbH & 
Co. KG launched newly-developed TopSweet for deep 
fried products, pastry products like éclair and profiterole. 
Choosing raw material for pastry products and creating 
alternatives for special products is aimed to be reached 
through these premixes. It is expected that with TopS-
weet donut and éclair developed for donut production 
and TopSweet Choux Pastry developed for products like 
éclair and profiterole, pastry products would be produ-
ced in a more quality way.

aldığını duyurdu. ConAgra Foods CEO’su Sean Connolly 
konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Blake’s All Natural 
Foods’un ConAgra Foods’a katılmasından dolayı çok he-
yecanlıyız. Blake’s mevcut dondurulmuş yiyecek işletme-
miz için harika bir katılım. Bu, her gün daha fazla doğal ve 
organik gıda satın alan insanlara daha fazla seçenek sunul-
masını sağlayacak. ConAgra Foods Blake’sin büyümesine 
ve ülke genelinde daha çok insana sağlıklı gıda sunmasına 
yardımcı olacak.” Blake’s All Natural Foods CEO’su Chris 
Licata ise şu yorumda bulundu: “Blake’s ConAgra Foods 
takımına katıldığı için gerçekten çok heyecanlı çünkü bu, 
onlara yıllar içinde oluşturduğumuz momentumu inşa etme 
ve yiyeceklerimize yönelik artan talebi karşılayabilme şansı 
verecek. Doğal ve organik yiyecekler Amerikan evlerinde 
yer edindi ve biz de Blake ailesinin dört nesildir yaptığı ye-
mekleri üretmeye devam edeceğiz.”

Ekmek, unlu mamuller ve hazır yemek için bileşen 
maddesi geliştirilmesinde öncü bir kuruluş olan Deuts-
cheBack GmbH & Co. KG, derin yağda kızartılan ürünler, 
ekler ve profiterol tipi pastacılık ürünleri için yeni geliştiri-
len TopSweet’i piyasaya sürdü. Bu premiksler aracılığıyla 
pastacılık ürünlerinde hammadde seçiminin kolaylaşması 
ve spesiyal ürünlerde çeşitlilik yaratılması amaçlanıyor. 
Donut için geliştirilen TopSweet Donut %12,5 ile ekler 
ve profiterol tipi ürünler için geliştirilen TopSweet Choux 
Pastry’le tatlı pastacılık ürünlerinin daha kaliteli şekilde 
üretilmesi bekleniyor. 

Natural Foods. Sean Connolly, ConAgra Foods’ chief ex-
ecutive officer, said, “We are thrilled to have Blake’s All 
Natural Foods join ConAgra Foods. Blake’s is a great ad-
dition to our existing frozen meals business and provides 
more choices to a growing group of people buying natu-
ral and organic foods. ConAgra Foods will help Blake’s 
grow and offer its wholesome food to more people across 
the country. Blake’s, is really excited to join the ConAgra 
Foods team as it will allow us to build on the momentum 
we’ve created over several years and continue to meet 
the growing demand for our meals,” said Chris Licata, 
president and chief executive officer of Blake’s, All Natu-
ral Foods. “Natural and organic food has clearly earned 
a place in American households, and we will continue to 
make the same meals that the Blake family has made for 
people over four generations.”

DeutscheBack provides a more flexible production opportunity with TopSweet donut % 12,5 and 
éclair developed for donut production and TopSweet Choux Pastry developed for products like 
éclair and profiterole. New premixes provide many alternatives for having optimum results in ba-
kery products and producing many unique pastries. 

DeutscheBack, donut üretimi için geliştirdiği TopSweet Donut %12,5  ile ekler ve profiterol tipi 
ürünler için geliştirdiği TopSweet Choux Pastry’le daha esnek üretim imkânı sağlıyor. Yeni premiks-
ler fırıncılık ürünlerinde optimum sonuçlar elde edilmesi ve çok sayıda özgün pastacılık ürününün 
üretimi için çok sayıda seçenek sunuyor.

DeutscheBack unlu 
mamul üretimini 
kolaylaştırıyor

DeutscheBack eases 
to manufacture 
bakery products
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One of the leading companies of product verificati-
on market, Videojet Technologies expanded CO2 laser 
marking systems range with Videojet 3330 30 watt and 
Videojet 3130 10 watt lasers in 
order to meet speed, simplicity 
and reliability demands. They 
also increased productivity 
improving CO2 Laser Marking 
Systems Line Integration. 

Knowing that line integration 
is quite important providing the 
maximum performance, Video-
jet presented more than 20.000 
standard configuration inclu-
ding 21 brand window prefe-
rence and 3 laser wave length in 
CO2 laser marking line. Markus 
Vetter, Business Manager of Vi-
deojet Technologies said: “We know through our experi-
ences that in pharmaceutic, beverage and food industry, 
some cardboard lining and labelling implementations, 
line integration is challenging due to area restrictions. 
Current configurations allow Videojet to adapt to the re-
quirements of physical integration of packaging line and 
brand window enables us to present the labelling perfor-
mance that our customers need.” 

One of the oldest companies of Italy, Pernigotti continues 
to move forward as a global brand with 100% Turkish capi-
tal. Purchased by Toksöz Group in 2013 and renewed, Per-
nigotti is added to brands of Sanset Gıda by Toksöz Group 
such as Tadelle, Sarelle, Sagra, Gol, L’era Fresca, Zumosol 
and Evolvia. It makes production for Turkey in its giant plant 
in Italia. Having any Trans fatty, colorant and additives, Per-
nigotti will present many alternatives and quality products 
which are suitable for any age group or consumption area 
to Turkish customers.

Ürün tanımlama pazarının önde gelen firmalarından Videojet 
Technologies üreticilerin hız, basitlik ve güvenilirlik taleplerini 
karşılamak için CO2 lazer markalama sistemleri aralığını Vide-

ojet 3330 30 watt ve Videojet 3130 
10 watt lazerler ve CO2 Lazer Mar-
kalama Sistemleri Hat Entegrasyo-
nunu iyileştirerek üretkenliği artırdı. 

En yüksek performansın sağ-
lanmasında hat entegrasyonunun 
çok önemli bir unsur olduğunu 
bilen Videojet, CO2 lazer markala-
ma hattında 21 adet marka pen-
ceresi seçeneği ve üç adet lazer 
dalga boyu da dahil olmak üzere 
20.000 adedin üzerinde standart 
yapılandırma sundu. Videojet 
Technologies’in Lazer İşletmesi 
Müdürü olan Markus Vetter, “De-

neyimlerimize dayanarak farmasötik, içecek ve gıda sek-
törlerinde bazı kartonlama ve etiketleme uygulamalarında 
hat entegrasyonunun alan kısıtlamaları nedeniyle zorlayıcı 
olduğunu biliyoruz” dedi ve ekledi “Mevcut yapılandırmalar 
Videojet’e ambalajlama hattının fiziksel entegrasyon ihti-
yaçlarına uyma esnekliği veriyor ve marka penceresi seçe-
nekleri müşterilerimizin ihtiyacı olan markalama performan-
sını sunabilmemizi sağlıyor.”

İtalya’nın en köklü çikolata markalarından Pernigotti, %100 
Türk sermayeli bir global marka olarak yoluna devam ediyor. 
Toksöz Grup tarafından 2013’te satın alınan ve yenilenen Per-
nigotti, Toksöz Grup bünyesindeki, Sanset Gıda’nın Tadelle, 
Sarelle, Sagra, Gol, L’era Fresca, Zumosol, Evolvia gibi mar-
kalarının arasına katıldı ve İtalya’daki dev üretim tesislerinde, 
artık Türkiye için de üretim yapıyor. İçinde trans yağ, renklendi-
rici, koruyucu ve hiçbir katkı maddesi bulunmayan Pernigotti 
tüm yaş grubu ve tüketim anlarına uygun çok farklı ve kaliteli 
ürünleri Türk müşterileriyle buluşacak.

Presenting printing on line, coding and marking products, liquids special for implementations, 
product life cycle, USA based Videojet provides improvement and productivity with its new laser 
marking system for marking performance which customers needed.

Hat üzerinde yazdırma, kodlama ve markalama ürünleri, uygulamaya özgü sıvılar ve ürün yaşam dön-
güsü hizmetleri sunan ABD’li firma Videojet, yeni lazer markalama sistemiyle müşterilerinin ihtiyacı 
olan markalama performasında iyileştirme ve üretkenlik sağlıyor.

Videojet Technologies’den yeni lazer markalama sistemi

İtalyan Pernigotti Türkiye’de

New laser marking system from Videojet Technologies

Italian Pernigotti in Turkey
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Operating more than 165 countries with more than 
100,000 employees, the world’s leading biscuit, confecti-
onery and chocolate company Mondelez International fo-
cuses on commitments and improvements about consci-
ous snacks, sustainability, Corporation with public, food 
and employee safety in the report it published. According 
to the report, while the company had already reached its 
targets about packaging, greenhouse gas emissions and 
waste savings significant improvements have been recor-
ded in terms of healthier choices and portion control. 

In 2014 Progress Report that was published, the 
company included the commitments about conscious 
snacks, sustainability, Corporation with public, food and 
employee safety and also its improvements obtained as 
a result of protecting global welfare. 

In her statement about the issue, Executive Manager 
and CEO of Mondelēz International, Irene Rosenfeld said: 
“With studies that we will do in relation with our soci-
al welfare commitments, we believe that we can make 
commitments to increase global welfare. We are uniting 
our global responsibility and sensivity aims with the po-
wer of our global sources. We made a significant prog-
ress to minimize our environmental footprint, develop the 
profiles of products in our portfolio and to supply agricul-
tural raw materials from sustainable sources. We believe 
that we will provide permanent solution working with our 
employees, business partners and suppliers.”

Dünya çapında 100.000’den fazla çalışanıyla 165’i aş-
kın ülkede faaliyet gösteren, dünyanın önde gelen biskü-
vi, şekerleme ve çikolata şirketi Mondelēz International 
yayımladığı raporda bilinçli atıştırmalık, sürdürülebilirlik, 
toplumla işbirliği, gıda ve çalışan güvenliği alanlarındaki 
taahhüt ve ilerlemelerine odaklanıyor. Buna göre şirket, 
ambalajlama, sera gazı emisyonları ve atık konularında 
tasarruf hedeflerini önceden tuttururken, daha sağlıklı se-
çenekler ve porsiyon kontrolü konularında da önemli iler-
lemeler kaydedildi.

Firma yayınladığı 2014 yılı İlerleme Raporu’nda bilinçli 
atıştırmalık, sürdürülebilirlik, toplumla işbirliğiyle gıda ve 
çalışan güvenliği alanlarındaki taahhütlerine ve küresel re-
fahı koruma stratejisi sonucunda elde ettiği ilerlemelere 
yer verdi.

Mondelēz International Yönetim Kurulu Başkanı ve 
CEO’su Irene Rosenfeld, konuya ilişkin yaptığı açıklama-
da, “Toplumsal refah taahhütlerimiz doğrultusunda ya-
pacağımız çalışmalarla, dünyadaki refahın artırılmasına 
katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Küresel sorumluluk ve 
duyarlılık hedeflerimizle global kaynaklarımızın gücünü bir 
araya getiriyoruz. Çevresel ayak izimizi azaltmaya, portfö-
yümüzde bulunan ürünlerin profilini geliştirmeye ve tarım-
sal hammaddelerimizi sürdürülebilir kaynaklardan tedarik 
etmeye yönelik önemli bir ilerleme kaydettik. Çalışanları-
mız, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle birlikte çalışarak, 
kalıcı çözümler sağlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

Mondelēz International announced the report including 2014 results for its global responsibility 
and sensivity goals.

Mondelēz International, küresel sorumluluk ve duyarlılık hedeflerine yönelik 2014 yılı sonuçlarını 
içeren raporunu açıkladı.

Mondelēz küresel 
sorumluluk ve duyarlılık 
hedefinde ilerliyor

Mondelēz progresses 
in its responsibility and 
sensivity goals
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Having 175 different products in retail and industrial categories, Doygun expands its product ran-
ge in Doygun Professional with unbaked, half-baked and baked alternatives.

Perakende ve endüstriyel ürünlerde 175 farklı ürün sunan Doygun, Doygun Profesyonel markasında 
pişmemiş, yarı pişmiş ve tam pişmiş olarak alternatifleri bulunan ürünlerini çeşitleniyor.

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

Presenting its frozen 
products with three co-
oking alternatives as un-
baked, half-baked, and 
baked frozen, Doygun 
Professional expands its 
pastries, which have alter-
natives like half-bake and 
unbaked, with alternatives 
that are plain, whole-whe-
at, with olive, dill-cheese, 
kashar, ground meat and 
potato. Plain pastries or 
the ones with olives and 

Donuk ürünlerini piş-
memiş, yarı pişmiş ve 
tam pişmiş donuk olmak 
üzere üç farklı pişirme se-
çeneğiyle sunan Doygun 
Profesyonel’de, yarı pişmiş 
ya da pişmemiş donuk al-
ternatifleri bulunan poğa-
çalar, sade, kepekli, zeytin-
li, peynirli, dereotlu-peynirli, 
kaşarlı, kıymalı ve patatesli 
olarak çeşitleniyor. Yine 
yarı pişmiş ve pişmemiş 
donuk olarak temin edilebi-

Doygun ürünlerini çeşitlendiriyor

Doygun expands product range
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kashar, which can be taken half-baked or unbaked fro-
zen are proper for every palate. Frozen unbaked crois-
sants expand its breakfast types with different weight, 
plain and chocolate alternatives. Doygun Professional 
gives a satisfying flavor to Professional kitchens with 
its unbaked frozen borekitas with dill-cheese and dill-
potato filling.

len sade, zeytinli ve kaşarlı açmalar her damak tadına hi-
tap ediyor. Pişmemiş donuk kruvasanlar ise farklı gramaj-
larda, sade ve çikolatalı çeşitleriyle kahvaltı seçeneklerini 
genişletiyor. Doygun Profesyonel, dereotlu-zeytin dolgulu, 
dereotlu-peynir dolgulu ve dereotlu-patates dolgulu piş-
memiş donuk börekitaslarıyla da profesyonel mutfaklara 
doyurucu lezzetler katıyor.

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

Golda Gıda which proved its quality with Safe Food 
Award considers manufacturing healthy, safe and hygie-
nic products in accordance with HACCP terms as basic 
policy. The company focusing on gluten-free products is  
aiming to expand gluten-free product range. Fatih Do-
ğan, General Manager of Golda Gıda, commented: “Cu-
taneous Disease is seen %3, Coeliac Disease %1, and 
PKU Disease % 1 in the world. In diseases caused by 
gluten products, fighting with gluten is essential. We are 
aware that this issue requires a great sensivity both for 
individuals and people around them. While making pro-
duction, we examined this intolerance thoroughly, pro-
vided required controls and produced carefully. Before 
we started gluten-free flour and semolina, we took into 
consideration the fact that people cannot find gluten-free 
products easily and that complain about unjust prices of 
these products. Especially the fact that products in the 
market are only imported increases the prices and make 
consumers distrust. Taking high quality and sensivity into 
consideration in our products, we struggled to expand 
our sales network producing with proper prices. At the 
same time, we will start to produce different gluten-free 
products in the near future in the scope of demands we 
got from people with gluten intolerance and our R&D stu-
dies. Especially gluten-intolerance during the childhood 
and the fact that children accept the situation with more 
resistance; we will add appetizers, snacks and biscuits to 
our gluten-free products.”

Güvenilir Gıda Ödülü ile kalitesini tescilleyen Golda Gıda, 
HACCP şartlarına uygun olarak sağlıklı, güvenilir ve hijyenik 
ürünler üretmeyi temel politika olarak değerlendiriyor. Bu poli-
tika doğrultusunda glütensiz ürünler üzerinde yoğunlaşan fir-
ma, bu alandaki ürün gamını genişletmeyi hedefliyor. 

Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan konuyla ilgili olarak 
şu açıklamayı yaptı: “Dünya’da Sedef hastalığı %3, Çölyak 
hastalığı %1, PKU hastalığı %1 oranında görülüyor. Glüten 
maddesinin neden olduğu bu hastalıklarda glütenle mücade-
le hayati bir konudur. Bu konudaki hassasiyetin hem bireyler 
hem de çevresindeki insanlar için büyük titizlik gerektirdiği-
nin farkındayız. Üretimimizi gerçekleştirirken hassasiyetin en 
ince sebeplerine kadar inceleyip, gerekli kontrolleri sağlayıp 
özenli bir üretim gerçekleştirdik. Özellikle glütensiz un ve ir-
mik üretmeye başlarken insanların piyasada glütensiz ürünleri 
rahatlıkla bulamıyor olması ve bulabildikleri ürünlerin de fahiş 
fiyatlarda olması konusundaki şikâyetlerini dikkate aldık. Piya-
sada sadece ithal ürünlerin bulunması hem fiyatları çok yük-
seltiyordu hem de tüketicinin güven duymasını zorlaştırıyordu. 
Bu doğrultuda ürünlerimizde yüksek kalite ve tüketici hassasi-
yetini dikkate alarak uygun fiyatlarda üretim yapıp satış ağımızı 
genişletmeye gayret gösterdik. Aynı zamanda glüten hassasi-
yeti olan bireylerden aldığımız talepler ve Ar-Ge çalışmalarımız 
kapsamında önümüzdeki dönemlerde de farklı ürün çeşitlerini 
glütensiz üretmeye başlayacağız. Özellikle çocukluk dönemin-
de yaşanan glüten hassasiyeti ve yetişkinlere oranla çocukların 
durumu daha zor kabullenmesinden dolayı çerez, atıştırmalık 
ve bisküvi gruplarımıza glütensiz ürünleri ekleyeceğiz.”

Carrying out studies about gluten intolerance, Gol-
da Gıda is planning to add gluten-free appetizers, 
snacks and biscuits to its flour and semolina types 
for gluten intolerance especially for children. 

Glüten hassasiyeti üzerinde çalışmalar yürüten Golda Gıda, un ve irmik çeşitlerinden oluşan glütensiz 
ürün grubuna çocuklara yönelik çerez, atıştırmalık ve bisküvi gibi ürünleri de eklemeyi hedefliyor.

Golda Gıda’dan 
glütensiz ürünler

Gluten-free products 
from Golda Gıda 
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 Competing for one of the most prestigious digital adver-
tising awards, UNO was granted to first prize in “Innovati-
ve Online Ad Solutions” category. Being one of the leader 
companies in packaged bread industry, UNO carries out 
consciousness-raising campaigns about providing hygienic 
conditions which is the company’s priority in production. 
The company which drew attention with its “Don’t get your 
bread touched” campaign was granted an award when the 
company carried it onto mobile application. Thanks to the 
video banner prepared for mobile application, 1,7 million 
single persons were reached and production without hu-
man intervention feature of the brand is presented. 

In the campaign, a pre-roll video showing how UNO bre-
ads are prepared was inserted into one of the most prefer-
red mobile application of intended population. Touching the 
screen in order to pass the advertisement even if it is quite-
new, appetizing bread in the video turns the brand message 
into an interesting experience. As soon as the consumer 
touches the screen, alarm bells start to ring and “don’t get 
your bread touched” message appears on the screen. Con-
sumers seeing how breads are prepared without human in-
tervention win breads prepared for them. 

 Avrupa’nın en prestijli dijital reklamcılık ödüllerinde ya-
rışan UNO  “Innovative Online Ad Solution” kategorisinde 
birincilik kazandı.  Ambalajlı ekmek sektörünün lider firma-
larından UNO, üretimde en önemli önceliği olan hijyen ko-
şulların sağlanması konusunda bilinçlendirme kampanya-
larına imza atıyor. “Ekmeğini Elletme” kampanyasıyla çok 
ses getiren markanın aynı kampanyayı mobil uygulamaya 
taşıması Avrupa’da ödüle layık görüldü. Mobil uygulama 
için hazırlanan video banner sayesinde 1.7 milyon tekil ki-
şiyle etkileşime geçildi ve markanın el değmeden üretim 
özelliği tanıtıldı.

Kampanya kurgusunda UNO ekmeklerinin hazırlanışını 
gösteren bir pre-roll video hedef kitlenin en çok tercih et-
tiği cep telefonu uygulamalarının içerisine yerleştirildi. Vi-
deoda görünen, üzerinde dumanları tüten, iştah açıcı bir 
ekmek bile olsa, reklamı geçmek için ekrana dokunulması 
marka mesajını ilginç bir deneyime dönüştürüyor. Tüke-
tici ekrana dokunduğu anda UNO fabrikasında alarmlar 
çalmaya başlarken, ekranda ‘ekmeğini elletme’ mesajı 
veriliyor. Ekrana hiç dokunmadan ekmeklerin hazırlanışı-
nı gören kullanıcılar ise kendileri için hazırlanan ekmekleri 
kazanıyor.

UNO turned back from IAB Mixx Awards, which is one of the most prestigious awards of Europe, with 
grand prize. Ranking first in “Innovative Online Ad Solution” category, the “Don’t get your bread touc-
hed” Mobile Campaign won a gold Mixx.

UNO, Avrupa’nın en prestijli reklamcılık ödülü IAB Mixx Awards’tan birincilik ödülüyle döndü. “Ek-
meğini Elletme” mobil kampanyası “Innovative Online Ad Solution” kategorisinde birinci olarak 
Altın Mixx’in sahibi oldu.

UNO’ya Avrupa’dan 
birincilik ödülü

Grand prize to UNO 
from Europe
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Processing 40 tons of flour per day and being one of 
the leading representatives of packaged bread market, 

Significant brands of Yıldız Holding, Ülker O’lala Suf-
le Kek, Ülker Teremyağ Gurme Kaymaklı, Ülker İçim and 
Sofra Geleneksel and Sofra 100 percent whole wheat 
bread of UNO which is one of the important brands of 
Turkish packaged bread sector was granted awards. 

The jury, which consists of Europe’s most prestigious 
culinary and beverages association members and chefs 
from 17 different countries, evaluates through the “blind 
taste test”. Ülker Teremyağ Gurme became the first brand 
being granted an award in margarin category in 2015. 

Uno Sofra Geleneksel and Uno sofra 100 percent Who-
le wheat is prepared by baking the dough which is kne-
aded with flour made from Anatolian wheat and yeast 
types that have been conserved for years in stone mills. 
From Ülkem İçim cheese family, cottage White cheese, 
labne, kashar cheese and white cheese were granted 
“Superior Taste Award”. 

Günde 40 ton un işleyen paketli ekmek pazarının önde 
gelen temsilcilerinden Doygun Gıda, yeni üretim hattı 

Yıldız Holding’in önemli markalarından Ülker O’lala Suf-
le Kek, Ülker Teremyağ Gurme Kaymaklı, Ülker İçim ve 
Türkiye’de ambalajlı ekmek sektörünün önemli markala-
rından UNO’nun Sofra Geleneksel ve Sofra yüzde 100 
Tam Buğday ekmekleri ödüle layık görüldü.  Avrupa’nın en 
saygın aşçılık ve içecek derneklerinin üyelerinden oluşan 
ve 17 farklı ülkeden şefin dahil olduğu jüri, değerlendir-
meleri ‘kör tadım testi’ yöntemiyle gerçekleştiriyor. Ülker 
Teremyağ Gurme ise 2015 yılında margarin kategorisinde 
ödül alan tek marka oldu. 

UNO Sofra Geleneksel ve Uno Sofra 100 yüzde Tam 
Buğday, Anadolu’nun buğdaylarından elde edilen un ve 
yıllardır muhafaza edilen maya çeşitleriyle yoğurulan ha-
murun; taş fırınlarda pişirilmesiyle ortaya çıkıyor. Ülker 
İçim peynir ailesinden ise, süzme beyaz peynir, labne, ka-
şar peynir ve beyaz peynir ‘Üstün Lezzet Ödülü’ almaya 
layık görüldü. 

One of the significant companies in packaged bread market, Doygun Gıda announced that it will 
make investment to Kıraç Factory in order to expand its capacity. Flour processing capacity of the 
company which is 40 tons per day will increase to 60-65 tons with this investment.

Paketli ekmek pazarının önemli firmalarından Doygun Gıda, İstanbul Kıraç’taki fabrikasında ka-
pasite artırmak için yeni yatırım yapacağını duyurdu. Firmanın hâlihazırda günlük 40 ton olan un 
işleme kapasitesi, bu yatırımla birlikte 60- 65 tona çıkacak.

Doygun 2016’da günlük 
60-65 ton un kullanacak

Doygun to use of 60-65 
tons of flour 
per day in 2016

Four brands of Yıldız Holding, Ülker O’lala Sufle, Ülker Teremyağ Gurme Kaymaklı, Ülker İçim and 
100 percent whole wheat bread of Uno Sofra Geleneksel was awarded with International Taste & 
Quality Institute’s Superior Taste Award which is called as “The Michelin Guide of Food”.

Yıldız Holding’in dört markası Ülker O’lala Sufle, Ülker Teremyağ Gurme Kaymaklı, Ülker İçim ve 
Uno Sofra Geleneksel ile Sofra yüzde 100 Tam Buğday ekmekleri, ‘Yiyeceklerin Michelin Rehberi’ 
olarak anılan Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü’nün Üstün Lezzet Ödülü’nü kazandı. 

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

Yıldız Holding markalarına Avrupa’dan dört ödül

Four awards from Europe to Yıldız Holding brands
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Doygun Gıda is planning to invest for a new production 
line. Making a statement on the issue, Murat Sertan Sağ-
manlı, Sales and Marketing Manager of Doygun said: “We 
started to push our capacity border. We are planning to 
launch a new production line in 2016.” Stating that they 
are thinking to install the new production line in existing 
factory, Sağmanlı stated that flour processing capacity per 
day will increase to 60-65 tons with the new production 
line. Emphasizing that they increased their market share in 
Istanbul from 16,2 to 23,4 percent in January-March peri-
od according to the data of Nielsen, said: “We increased 
our revenue 45 percent which is a record. We target 25 
percent market share in this whole year.”

yatırımına hazırlanıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
Doygun Ticaret ve Pazarlama Müdürü Murat Sertan 
Sağmanlı, “Kapasitemizi zorlamaya başladık. 2016 yılı 
içinde yeni bir üretim hattını devreye alma planımız var” 
dedi. Yeni üretim hattını bulundukları fabrikada kurma-
yı düşündüklerini belirten Sağmanlı, yeni hattın devreye 
girmesiyle birlikte günlük un işleme miktarlarının 60-65 
tona kadar çıkacağını ifade etti. Nielsen verilerine göre 
Ocak-Mart 2015 döneminde İstanbul’daki pazar payları-
nı yüzde 16.2’den yüzde 23.4’e çıkardıklarını da vurgula-
yan Sağmanlı, “Ciromuzu da yüzde 45 ile rekor düzeyde 
artırdık. Bu yılın tamamında yüzde 25 pazar payı hedef-
liyoruz” dedi.

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

Being the leader in usage of yeast which is produced 
with scientific methods in Turkish bakery industry deve-
loped two new bread types for bakers. Pakmaya enables 
the production of different types of bread as Eka Prestige 
Artisan Bread and Eka Prestige Ciabatta Bread. 

With its new products, Pakmaya turned the producti-
on of different bread types such as Trabzon Bread, Ra-
madan Flatbread, Toast Bread and pastry as well as loaf 
of bread into a practical one. Having a balanced and 
practical formula, Eka Prestige Artisan Bread Premix 
includes yeast, sourdough powder, bread improvers. 
Strong internal structure and easy-to-slice feature are 
the prominent reasons for the new product to be pre-
ferred. 

Türkiye’de fırıncılık sektöründe bilimsel yöntemlerle 
üretilen maya kullanımının öncülüğünü yapan Pakmaya, 
fırıncılar için iki yeni ürün gelişirdi. Pakmaya, Eka Pres-
tige Artizan Ekmek Premiksi ve Eka Prestige Ciabatta 
Ekmek Premiksi ürünleriyle farklı tipte ekmek üretme im-
kanı sunuyor. 

Pakmaya, yeni ürünüyle fırın ekmeğinin yanı sıra Trab-
zon Ekmeği, Ramazan Pidesi, Tost Ekmeği ve poğaça 
gibi birçok farklı ekmek çeşidinin üretimini pratik hale 
dönüştürmüş oldu. Dengeli ve pratik bir formüle sahip 
olan Eka Prestige Artizan Ekmek Premiksi’nin  içerisin-
de maya, ekşi hamur tozu, ekmek geliştiricileri mevcut. 
Dökülmeyen içyapısı ve kolay dilimlenebilir özelliği, yeni 
ürünün en önemli tercih nedenlerini oluşturuyor.

Drawing attention with its innovations, Pakmaya developed two new bread types as Eka Prestige 
Artisan Bread and Eka Prestige Ciabatta for bakers.

Yenilikçi ürünleriyle dikkat çeken Pakmaya Eka Prestige Artizan Ekmek Premiksi ve Eka Prestige 
Ciabatta Ekmek Premiksi ile fırıncılar için iki yeni ürün çeşidi geliştirdi.

Pakmaya’dan fırıncılara 
özel iki yeni ekmek premiksi

Two new bread premixes 
from Pakmaya for bakers
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TAHIL BAZLI GIDA 
SEKTÖRÜNÜN YATIRIMCILARI 

İSTANBUL’DA BULUŞTU

IDMA which is the only international technology exhibition of world grain and 
pulse processing sector opened its doors to the visitors coming from all over 
the world on 23 April 2015. During 4 days, 9346 local and foreign profession-
als from 98 countries followed the Exhibition which was held in Istanbul Expo 
Center.

Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörünün uluslararası nitelikteki tek tek-
noloji fuarı İDMA, 23 Nisan 2015 tarihinde dünyanın dört bir yanından gelen 
ziyaretçilerine kapılarını açtı. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarı, 4 
gün boyunca 98 ülkeden 9 bin 346 yerli ve yabancı profesyonel takip etti.

The 6th of IDMA - International Flour, Sem-
olina, Rice, Corn, Bulghur, Feed Milling Ma-
chinery and Pulse, Pasta, Biscuit Technolo-
gies Exhibition which is the biggest meeting 
platform of grain and pulses processing in-
dustry on international scale, was held with 
a high level of participation at Istanbul Expo 
Center between 23 and 26 April 2015. 

Erhan ÖZMEN, the President of Turkish 
Flour Industrialists’ Federation (TFIF), Rodion 
RYBCZYNSKI, the President of Ukrainian 
Flour Millers Association, Hitesh CHANDAK, 
the President of Roller Flour Millers Federa-
tion of India, Savina VLAHOVA, the Presi-
dent  of Union of Bulgarian Millers, Moham-
mad Hashim GHAZNIWAL, the President of 
Afghanistan Fortified Flour Mills Association, 

Dünya hububat ve bakliyat işleme sektö-
rünün en büyük buluşma platformu İDMA 
- Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, 
Yem Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makar-
na, Bisküvi Teknolojileri Fuarı’nın 6.’sı, 23-26 
Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul Fuar 
Merkezi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Fuarın 23 Nisan 2015 tarihinde gerçek-
leştirilen açılış törenine Türkiye Un Sanayi-
cileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Erhan 
ÖZMEN, Ukrayna Un Değirmenleri Derneği 
Başkanı Rodion RYBCZYNSKI, Hindistan 
Un Değirmenleri Federasyonu Başkanı Hi-
tesh Chandak, Bulgaristan Değirmenciler 
Birliği Başkanı Savina VLAHOVA, Afga-
nistan Un Değirmenleri Derneği Başkanı 
Muhammed Haşim Gaznival, Etiyopya De-

INVESTORS OF GRAIN BASED 
FOOD INDUSTRY CAME 

TOGETHER IN ISTANBUL 
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Abeba TESFAYE, the President of Ethiopian Millers Asso-
ciation, Gaye AMADOU, the President of Senegal National 
Federation of Bakers, Drazen MILOLOZA, the General Sec-
retary of Croatian Chamber of Economy, Igor LIPOVNIK, 
the General Secretary of Chamber of Agricultural and Food 
Companies Slovenia, Dalia RUSCIAUSKIENE, the General 

ğirmenciler Derneği Başkan Yardımcısı Abeba Tesfaye, 
Senegal Ulusal Fırıncılar Federasyonu Başkanı Gaye 
AMADOU, Hırvatistan Ekonomi ve Ticaret Odası Genel 
Sekreteri Drazen MILOLOZA, Slovenya Tarım ve Gıda 
Şirketleri Odası Genel Sekreteri Igor LIPOVNIK, Litvan-
ya Tahıl İşleyenler Derneği Genel Sekreteri Dalia RUS-
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NUMBER OF VISITORS AND RATIOS
ZİYARETÇİ SAYISI VE ORANLARI

During 4 days, 9346 local and foreign professional visitors visited IDMA 2015 Fair. Despite the 
economic and political issues in the world, the number of IDMA visitors has increased. The visitor 
profile of IDMA 2015 Fair mostly consisted of the visitors who were on the process of choosing 
and renewing their technologies instead the visitors who make market search. Thus, the exhibitors 
of IDMA 2015 Fair had the chance to make more hot sales.

İDMA 2015 Fuarı’nı 4 gün boyunca 9 bin 372 yerli ve yabancı profesyonel takip etti. Dünyada-
ki ekonomik ve siyasi durum nedeniyle İDMA ziyaretçilerinin sayısı artış gösterdi. İDMA 2015 
Fuarı’nın ziyaretçi kitlesinin önemli bölümünü pazar araştırması yapan ziyaretçilerden ziyade, 
teknolojilerini seçme ve yenileme sürecinde olan ziyaretçiler oluşturdu. Bu sebeple İDMA 2015 
Fuarı’nın katılımcıları daha çok sıcak satış yapma imkanı buldu.
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Secretary of Lithuanian Grain Processors’ Association and 
Abdellatif IZEM, the President of Morocco National Fed-
eration of Milling attended the opening ceremony of the 
Exhibition held on 23 April 2015.  The presidents of the as-
sociations who came together in Istanbul for directing their 
investments gave speech during the opening ceremony of 
IDMA and emphasized the importance of IDMA Exhibition 
for themselves and the role of it in the sector.   

INVESTORS WERE AT IDMA 
FOR A FINAL DECISION
IDMA, held by Parantez Fair Organization in Istanbul ev-

ery two years, is the only international exhibition  where all 
the technologies needed in flour, rice, corn, bulghur, feed 
machinery and pulse, pasta, biscuit plants are exhibited all 
together and in operating order. Thus, all the sector profes-
sionals who have investment plans meet in Istanbul every 

CIAUSKIENE ve Fas Ulusal Değirmencilik Federasyonu 
Başkanı Abdullatif IZEM katıldı.  Yatırımlarına yön vermek 
için İstanbul’da bir araya gelen dernek başkanları, İDMA 
Fuarı’nın açılışında söz alarak İDMA Fuarı’nın kendileri için 
taşıdığı öneme ve sektördeki rolüne vurguda bulundular. 

YATIRIMCILAR SON KARAR İÇİN İDMA’DAYDI
Parantez Uluslararası Fuarcılık tarafından 2 yılda bir 

İstanbul’da gerçekleştirilen İDMA, un, irmik, pirinç, mısır, 
bulgur, yem değirmenleri ile bakliyat, makarna, bisküvi 
tesislerinde ihtiyaç duyulan tüm teknolojilerin bir arada 
ve çalışır vaziyette sergilendiği dünyadaki tek fuar. Bu 
yüzden de, yatırım planı olan tüm sektör profesyonelleri, 
teknoloji seçiminde son kararlarını vermek için 2 yılda bir 
İstanbul’da buluşuyor. 

Bu yıl 6.’sı düzenlenen fuar; Ortadoğu ülkelerinde ya-
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ALLOCATION OF VISITORS BY PRODUCT GROUPS
ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE ZİYARETÇİ DAĞILIMI

Regarding the density of visitors by product 
groups, it seems that flour, semolina and 
corn mills which are the main categories 
of the exhibition show more interest to the 
fair. The share of flour, semolina and corn 
mills in all visitors is 54 percent. Rice mills 
and pulse processing companies follow flo-
ur, semolina and corn mills. This group has 
a share of 20 percent regarding the number 
of visitors. Visitors consisting of pasta pro-
ducers, which showed an increase in num-
ber in the previous exhibition, increased a 
bit more in 2015 exhibition. Biscuit group 
has also showed an increase too. Biscuit 
producers, when compared to other pro-
duct groups in previous years, showed a 
great interest at IDMA 2015. 

Ürün grupları bazında ziyaretçi yoğunluğu ince-
lendiğinde ise fuarın ana kategorisini oluşturan 
un, irmik ve mısır değirmenlerinin her zaman 
olduğu gibi fuara daha yoğun ilgi gösterdiği 
görülmektedir. Un, irmik ve mısır değirmenle-
rinin tüm ziyaretçiler içerisindeki payı yüzde 54 
seviyesinde. Un, irmik ve mısır değirmenlerini 
pirinç değirmenleri ve bakliyat işleyen firmalar 
takip ediyor. Bu grubun fuar ziyaretçileri ara-
sındaki payı yüzde 20 seviyesinde. Bir önceki 
fuarda bir miktar artış gösteren makarna üreti-
cilerinden oluşan ziyaretçi kitlesi, 2015 fuarın-
da bir miktar daha artış gösterdi. Bir diğer artış 
bisküvi grubunda yaşandı. Önceki yıllarda di-
ğer ürün gruplarıyla kıyaslandığında daha dü-
şük miktarlarda kalan bisküvi üreticileri, İDMA 
2015’e daha yoğun ilgi gösterdi.
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two years for making their final decision in choosing technol-
ogy. The Exhibition, the 6th one was held this year, man-
aged to increase the number of visitors despite the war in 
Middle Eastern countries, the crisis between Ukraine and 
Russia and also increasing parity of dollar on an interna-
tional scale.  However, this economic and political situa-
tion made a distinctive impact on visitors. At this year’s ex-
hibition, companies which already have investment plans 
and are on the process of choosing their technologies 

şanan savaş, Ukrayna-Rusya krizi ve uluslararası bazda 
doların önemli ölçüde artan paritesine rağmen, ziyaretçi 
sayısını arttırmayı başardı. Ancak dünyadaki bu ekonomik 
ve siyasi durum, ziyaretçi kitlesi üzerinde farklı bir etkiye 
yol açtı. Bu yılki fuarda, ağırlıklı ziyaretçi kitlesini, gelecek-
teki yatırımları için piyasa araştırması yapan firmalardan 
ziyade halihazırda yatırım planları bulunan ve teknolojileri-
ni seçme aşamasında olan firmalar oluşturdu. Bu yönüyle 
de İDMA 2015 Fuarı, daha fazla sıcak satışa sahne oldu.
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AMERICA AUSTRALIA
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ALLOCATION OF FOREIGN VISITORS BY CONTINENTS
KITALAR BAZINDA YURTDIŞI ZİYARETÇİ DAĞILIMI

Kıtalar bazında yurtdışı ziyaretçi dağılımına ba-
kıldığında Asya kıtasının yüzde 38 ile ilk sırada 
yer aldığı görülmektedir. Asya kıtasını yüzde 
36 ile Avrupa, yüzde 22 ile Afrika, yüzde 3 ile 
Amerika ve yüzde 1 ile Avustralya kıtası takip 
etmektedir. Kıtalar bazında ziyaretçi dağılımının 
gösterildiği grafikte, Türkiye yer almamaktadır.

Regarding the visiting countries by conti-
nents, Asia seems to be the leader with a 
share of 38 percent. Europe with 36 percent, 
Africa with 22 percent, America with 3 per-
cent and Australia with 1 percent follow Asia. 
In the graph showing the allocation of foreign 
visitors by continents, Turkey is excluded. 
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predominated the visitor number instead of those which 
make a market research for their future investments.  In 
this aspect, IDMA 2015 Exhibition enabled more hot sales.

VISITORS FROM 98 COUNTRIES 
IDMA Exhibition which was opened on Thursday, 23 

April and continued 4 days hosted 4131 local and 5215 
foreign, totally 9346 local and foreign professionals of the 
sector from 98 countries this year. The professionals of 
the sector who found wide range of machinery, product 
and services under one roof in IDMA, had the opportunity 
of meeting with the companies that are among the world 
giants in cereals and pulses processing technologies and 
directed their investments while having also the chance 
of comparing and contrasting the companies developing 
the similar technologies, the technologies they develop 
and many other alternatives in every respect.

Including Middle East, Asia and Europe visited IDMA 
2015 predominantly. While Asia shares 38 percent of the 
foreign visitors in IDMA, Europe has 36 percent. Africa 
with 22 percent, America with 3 percent and Australian 
Continent with 1 percent follow these two continents. 

98 ÜLKEDEN ZİYARETÇİ KATILIMI
23 Nisan Perşembe günü açılan ve 4 gün süren İDMA 

Fuarı; bu yıl 98 ülkeden 4 bin 131’i yerli, 5 bin 215’i ya-
bancı olmak üzere toplam 9 bin 346 yerli ve yabancı sek-
tör profesyonelini ağırladı. Firmaları için ihtiyaç duydukları 
tüm makine, ürün ve hizmetleri, geniş bir yelpazede tek 
çatı altında İDMA’da bulan sektör profesyonelleri, fuar 
süresince bir yandan hububat ve bakliyat işleme tekno-
lojilerinde dünyanın lider firmalarıyla görüşme olanağı bu-
lurken bir yanda da benzer teknolojileri geliştiren firmaları, 
geliştirdikleri son teknolojileri ve diğer pek çok alternatifi 
her açıdan karşılaştırma ve kıyaslama fırsatını yakalayarak 
yatırımlarına yön verdi.

İDMA 2015 Fuarı’na en yoğun katılım Ortadoğu da da-
hil Asya ve Avrupa’dan gerçekleşti. Fuarı ziyaret eden ya-
bancı katılımcıların yüzde 38’ini Asya kıtası ülkeleri oluştu-
rurken yüzde 36’sını Avrupa kıtası oluşturdu. Bu iki kıtayı 
sırasıyla yüzde 22 ile Afrika, yüzde 3 ile Amerika ve yüzde 
1 ile Avustralya kıtası takip etti.

A’DAN Z’YE TÜM TEKNOLOJİLER İDMA’DA
İDMA 2015 Fuarı’na 148’i yerli, 105’i yabancı olmak 
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İRAN FIRST 20 COUNTRIES BY VISITOR DENSITY
ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU BAZINDA İLK 20 ÜLKE

The general economic and political situation 
in the world causes the visitor countries of 
IDMA Exhibitions to change. At IDMA 2015 
which is known to have been visited by 98 
countries, the number of visitors by countri-
es has also changed. Except Turkey, leading 
10 countries in this Exhibition in terms of the 
number of visitors are as follows: Iran, Bulga-
ria, Russia, Ukraine, Libya, Greece, Pakistan, 
Germany, Morocco and Egypt. 

Dünyadaki genel ekonomik ve siyasi durum, 
İDMA Fuarlarına katılan ülkelerde ve ziya-
retçi sayılarında da değişime yol açıyor. 98 
ülkeden katılımın belirlendiği İDMA 2015 
Fuarı’nın ülke bazında ziyaretçi sayısında da 
değişim söz konusu. Bu yılki fuarda Türkiye 
hariç ziyaretçi sayısı açısından öne çıkan ilk 
10 ülke şunlardan oluşuyor; İran, Bulgaris-
tan, Rusya, Ukrayna, Libya, Yunanistan, Pa-
kistan, Almanya, Fas ve Mısır. 
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ALL THE TECHNOLOGIES 
FROM A TO Z ARE IN IDMA 
148 local and 105 foreign, totally 253 companies ex-

hibited at IDMA 2015 Exhibition. While 50 foreign com-
panies directly participated in the exhibition, 55 of them 
took part with their representatives.

253 company with a booth in 3 halls comprising of an 
area of 33,000 sqm presented the latest technologies used 
in flour, semolina, corn, rice and feed milling and pulse 
cleaning, packaging, pasta and biscuit plants, and the latest 
innovations in storage silos, loading, conveying and unload-
ing systems; laboratory devices; additives; packaging ma-
chines and materials; spare parts and sub-industry to the 
taste of the visitors. Having sounding out the global grain 
and pulses processing sector for 10 years, IDMA is aiming 
to increase both the number and diversity of its visitors by 
continuing to direct the sector in the upcoming period.

üzere 253 marka katılım gösterdi. Yabancı firmaların 50’si 
fuara doğrudan katılım gösterirken, 55 firma temsilcileri 
aracılığıyla fuarda yer aldı.

Toplam 33 bin metrekarelik alandan oluşan 3 salonda 
stant açan 253 firma; un, irmik, mısır, pirinç ve yem de-
ğirmenleri ile bakliyat temizleme, ambalajlama, makarna 
ve bisküvi tesislerinde kullanılan en son teknolojiler ile 
yem depolama siloları, dolum, taşıma ve tahliye sistem-
leri, laboratuvar cihazları, katkı maddeleri, ambalaj ma-
kineleri ve malzemeleri ile yedek parça ve yan sanayi 
ürünlerindeki en son yenilikleri ziyaretçilerin beğenisine 
sundu.

10 yıldır dünya hububat ve bakliyat işleme sektörünün 
nabzını tutan İDMA, önümüzdeki süreçte de sektöre yön 
vermeye devam ederek hem ziyaretçi sayısını hem de zi-
yaretçi kitlesindeki çeşitliliği arttırmayı hedefliyor.
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148 local and 105 foreign, totally 253 companies exhibited at IDMA 2015 Exhibition. While 50 foreign 
companies directly participated in the exhibition, 55 of them took part with their representatives. 
253 company with a booth in 3 halls comprising of an area of 33,000 sqm presented the latest 
technologies used in flour, semolina, corn, rice and feed milling and pulse cleaning, packaging, 
pasta and biscuit plants, and the latest innovations in storage silos, loading, conveying and un-
loading systems; laboratory devices; additives; packaging machines and materials; spare parts 
and sub-industry to the taste of the visitors. 

İDMA 2015 Fuarı’na 148’i yerli, 105’i yabancı olmak üzere 253 marka katılım gösterdi. Yabancı firma-
ların 50’si fuara doğrudan katılım gösterirken, 55 firma temsilcileri aracılığıyla fuarda yer aldı.
Toplam 33 bin metrekarelik alandan oluşan 3 salonda stant açan 253 firma; un, irmik, mısır, pirinç 
ve yem değirmenleri ile bakliyat temizleme, ambalajlama, makarna ve bisküvi tesislerinde kullanı-
lan en son teknolojiler ile yem depolama siloları, dolum, taşıma ve tahliye sistemleri, laboratuvar 
cihazları, katkı maddeleri, ambalaj makineleri ve malzemeleri ile yedek parça ve yan sanayi ürün-
lerindeki en son yenilikleri ziyaretçilerin beğenisine sundu.
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“Ziyaretçilerin yüzde 95’i yabancı, 
yüzde 5’i Türk”

“Of the visitors, 95 percent were foreign, 
5 percent were Turkish”

“Tüm ziyaretçiler profesyonel 
ve sektördendi”

“All the visitors were professionals 
and industry-related”
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“Neredeyse dünyanın her ülkesinden
 ziyaretçi vardı”

“There were visitors from almost 
every part of the world”

“We are happy to reach the visitors 
that we targeted”

“Hedeflediğimiz ziyaretçi kitlesine
 ulaştığımız için memnunuz”
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“Önceki fuardan daha fazla 
ziyaretçi var”

“IDMA 2015 was good for us”

“İDMA 2015 bizim açımızdan güzeldi”

“More visitors than the previous 
exhibition has”
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“Yurtdışı ziyaretçi sayısı ise 
önceki yıla göre daha yüksekti”

“Visitors are highly relevant, 
by this means we can pinpoint”

“Ziyaretçi tamamen konuyla ilgi, 
bu sayede nokta atışı yapabiliyoruz”

“The number of foreign visitors were 
high in comparison to the previous year”
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“Fuarı genelde alıcılar ziyaret ediyor”

“Every visitor knew what they wanted”

“Gelen her ziyaretçi ne için 
geldiğini biliyor”

“Mostly buyers visit the exhibition”
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“Görüşmeler verimli ve sonuç odaklıydı”

“Meetings were efficient and result-oriented”

“We had many contacts”

“Çok sayıda bağlantı yakaladık”
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“Kesinlikle üst düzey bir organizasyondu”

“Absolutely, it was a high level organization”

“A more extensive, more systematic 
and international exhibition…”

“Daha kapsamlı, daha sistemli 
ve uluslararası bir fuar…”
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“Brezilyalı firmalar 
hem sanayide 

hem de ürün ve yönetimde
yeniliğe meraklılar”

Claudio Zanão, president of ABIMAPI 
which is an important representative of 
biscuit, pasta, industrialized bread and 
cakes in Brazil, commented on pasta, 
biscuit, bread and cake industry in Bra-
zil: “Brazilian companies value innova-
tion both in the industrial park, and in 
products and management. We are glob-
ally updated in cutting-edge technologies, 
with continuous investments that allow 
us to launch products in the international 
vanguard. For industrialized breads and 
cakes categories, we see a strong growth 
with double digits annually and with plenty 
of space to be conquered in the future.”

Brezilya’nın bisküvi, makarna, endüstriyel ekmek ve unlu mamuller endüstrilerinin önemli temsilcisi 
ABIMAPI’nin Başkanı Claudio Zanão, Brezilya’nın makarna, bisküvi, ekmek ve unlu mamuller sektör-
leriyle ilgili şunları aktarıyor: “Brezilyalı firmalar yalnızca sanayi bölgelerinde değil, ürün ve yönetim 
konusunda da yeniliğe meraklılar. Küresel olarak, son teknoloji ürünler ve uluslararası alanda ürünle-
rimizi piyasaya sürmemizi sağlayan sürekli yatırımlarla kendimizi yeniliyoruz. Gelecekte, endüstriyel 
ekmek ve unlu mamuller için çift haneli artışlar ve keşfedilmeyi bekleyen birçok alan görüyoruz.”

“BRAZILIAN COMPANIES 
VALUE INNOVATION BOTH
IN THE INDUSTRIAL PARK, 

IN PRODUCTS 
AND MANAGEMENT”

ABIMAPI (Brazilian Manufacturers of Biscuits, Pasta and 
Industrialized Breads & Cakes) is an important representa-
tive of biscuits, pasta, industrialized breads and cakes in 
Brazil. Representing 87 percent of the companies domina-

ABIMAPI (Brezilya Bisküvi, Makarna ve Endüstriyel Ek-
mek & Unlu Mamuller Derneği), Brezilya’nın bisküvi, makar-
na, endüstriyel ekmek ve unlu mamuller sektörlerinin önemli 
bir temsilcisi. Bu sektörlere hakim firmalarının yüzde 87’sini 

Claudio ZANÃO, ABIMAPI;
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ting these industries; ABIMAPI has managed 
to be one of the largest trade associations in 
Brazil, strengthening increasingly the position 
of each category and the sector´s importan-
ce. Claudio Zanão, the President of the asso-
ciation, shared his views about current situati-
on and future targets of mentioned industries 
with our Miller Magazine. Stating that the three 
categories represented by ABIMAPI moved a 
total of 9,259 billion dolars in 2014, Zanão 
says they see a strong growth with double 
digits annually and with plenty of space to be 
conquered. Having partnership with entities, 
government, media, researchers consolida-
ting the sector looking to be even stronger in 
the national and international scene, ABIMA-
PI is also actively having part in sustainability 
and Coorporation Social Responsibility. You 
can find the details in our interview. 

Mr. Zanão, your association Brazilian 
Manufacturers of Biscuits, Pasta and In-
dustrialized Breads & Cakes is one of the 
largest associations of Brazil. Could you give us some 
information on your association and what are your ac-
tivities in these industries?

The ABIMAPI, Brazilian Manufacturers Association of 
Biscuits, Pasta, Industrialized Breads & Cakes, is a non-
profit organization that represents 87 Brazilian compani-
es that hold about 75% of total National sector´s sales 
with 9,4 billion dollars (R$ 32 billion) a year, producing 3.4 
million tons of food and generating more than 100,000 
direct jobs. Only in the Brazilian domestic market, we res-
pond by a third of the national wheat flour consumption.

We have partnerships with entities, government, me-
dia, researchers and opinion leaders, promoting exclusi-
ve and qualified information, consolidating the sector loo-
king to be even stronger in the national and international 
scene. Our goal is also promote the spirit of association 
and the effective cooperation among the manufacturers 
of biscuits, pasta and industrialized breads & cakes aro-
und the country.

Could you give us some information about Brazili-
an bread, pasta and cake industry? What can you say 
about the manufactured product groups, technology 
usage level and production capacity?

The sector consists of traditional and secular industries 
that are contributing to the growth of the Brazilian eco-
nomy and stand out as important agents’ generators of 
jobs. The industrial park of our manufacturers has the la-
test equipment and is one of the most modern in the world. 
Today, we are proud to know that Brazilian products are 

temsil eden ABIMAPI, aynı zamanda kurulduğu günden bu 
yana makarna, bisküvi, endüstriyel ekmek ve unlu mamuller 
sektörlerindeki önemini ve konumunu güçlendirerek Brezil-
ya’daki en büyük ticaret derneklerinden birine dönüşmeyi 
başardı. Derneğin Başkanı Claudio Zanão, hem Brezilya’nın 
söz konusu sektörlerdeki durumunu, hem de gelecek he-
deflerini dergimizle paylaştı. 2014 yılında, ABIMAPI’nin tem-
sil ettiği üç kategorinin hepsinde 9,259 milyon dolarlık tüke-
tim gerçekleştirildiğini belirten Zanão, endüstriyel ekmek ve 
unlu mamuller için gelecekte çift haneli artışlar ve keşfedil-
meyi bekleyen birçok alan gördüğünü de ifade ediyor. Sek-
törün imgesini güçlendiren çeşitli kurumlar, hükümet birimle-
ri, medya kuruluşları ve araştırmacılarla da ortaklığı bulunan 
ABIMAPI, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk konularında da aktif şekilde rol alıyor. Ayrıntıları 
söyleşimizde bulabilirsiniz.

Sayın Zanão, Brezilya Bisküvi, Makarna ve Endüst-
riyel Ekmek & Unlu Mamuller Derneği, Brezilya’nın en 
büyük derneklerinden biri. Bize derneğiniz ve bu alan-
daki faaliyetleriniz hakkında biraz bilgi verir misiniz? 

Brezilya Bisküvi, Makarna, Endüstriyel Ekmek ve Unlu 
Mamuller Derneği (ABIMAPI) kar amacı gütmeyen bir 
organizasyondur. Dernek, 9,4 milyon dolarlık (32 milyon 
real) satış değeriyle 3,4 milyon ton gıda üretiyor ve 100 
binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Ayrıca Brezilya’daki 
sektörün yüzde 75’ine hakim 87 firmayı da temsil ediyor. 
Yalnızca Brezilya pazarında bile ülkenin buğday unu tüke-
timinin üçte birini karşılayabiliyoruz.

Özel ve nitelikli bilgi sunan, sektörün ulusal ve ulusla-
rarası arenadaki imgesini güçlendiren çeşitli kuruluşlar, 
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recognized worldwide for its quality and innovation.

How is the approach of the bread, pasta and biscu-
its companies towards the new technologies? Is there 
any increase in the recent technology investments?

Brazilian companies value the innovation not only in the 
industrial park, but also in products and management. As 
we said earlier, we are globally updated in cutting-edge 
technologies, with continuous investments that allow us 
to launch products in the international vanguard.

Do all of the bread, pasta and biscuits producers in 
Brazil realize their production completely for the do-
mestic consumption? Are there any export activities of 
these in your country?

The export stimulus is one of ABIMAPI´s fronts. This ac-
tivity is done through the Brazilian exports promotion pro-
ject Happy Goods Baked in Brazil, an initiative developed 
in partnership with Apex-Brasil (the Brazilian Trade and 
Investments Promotion Agency) to support the sector’s 
exports of pasta, biscuits and industrialized breads & ca-
kes. In reference to the international market, last year we 
exported the total of 82.2 million kilograms of product, 
equivalent to US$ 155 million.

What is the level of raw material in your country? 
How much of the raw material processed in your co-
untry, and how much of it imported? Which countries 
do you prefer for the imports?

Brazil consumes about 10 million tons of wheat per 
year. On average, the half of that volume is supplied by 
imports from partner countries of Mercosur (Common 
Market of South America), particularly Argentina. When 
there is no spare on Argentina´s production, Brazil refers 
to the United States and Canada.

Could you please give some information on the bre-
ad, pasta and biscuit consumption amount and con-
sumption culture of Brazil? What are the preferences 
of your consumers in bakery product consumption?

Together, the three categories represented by ABIMA-
PI moved a total of 9,259 billion dollars (R$ 32.2 billion) 
in 2014, 11.5% growth compared to 2013. The sector 
remained stable in volume, with about 3.4 million tons of 
products sold, as well as in per capita consumption at 
around 17 kg per year. 

The sales of biscuits manufacturers grew 10.56%, re-
aching the mark of 5,710 billion dollars (R$ 19.67 billi-
on) in 2014. As the same as in other categories of our 
sector, the biscuits industry was stable in relation to the 
volume - remained at 1.7 million tons - and to the per ca-
pita consumption, with 8.4kg/year. This data reflects the 
Brazilian consumer behavior that reduced their frequency 

hükümet, medya, araştırmacılar ve kamu oyu oluşturucu-
larıyla ortaklığa sahibiz. Amacımız, ülke genelinde bisküvi, 
makarna, endüstriyel ekmek ve unlu mamul üreticileriyle 
derneğimiz arasındaki verimli işbirliğini desteklemektir.

Bize Brezilya’daki ekmek, makarna ve unlu mamul-
ler endüstrisiyle ilgili biraz bilgi verir misiniz? Üretilen 
ürün grupları, teknoloji kullanım düzeyi ve üretim ka-
pasitesi ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? 

Sektörümüz, Brezilya ekonomisinin gelişimine kat-
kı sağlayan ve istihdam yaratmada önemli bir konumda 
bulunan geleneksel ve seküler endüstrilerden oluşuyor.  
Üreticilerimizin bulunduğu sanayi bölgesi en yeni ekipma-
na sahip ve bu alanda dünyadaki en modern örneklerden 
biri. Bugün, Brezilyalı üreticilerin dünya genelinde kalite 
ve yenilikleriyle tanınmasından gurur duyuyoruz.

Ekmek, makarna ve bisküvi üreticilerinin yeni tek-
nolojilere yaklaşımı nasıl? Yeni teknoloji yatırımlarında 
son yıllarda artış var mı? 

Brezilyalı firmalar hem sanayi bölgelerinde hem de ürün 
ve yönetim konusunda yeniliğe meraklılar. Daha önce de 
söylediğim gibi küresel olarak son teknoloji ürünler ve 
uluslararası alanda ürünlerimizi piyasaya sürmemizi sağ-
layan yatırımlarla sürekli kendimizi yeniliyoruz.

Brezilya’daki tüm ekmek, makarna ve bisküvi üreti-
cileri üretimlerini iç talebi karşılamak amacıyla mı ger-
çekleştiriyor? İhracata yönelik bir çalışmanız var mı? 

İhracat ABIMAPI için önde gelen konulardan biridir. Ih-
racat faaliyetleri, sektörün makarna, bisküvi, endüstriyel 
ekmek ve unlu mamuller ihracatını desteklemek amacıyla, 
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of shopping, but included high-added value products to 
their food basket such as cookies and special or gourmet 
sweets and snacks.

The Brazilian pasta market earned 2,3 billion dollars (R$ 8 
billion) in 2014, an increase of 10.35% compared to revenu-
es of 2013. Despite the growth of fresh pasta in the last two 
years, in 2014 the increase of sales were leveraged mainly 
by the segments of noodles (12.3%) and dried pasta (9.6%), 
with total sales respectively of 735 million dollars (R$ 2.53 
billion) and 1,410 billion dollars (R$ 4.85 billion). The growth 
in sales reflects the acceleration of the high costs of some 
ingredients, mainly wheat, in the pasta industry. The Brazil 
remains the world’s third largest producer and consumer of 
pasta, with 1.275 million tons in 2014, behind the United 
States and Italy, first in the rankings. The per capita con-
sumption in 2014 remained at 6 kg/year.

The scenario for the Brazilian industrialized breads and 
cakes categories was also positive in 2014. The so-called 
“sliced bread” expanded 19% turnover compared to 2013, 
reaching 1,103 billion dollars (R$ 3.8 billion). In volume, the 
increase was 7.6%, reaching the mark of 358.3 thousand 
tons. The per capita consumption reached 2.3 kg/year. 
The comparisons of these same data with respect to 2012 
show us the growth of 9.5% in sales and 32% in revenues.

Regarding the industrialized cakes, the segment progres-
sed 14% in revenues last year compared to the previous, 
totaling 198,9 million dollars (R$ 685 million). The amount 
is 32% higher than three years ago. In terms of volume, the 
total sales in 2014 reached 31,300 tons with 8% of increase 

Apex-Brasil (Brezilya Ticaret ve Yatırım Ajansı) ortaklığıyla 
geliştirilmiş olan Brezilya ihracat tanıtım projesi “Happy 
Goods ‘Baked in Brazil’” aracılığıyla yapılmaktadır. Geçen 
yıl, uluslararası pazarda 155 milyon dolar değerinde, top-
lam 82,2 milyon kg’lık ürün ihracatı gerçekleştirdik.

Ülkenizde hammaddeyle ilgili sıkıntılar var mı? İşle-
nen hammaddelerin ne kadarı ülkenizde üretiliyor ve 
ne kadarı ithal ediliyor? İthalat için hangi ülkeleri tercih 
ediyorsunuz?

Brezilya yılda yaklaşık 10 milyon ton buğday tüketiyor. 
Ortalama olarak, bu miktarın yarısı Mercosur’dan (Güney 
Amerika Ortak Pazarı), özellikle de Arjantin’den ithal edili-
yor. Arjantin’in üretimi ithalat için yeterli olmadığında, ABD 
ve Kanada’ya yöneliyoruz.

Biraz da Brezilya’nın ekmek, makarna ve bisküvi 
tüketim miktarı ile tüketim kültürü hakkında bilgi ve-
rir misiniz? Unlu mamullerde tüketicilerin tercihleri 
nelerdir?

2014 yılında, ABIMAPI’nin temsil ettiği üç kategorinin 
hepsinde 9,259 milyon dolarlık (32,2 milyon real) tüketim 
gerçekleştirildi. Bu da, 2013 yılına göre yüzde 11,5’lik bir 
artışa işaret ediyor. Sektör hacmi ise satışı yapılan 3,5 mil-
yon ton ürün ve yıllık kişi başı 17 kg’lık tüketim miktarıyla 
sabit kaldı. Bisküvi üreticilerinin satışları yüzde 10,56 ora-
nında büyüdü ve 2014 yılında 5,710 milyar dolarlık (19,67 
milyar real) seviyeye ulaştı. Sektörün diğer kategorilerinde 
olduğu gibi bisküvi endüstrisi de, 17 milyon tonluk üre-
tim ve yılda 8,4 kg’lık kişi başı tüketim miktarıyla hacmine 
oranla istikrar sağladı.  Bu veriler, Brezilyalı tüketicilerin 
alışveriş oranını düşürdüğünü ancak kurabiye, özel ve 
gurme tatlılar ya da atıştırmalıklar gibi yüksek katma de-
ğerli ürünlere daha çok yöneldiğini gösteriyor.

Brezilya makarna pazarı 2014 yılında, 2013 yılına kıyasla 
yüzde 10,35’lik  bir artışla, 2,3 milyar dolar (8 milyar real) 
kazanç sağladı. Son iki yılda taze makarnada yaşanan bü-
yümeye rağmen, özellikle toplam satışları sırayla 735 milyon 
dolar (2,53 milyar real) ve 1,410 milyar dolar (4,85 milyar 
real) olan noodle (%12,3) ve kuru makarna (%9,6) sayesinde 
2014 yılı satışları da arttı. Brezilya, 2014 yılındaki 1,275  mil-
yon tonluk satış miktarıyla, ABD ve İtalya’nın ardından dün-
yanın en büyük üçüncü makarna üreticisi ve tüketicisi. 2014 
yılındaki kişi başı makarna tüketimi ise yıllık 6 kg’dır.

Brezilyadaki endüstriyel ekmek ve unlu mamullerin 
2014 yılındaki durumu ise olumluydu. “Dilimli ekmek” de-
nilen ekmeklerin iş hacmi 2013 yılına kıyasla yüzde 19 ar-
tarak 1,103 milyar dolara (3,8 milyar real) ulaştı. Iş hacmi 
yüzde 7,6’lık bir artışla 358,3 bin tona, kişi başı tüketim 
ise yılda 2,3 kg’a yükseldi. Aynı veriler 2012 yılıyla kıyas-
landığında satışlarda yüzde 9,5, ciroda ise yüzde 32 artış 
yaşandığını görüyoruz.
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compared to 2013. While the biscuits and pasta have pe-
netration of 99.6% in Brazilian homes, industrialized breads 
and cakes have respectively 76.2% and 50.7%.

What do you think about the future development of 
your country in terms of both the improvement of these 
industries (bread, pasta and biscuits) and consumpti-
on amounts and preferences of your country? What 
are your future expectations about your industry?

In 2014, the sector’s turnover increased because, in 
addition to prices replacement, there was a consumers 
search for higher-added value products. In the biscuits 
segment, for example, there has been a replacement 
movement from basic products to other more expensive, 
such as cookies. This has generated a rise in revenues, 
although the volume did not grow. As our industry offer 
processed foods mainly for consumption at home, we did 
not feel a large impact of the Brazilian economic slow-
down in 2014. However, for this year of 2015, with the 
worsening of the scenario, the projection is that there will 
be a lower nominal growth between 5% and 6 %.

What do you think about your position when you 
compare your country to other America countries in 
terms of bread, pasta and biscuits? What do you aim 
in order to strengthen the position of your industry 
throughout the world in the future?

Brazil is the third biggest consumer market for biscuits, co-
okies and pasta in the world. When we think of Brazilian per 
capita consumption, this position is not useful to analyze the 
power of our sector globally due to the lower weekly frequ-
ency of shopping. By this reason, we work on that area with 
the diversification of cooking recipes for pasta and promoting 
special moments for the biscuits and cookies consumption. 
Specific actions, such as the celebration of International and 
National Pasta Day (25th October), have contributed to pro-
mote our products in Brazil. For industrialized breads and 
cakes categories, we see a strong growth with double digits 
annually and with plenty of space to be conquered.

Do you have any projects for your industry that are 
being realized right now or will be realized in the co-
ming years?

ABIMAPI have important projects.  One of them “Happy 
Goods Baked in Brasil” is a project developed with our col-
lective brand structured as a partnership with Apex-Brasil 
(The Brazilian Trade and Investments Promotion Agency) en-
couraging the promotion and exports of Brazilian Bakery pro-
ducts worldwide as already described. Another project, “Dê 
a Mão para o Futuro” originally known in Portuguese (´Give a 
Hand to the Future´, in English), portrays the organization’s 
engagement in sustainability and Corporate Social Respon-
sibility. The program is responsible for the environment´s re-
moval of around 30% of solid residue produced in Brazil. In 

Geçen yıl, bir önceki yıl gerçekleştirilen 198,9 milyon 
dolarlık (685 milyon real) ciroya kıyasla, endüstriyel unlu 
mamullerde yüzde 14’lük bir gelişme görüldü. Bu miktar 
üç yıl öncesine kıyasla yüzde 32 daha yüksek. İş hac-
mi açısındanda, 2014 yılındaki satışlar 2013 yılına kıyasla 
yüzde 8’lik bir artış göstererek 31,300 tona ulaştı. Bre-
zilyalıların evlerindeki bisküvi ve makarnanın oranı yüzde 
99,6 seviyesindeyken, endüstriyel ekmek ve unlu mamul-
lerin oranı ise sırasıyla yüzde 76,2 ve yüzde 50,7’dir.

Ülkenizdeki un ve makarna tüketim miktarının ve 
tercihlerinin gelecekteki gelişimi ve değişimi hakkın-
da ne düşünüyorsunuz? Tüketim ve tercihler nokta-
sında, un ve makarna endüstrisini sizce gelecekte 
neler bekliyor?

2014 yılında sektörün cirosu arttı, çünkü fiyat değişik-
liğinin yanı sıra tüketicinin yüksek katma değerli ürünlere 
olan ilgisi de arttı. Örneğin bisküvi sektöründe basit ürün-
lerden kurabiye gibi pahalı ürünlere geçiş yaşandı. Bu da, 
iş hacminde artış görülmemesine rağmen cironun artma-
sına yol açtı. Endüstrimiz ağırlıklı olarak evde tüketilen iş-
lenmiş ürünler sunduğu için Brezilya ekonomisinin 2014 
yılında yaşadığı duraklamadan çok etkilenmedik. Ancak, 
2015 yılına dair edinilen kötü izlenime dayanarak, yüzde 5 
veya 6 oranında düşüş olacağı öngörülmektedir.

Ekmek, makarna ve bisküvi konusunda diğer Ame-
rika ülkeleri ile kendi ülkenizi karşılaştırdığınızda ko-
numunuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelecekte, 
dünya çapında sanayinizin konumunu güçlendirmek 
için neler yapmayı amaçlıyorsunuz?

Brezilya bisküvi, kurabiye ve makarna tüketiminde 
dünyada üçüncü sırada geliyor. Haftalık alışverişlerde-
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the last 18 months, 1,402 scavengers belonging to 36 unions 
gathered 38,636 tons of waste only in São Paulo which has 
the largest natural park of Brazil. ABIMAPI is engaged sup-
porting the improvement of the national scenario regarding 
the proper urban solid waste destination. The participation of 
our members in this program contributes directly to reduce 
the volume of recyclable materials that would otherwise go 
to landfills incorrectly and supports the generation of emp-
loyment and income programs that promote social inclusion, 
improving working conditions and quality´s life of many Brazi-
lian collectors of recyclable materials.

What would you like to add?
In October 2014, ABIMAPI was born with the merger of 

two entities, ABIMA (Brazilian Manufacturers Association 
of Pasta and Industrialized Bread & Cake) and ANIB (Bra-
zilian Association of Biscuit Industries). The union gave 
rise to one of the largest trade associations in Brazil, 
strengthening increasingly the position of each category 
and the sector´s importance.

Our mission is to contribute to sustainable growth of 
these categories, disseminating good practices of food 
security and production, encouraging the development 
of healthy products that meets the standards and legis-
lations in force in Brazil and other countries, especially 
in Latin America, stimulating consumer awareness of our 
products and disseminating quality information of our in-
dustry, our members and their brands, ingredients, value 
chain, etc. We also want increase the per capita con-
sumption, offering affordable products, targeting all types 
of public and different moments of consumption, which 
provide energy day by day.

ki durağanlık nedeniyle, küresel anlamda sektörümüzün 
gücünü analiz etmek için Brezilya’nın kişi başı tüketimini 
kullanmak çok da pratik değil. Bu sebeple makarna pişir-
me metotlarının çeşitlendirilmesi, özel günlerde bisküvi ve 
kurabiye tüketiminin desteklenmesi üzerine çalışıyoruz.  
Uluslararası ve Ulusal Pasta Günü (25 Ekim) kutlamala-
rı gibi özel günler, ürünlerimizin Brezilya’daki reklamına 
katkıda bulunmaktadır. Biz, endüstriyel ekmek ve unlu 
mamuller için çift haneli artışlar ve keşfedilmeyi bekleyen 
birçok alan görüyoruz.

Şu anda gerçekleştirilen veya önümüzdeki yıllarda 
gerçekleştirilecek olan herhangi bir projeniz var mı?

ABIMAPI’nin bazı önemli projeleri var. Bunlardan biri olan 
“Happy Goods Baked in Brasil”, daha önce de bahsettiği-
miz gibi Brezilya unlu mamullerinin dünya genelinde tanıtı-
mını yapan Apex-Brasil (Brezilya Ticaret ve Yatırım Destek 
Ajansı) ile ortak geliştirdiğimiz bir proje. Bir diğer projemiz 
“Dê a Mão para o Futuro”. “Geleceğe Yardım Elini Uzat” an-
lamına gelen bu proje, organizasyonumuzun sürdürülebilirlik 
ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) ile ilişkisini göster-
mektedir. Bu program, Brezilya’da üretilen yüzde 30 ora-
nındaki katı tortuların doğadan temizlenmesi sorumluluğunu 
üstlenmektedir. Son 18 ayda, 36 birliğe ait 1402 temizleyici, 
Brezilya’nın en büyük ulusal parka sahip olan eyaleti São 
Paulo’da 38,636 ton atık topladı. ABIMAPI, şehrin katı atık-
ları için uygun çözüm bulunması konusunda ulusal bir plan 
geliştirilmesini destekliyor. Üyelerimizin bu programa katılımı 
hem aksi durumda yanlış bir şekilde toprağa karışacak olan 
geri dönüşümlü maddelerin azaltılmasına yardımcı oluyor 
hem de sosyal katılımı destekleyip geri dönüşümlü madde-
leri toplayan birçok Brezilyalının yaşam standartları ile çalış-
ma koşullarını iyileştiren iş ve gelir programlarına doğrudan 
katkı sağlıyor.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?
ABIMAPI, 2014 yılının Ekim ayında ABIMA (Brezilya 

Makarna, Endüstriyel Ekmek ve Unlu Mamuller Üreticileri 
Derneği) ve ANIB’in (Brezilya Bisküvi Endüstrileri Derneği) 
birleşmesinden doğmuştur. Bu birliktelik, her bir birimin 
sektördeki önemini ve konumunu güçlendirerek Brezil-
ya’daki en büyük ticaret derneklerinden birine dönüştü.

Misyonumuz, bu birimlerin sürdürülebilir gelişimlerine 
katkı sağlamak, üretim ve gıda güvenliğinin iyi uygulamala-
rını yaymak; Latin Amerika başta olmak üzere diğer ülke-
lerde ve Brezilya’da mevcut yasa ve standartlara uygun, 
sağlıklı ürünlerin gelişimini desteklemek ve ürünlerimiz için 
tüketici farkındalığını destekleyip, endüstrimiz, üyelerimiz 
ve markaları, bileşenler, değer zinciri gibi konulardaki nite-
likli bilgiyi yaygınlaştırmaktır. Aynı zamanda, her çeşit top-
lumsal ya da kişisel günlerde yapılan tüketimi hedef alarak, 
her gün enerji sağlayacak, uygun maliyetli ürünler sunmak 
ve kişi başı tüketimi artırmayı da arzu ediyoruz.
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Executive board members of Pasta Industrialists As-
sociation of Turkey (TMSD) who were elected during 
the general meeting held on June 12, 2015 visited Tur-
kish Grain Board (TMO) on June 22, 
2015. During the visit, durum wheat 
market and TMO purchases were 
discussed at the meeting. he repre-
sentatives of association stated that 
TMO purchase prices are in accor-
dance with their expectations. Mesut 
Köse, Chairman of the association 
expressed his appreciation for this 
visit and wished success to the new 
management.

The fifth store of Simit Sarayı in Germany, which con-
tinues to expand abroad with a vision of being a world 
brand was put into service at one of the most famous 
places of Berlin on Saturday July 11. Hosting more than 
ten thousand people in current stores in Germany, Simit 
Sarayı is proud to present its new store to the Berliner 
customers. 

Saying that they have the happiness of opening the 
fifth Simit Sarayı store in Germany, Abdullah Kavukcu, 
the Executive President of Simit Sarayı stated: “We are 
satisfied with the great interest our brand received in Ger-
many. Uniting our customers who live in the largest five 
cities of Germany along with Berlin with bagels which are 
the flavour of our country and the products of Simit Sara-
yı is an extra proud. We are aiming to increase the num-
ber of stores in Germany, Belgium, Netherland, England 
and Sweden where we exist in Europe.” 

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği’nin (TMSD) 
12 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel kurulu netice-
sinde seçilen yeni Yönetim Kurulu Üyeleri, 22 Haziran 

2015 tarihinde Toprak Mahsulleri 
Ofisi’ni (TMO) ziyaret etti.

Ziyarette makarnalık buğday piya-
saları ve TMO alımları da değerlen-
dirildi. Dernek yetkilileri, görüşmede 
TMO alım fiyatının beklentileri doğrul-
tusunda olduğunu ifade ettiler. 

TMO Genel Müdürü Mesut KÖSE, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifa-
de ederek yeni yönetime başarı di-
leklerinde bulundu. 

Dünya markası olma vizyonuyla yurt dışı açılışlarını tüm 
hızıyla sürdüren Simit Sarayı’nın Almanya’daki beşinci 
mağazası, 11 Temmuz Cumartesi günü Berlin’in en ünlü 
noktalarından birinde hizmete girdi. Almanya’daki mevcut 
mağazalarında ayda 10 binden fazla kişiyi ağırlayan Simit 
Sarayı, yeni mağazasında Berlinli müşterileriyle buluşma-
nın gururunu yaşıyor.

Almanya’daki beşinci Simit Sarayı mağazasını açmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Simit Sarayı İcra Ku-
rulu Başkanı Abdullah Kavukcu, “Almanya’da markamızın 
gördüğü büyük ilgiden çok memununuz. Berlin ile birlikte 
Almanya’nın beş farklı ve büyük şehrinde yaşayan müş-
terilerimizi yurdumuzun lezzeti simit ve diğer Simit Sarayı 
ürünleriyle buluşturmuş olmak da bizim için ayrı bir gurur. 
Avrupa’da bulunduğumuz Almanya, Belçika, Hollanda, 
İngiltere ve İsveç’te mağaza sayılarımızı artırmayı hedef-
liyoruz” dedi.

Continuing to expand abroad with a vision of 
being a world brand, Simit Sarayı opened its 
new store in Berlin, Germany.

Dünya markası olma vizyonuyla yurt dışı açılış-
larını tüm hızıyla sürdüren Simit Sarayı, Alman-
ya’daki yeni mağazasını Berlin’de hizmete açtı.

Makarnacılar TMO’yu ziyaret etti

Simit Sarayı Almanya’da 
büyümeye devam ediyor

Pasta producers visit TMO 

Simit Sarayı continues 
to grow in Germany
.......................................................
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The first company of Samsun that operates in Borsa 
Is¬tanbul Inc., Ulusoy flour has raised 11 steps higher when 
compared to the previous year and took over the 513th pla-
ce according to the TİM 2014 data. Ulusoy Flour is the 5th 
company among the exporting flour manufacturers. 

The CEO of Ulusoy Flour Günhan Ulusoy has declared that 
as one of the greatest flour manufacturers of Turkey within a 
period of 26 years they have reached a capac¬ity which en-
compasses 80 countries in 5 continents. Emphasizing the fact 
that their company is one of the credible food suppliers with 
900 tons of wheat processing capacity daily, Ulusoy made the 
following assessments: “We are increas¬ing our sales capacity 
by our developing internal and growing external markets. Our 
turnover has increased 5% in the first 3 months of 2015 com-
pared to the same period of the last year. At the end of the year 
2016 we aim at reaching 1500 tons of production capacity 
daily in order to be able to answer the increasing demand.” 

PRODUCTION CAPACITY WILL GO UP 
TO 1500 TONS DAILY
Indicating that the daily production capacity will go 

up to 1500 tons after the completion of the new factory 
invest¬ment in Samsun Organized Industrial Zone in 
2016, Ulusoy said “We have exported to 29 different co-
untries includ¬ing Samoa, Surinam and the Republic of 
Congo in 2014. Among our medium and long term goals 
is to become a global player in the industry by maintai-
ning our growth with new investments both in Turkey and 
in foreign countries”.

Samsun’un Borsa İstanbul AŞ’de işlem gören ilk şirketi 
olan Ulusoy Un, 2014 yılı TİM verilerine göre bir önceki 
yıla göre 11 basamak birden yükselerek 513. sırada yer 
aldı. Ulusoy Un,  ihracat yapan un üreticileri arasında ise 
5. sırada bulunuyor.   

Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Günhan Ulusoy, 
Türkiye’nin en büyük un üreticilerinden biri olarak 26 yıllık 
bir süreçte 5 kıtada 80 ülkeye ihracat yapan bir kapasi-
teye ulaştıklarını söyledi. Günlük 900 ton buğday işleme 
kapasitesi ile dünyanın güvenilir gıda tedarikçilerinden 
biri olduklarının altını çizen Ulusoy, şu değerlendirmeler-
de bulundu: “Gelişen iç piyasa ve büyüyen ihracat pa-
zarlarımızla satış kapasitemizi artırıyoruz. Ciromuz 2015 
yılı ilk üç ayında geçen senenin aynı dönemine göre 
yüzde 5 arttı. Artan talebi karşılayabilmek için 2016 yılı 
sonunda günlük 1.500 ton üretim kapasitesine ulaşmayı 
hedefliyoruz.” 

ÜRETİM KAPASİTESİ GÜNLÜK 
1.500 TONA ÇIKACAK
Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi’nde geçen yıl 

temelleri atılan günlük 600 ton işleme kapasiteli yeni fabri-
ka yatırımının 2016’da tamamlanmasının ardından günlük 
üretim kapasitesinin 1.500 tona ulaşacağını belirten Ulu-
soy, “2014 yılında Samoa, Surinam ve Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti de dahil toplam 29 ülkeye ihracat gerçekleş-
tirdik. Orta ve uzun vadede ise Türkiye ve yurt dışında yeni 
yatırımlarla büyümemizi sürdürerek, sektörde global bir 
oyuncu olmayı amaçlıyoruz.” dedi. 

One of the credible food suppliers which offer 
Turkish flour to the world, Ulusoy Flour has as-
cended 11 steps at once among the 1000 most 
exporting companies of 2014 announces Turkish 
Board of Exporters (TİM).

Türk ununu dünyaya taşıyan güvenilir gıda tedarikçilerinden Ulusoy Un, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) tarafından açıklanan 2014 yılının en fazla ihracat yapan 1.000 firması arasında 11 basamak 
birden yükseldi.

Ulusoy Un ihracatta 
11 basamak birden yükseldi

Ulusoy Flour has 
ascended 11 steps 
at once in exportation
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That fungi species increase rapidly and produce poi-
son toxins like aflatoxin caused by increasing moisture 
in foods and heat threatens human health seriously. 
Examining domestic or foreign laboratory researches 
about this issue intensely, food engineers of APM Pro-
fessional Patisserie Products emphasized that having 
any apparent fungi on food doesn’t mean that it has 
no aflatoxin. Being tolerant to high temperatures, afla-
toxins cannot be destroyed by heating or cooking the 
food. 

Elif Yıldırım, Food Engineer in APM Professional Patis-
serie Products stated as follows: “Fungi increases crea-
ting cotton appearance and sometimes colorful forma-
tion on foods.  They can go deeper where there is no 
apparent fungi growth. That’s why separating parts of 
food affected by fungi and consuming the other parts 
is wrong. According to the researches of The Internatio-
nal Agency for Research on Cancer (IARC), aflatoxins are 
classified as class 1 carcinogenic. For human health, it is 
proper not to buy every dry food sold in the street. Pro-
ducts sold by reliable brands and reliable producers sho-
uld be preferred.” Considering that the primary reason 
for liver cancer in our country is aflatoxins, Yıldırım advice 
aflatoxin amount in dry food production to be controlled 
and GMP-HACCP terms to be implemented in producti-
on continuously for human health.

Yiyeceklerde rutubetin ve sıcaklığın artmasına bağlı 
olarak mantar türlerinin hızla ve bununla birlikte küf zeh-
ri denilen aflatoksin gibi zararlı toksinlerin gelişmesi, insan 
sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Konuyla ilgili yurtiçi ve 
yurtdışı yoğun laboratuvar araştırmalarını inceleyen APM 
Profesyonel Pastacılık Ürünleri Gıda Mühendisleri özellik-
le gıda üzerinde gözle görünür halde küf bulunmamasının 
aflatoksin bulunmadığı anlamına gelmediğini vurguluyor. 
Yüksek sıcaklıklara dayanıklı olan aflatoksinler gıdaların ısı-
tılması, pişirilmesi gibi işlemlerle de kaybolmuyor.

APM Profesyonel Pastacılık Ürünleri Gıda Mühendisi Elif 
Yıldırım konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: “Küfler yiyecek-
ler üzerinde pamuk görünümünde, bazen renkli oluşumlar 
yaparak ürerler. Hatta ürünün gözle görülür küf gelişmesi 
olmayan derin kısımlarına kadar girerler. Bu nedenle küf-
lenmiş gıdaların, küflenmiş kısımlarının atılarak diğer kısım-
larının tüketilmesi yanlıştır.  Aflatoksinler, Uluslararası Kan-
ser Araştırmaları Ajansı’na (IARC) göre, 1. Sınıf kanserojen 
olarak tanımlanmıştır. İnsan sağlığı açısından açıkta satılan 
her kuru besini almamakta fayda vardır. Güvenilen markalar 
ya da güvenilen üreticiler tarafından satılan ürünler tercih 
edilmelidir.” Ülkemizdeki karaciğer kanserinin başlıca sebe-
binin aflatoksin olduğunu düşünen Yıldırım, kuru besinlerin 
üretiminde halk sağlığı açısından Aflatoksin miktarının kont-
rol edilmesini ve üretimde GMP-HACCP kurallarının kesin-
tisiz uygulanmasını da tavsiye ediyor. 

It is stated that aflatoxin which is the primary reason of liver cancer today is seen especially in dry 
products which is not dried enough and stored with this way. Experts advise proper control to be 
made and GMP-HACCP terms be applied for these products.

Günümüzde karaciğer kanserinin başlıca sebebi sayılan aflatoksinin, özellikle yetersiz kurutulan ve 
bu şekilde depolanan kuru ürünlerde görüldüğü belirtiliyor. Uzmanlar bu ürünlerin üretiminde ge-
rekli kontrollerin yapılarak GMP-HACCP kurallarının uygulanmasını tavsiye ediyor.

Gıdada Gizli Zehir:
“Aflatoksin”

Aflatoxin: 
Hidden Poison 
in Food
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In order to prevent forgery and counterfeit production, 
and also to enable customers reach safe products, Pro-
duct Verification and Tracking System established by The 
Ministry of Food, Agriculture and Livestock will be imple-
mented 5 months later. 

During the new period which will officially start on Decem-
ber, 2015, customers will be able to control the safety of 
the product they purchased at the market. According to the 
information given by Packaging Manufacturers Association 
(ASD), the application which will be implemented gradually 
will cover the product range mostly affected by the coun-
terfeit, adulteration and forgery. Additional foods, honey, 
energy drinks, black tea, vegetable oil and baby formulas 
will be sold with their smart labels by the New Year. 

The label will give information about the processes of the 
product until the consumer reaches it. Logging the code on 
the label into the system, it will be possible to learn who pro-
duced the product, where the product imported from (if so), 
and expiration date, content of the product and allergen ma-
terials (if so). Even if the written label is changed, expiration 
date is modified, allergens are not stated, and the consumer 
will be able to learn the truth through the system. On smart 
labels, there will be statements like “energy drinks should not 
be consumed with alcohol”, allergen warnings for baby for-
mulas, statements like “This product is not medicine” or “It is 
not used for treatment” for food supplements. 

Sahteciliğin ve taklit üretimin önüne geçmek, tüke-
ticilerin güvenli gıdaya erişimini sağlamak için Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın oluşturduğu Ürün 
Doğrulama ve Takip Sistemi, 5 ay sonra uygulamaya 
giriyor. Aralık 2015’te resmen başlayacak yeni dönem-
de, tüketiciler satın aldıkları ürünün güvenilirliğini daha 
marketteyken kontrol edebilecek. Ambalaj Sanayicileri 
Derneği’nin (ASD) verdiği bilgiye göre, kademeli olarak 
başlayacak uygulama taklit, tağşiş ve sahteciliğe sık 
rastlanan ürün gruplarını kapsayacak. Takviye gıdalar, 
bal, enerji içecekleri, siyah çay, bitkisel sıvı yağlar ve 
bebek mamaları yeni yıldan itibaren akıllı etiketlerle sa-
tışa sunulacak. 

Etiket, ürünün tüketiciye ulaşıncaya kadar hangi sü-
reçlerden geçtiğine dair bilgi verecek. Etiketteki kod 
numarasını sisteme girerek, ürünün kim tarafından üre-
tildiğini, (ithalse) nereden ithal edildiğini, son kullanma 
tarihini, içeriğini, (varsa) alerjen bileşenlerini öğrenmek 
mümkün olacak. Ürün üzerindeki yazılı etiket değiştiril-
miş, son kullanma tarihiyle oynanmış, etikette alerjen-
lere yer verilmemiş bile olsa, tüketici sistemden doğru 
bilgiye ulaşabilecek. Akıllı etiketlerde, enerji içecekleri-
nin alkolle birlikte tüketilmemesi, bebek mamaları için 
alerjen uyarıları, gıda takviyeleri hakkında ‘Bu ürün ilaç 
değildir’ veya ‘Hastalıkların tedavisinde kullanılmaz’ gibi 
ifadeler de bulunacak.

Smart label application of The Ministry of Food, Agriculture and Livestock will be implemented by 
December 31, 2015. With new, talking labels, packages in the market shelves will tell the products 
to customers. Consumers will be able to control the products like a honorary inspector.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın akıllı etiket uygulaması 31 Aralık 2015’ten itibaren yürür-
lüğe giriyor. Konuşan yeni etiketlerle market raflarındaki ambalajlar, tüketiciye ürünü anlatacak. 
Tüketici fahri müfettiş gibi ürünleri denetleyebilecek.

Gıda ürünlerinde 
konuşan etiket dönemi

Talking label period 
for food products
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Akış paketleyicilerde
 doğru kodlama

 sistemi kullanımı

Use of right 
coding systems 

in flow wrappers
.................................................................

Videojet Technologies
Vertical Marketing Manager – Düşey pazarlama Müdürü

Matt Perkins

“Every flow wrapping application is different and may have special requirements that better 
suit one coding technology over another. To best gain the competitive edge, baked goods com-
panies should work closely with an innovative leader in video coding that will help specify and 
install the best solution.”

 “Her akış paketleme uygulaması farklıdır ve bir diğerinden daha iyi kodlama teknolojisi sunacak 
özel gereksinimlere ihtiyaç duyabilir. Unlu mamul firmaları rekabet üstünlüğü sağlamak için, vi-
deo kodlamada en iyi çözümü yaratıp kurulumunu yapacak yenilikçi bir öncüyle birebir çalışma 
yapmalıdır.”

Baked goods companies are increasingly offering indivi-
dual and smaller portioned packages, necessitating faster 
packaging line speeds, as well as a greater variety of pro-
ducts, requiring greater line flexibility. One preferred packa-
ging format to best meet these challenges is flow wrapping.  

Flow wrapping can wrap and protect a wide variety of 
baked goods products and the size and shape of each 
product can impact packaging line speeds. For examp-
le, coffee cakes may be packaged at 65 products per 
minute, while individual crackers can be packaged at 
over 300 per minute. 

THE CHALLENGE: CODING ON FAST-MOVING 
FLOW WRAPPED BAKED GOODS WITH TTO
Regulation requires bakeries around the globe to inc-

lude expiration and manufacturing information on their 
products, and flow wrapped products are no exception. 

Unlu mamul firmaları müşterilerine giderek artan mik-
tarlarda bireysel ve küçük porsiyonlu paketler sunu-
yor. Bu durum paketleme hattının daha hızlı olmasını 
zorunlu hale getiriyor ve geniş ürün yelpazesinin yanı 
sıra, daha fazla hat esnekliğine de ihtiyaç duyulmasına 
neden oluyor. 

Akış paketleyiciler çeşitli unlu mamullerin paketlenip 
korunmasını sağlayabilir. Her bir ürünün boyutu ve şekli 
de paketleme hattının hızını etkileyebilir. Örneğin, kraker-
lerde dakikada 300 adet paketleme yapılabilirken, kahveli 
keklerde dakikada 65 ürün paketlenebilir. 

HIZLI İŞLEYEN AKIŞ PAKETLEYİCİDE AMBALAJ-
LANMIŞ UNLU MAMULLERİ TTO’YLA KODLAMAK

Yönetmelikler, dünya genelindeki fırıncıların ürünleri 
üzerinde son kullanma tarihi ve üretim bilgisi bulundur-
masını gerektiriyor. Elbette, akış paketleyiciler de buna 
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It’s a challenge: 
the speed of flow 
wrappers are inc-
reasing to impro-
ve throughput 
and yet coding 
on faster lines 
becomes more 
difficult. Baked 
goods compani-
es have a variety 
of coding tech-
nologies, such as 
roller printers or 
hot stamp prin-
ters, and digital 
printers, such as 
Thermal Trans-
fer Overprinters 
(TTO), to solve this challenge. 

Digital coding printers offer reliability, flexibility and fast 
changeovers, facilitating maximum productivity and att-
ractive cost of ownership. There are three specific types 
of digital printers specifically suited to be integrated with 
flow wrapping machinery: TTO, Continuous Ink Jet (CIJ), 
and Laser Marking Systems.

TTO, the most prevalent technology, prints high resolu-
tion codes directly onto flexible films by using a precision 
thermal printhead and a thermal ribbon. These systems 
print crisp and near letter quality text, graphics, batch 
numbers, real-time dates and bar codes. Most advanced 
TTO printers can print a resolution of 300 dots per inch 
(DPI) or 12 dots per millimeter.

TTO printers must be integrated directly with the pac-
kaging equipment. Thus, when purchasing a TTO prin-
ter, one should carefully consider the integration of their 
new TTO printer with their new or existing flow wrapper. 
While the function may be the same, flow wrappers from 
different manufacturers are built differently and can re-
quire specialized brackets and other accessories. The-
refore, it is important to find a company with the right 
experience and accessories to complete the integration 
seamlessly.  

Regardless of the margin profile of the product, hitting 
production targets every day is critical and any unsche-
duled downtime that stops product from getting out the 
door should be reduced or virtually eliminated. Thus, ba-
ked goods companies should look for TTO printers that 
have been designed for maximum uptime and a low cost 
of ownership. TTO printers can be extremely reliable and 

dahildir. Üretilen 
iş hacmini yük-
seltmek amacıyla 
akış paketleyici-
lerin hızı da ar-
tıyor. Ancak hat 
üzerine daha hızlı 
kodlama yapmak 
giderek zorlaşı-
yor. Unlu mamul 
firmaları, bu zor-
luğu çözmek için 
silindir baskı, sı-
cak damga ma-
kineleri ve dijital 
basım – örneğin 
Thermal Trans-
fer Overprinters 
(TTO) – gibi farklı 

kodlama teknolojileri kullanıyor. 

Dijital kodlama güvenilirlik, esneklik ve hızlı aktarım 
hizmeti sunmakta; maksimum üretim ve uygun mülkiyet 
maliyetine olanak sağlamaktadır. Özel olarak akış paket-
leme makinesiyle bütünleştirilmiş üç ayrı çeşit dijital yazıcı 
bulunmaktadır: TTO, Continuous Ink Jet (CIJ), ve Lazerli 
Markalama Sistemleri. 

En yaygın teknoloji olan TTO, hassas termal yazıcı 
kafası ve termal bant kullanarak esnek filmler üzeri-
ne doğrudan yüksek çözünürlükte basım yapar.  Bu 
sistemler metin, grafik, parti numarası, yerel zamanlı 
tarihler ve barkodlarda net ve kaliteli basım yapar. En 
gelişmiş TTO yazıcılar inç başına 300 nokta (DPI) ya da 
milimetre başına 12 nokta çözünürlükte basım yapa-
bilir.  TTO yazıcılar doğrudan paketleme ekipmanıyla 
birleştirilmiş olmalıdır. Bu yüzden, bir TTO satın alırken, 
yeni TTO yazıcının yeni ya da mevcut akış paketleme 
makinesiyle entegrasyonu göz önünde bulundurulma-
lıdır. 

Fonksiyonu aynı olsa da, farklı üreticilerin akış paket-
leyicileri farklı şekillerde yapılmakta; özel konsollara ve 
diğer aksesuarlara ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu yüzden, 
entegrasyon işlemini sorunsuzca tamamlamak için doğru 
deneyim ve aksesuarlara sahip bir firma bulmak önemli-
dir. 

Ürünün marj profiline bakılmaksızın her gün üretim 
hedefi tutturmak risklidir. Ürünün çıkışını durduran bek-
lenmedik aksaklıklar azaltılmalı ya da akıllıca ortadan kal-
dırılmalıdır. Bu sebeple, unlu mamul firmaları maksimum 
çalışma zamanı ve düşük mülkiyet maliyeti için tasarlan-
mış TTO yazıcılarına yönelmelidir. TTO yazıcılar, diğer 
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require minimal maintenance as compared to other co-
ding technologies, but some TTO printers maximize the 
use of ribbon in the printer which leads to ribbon savings 
and reduces downtime required to replace the ribbon on 
the line. Additionally, the time between changes can be 
increased with the use of longer ribbons, and since rib-
bon replenishment will be required for any TTO printer, 
one should choose a printer that makes ribbon replace-
ment easy.

ALTERNATIVES TO TTO: CIJ AND LASER
Although not a common occurrence, line speeds of 

more than 300 packages per minute may exceed traditio-
nal TTO print cycles. Speeds greater than 1,000 millime-
ters per second and pack rates greater than 400 packs 
per minute are at the extremes of most TTO capabilities. 
In this case, alternative coding technologies such as CIJ 
and Laser Marking Systems are better suited. 

Unlike TTO, CIJ and Laser Marking Systems can code 
on packaging either before or after products are wrapped. 
Coding ideally occurs before the film has been formed 
around the package where control of the film is greatest. 
Installation of the CIJ printhead or Laser Marking System 
within the wrapper can be challenging but the reward is 
better print quality and precise code positioning. Many 
CIJ printers have custom head mounting and configurati-
ons such as 90° bends on the printhead to accommoda-
te machines with tight clearances. Similarly, many Laser 
printers offer accessories such as beam turning units and 
specialized brackets to integrate with flow wrappers.

Once products are packaged, they tend to be conve-
yed without strict guides. Variation in product positioning 
such as distance from the printhead and the laser and 
variable speed can affect print quality and positioning. 
Yet CIJ and Laser Marking Systems are tolerant of some 
variation in distance and substrate variation.

CIJ is the most versatile of all coding systems. With 
CIJ, printed characters are made up of individual ink 
drops, which form dot-matrix characters. This method of 
marking is used most often to print alphanumeric codes 
such as expiration dates or manufacturing data. Matched 
with application specific inks and solvents, this type of 
printer can be used on nearly all types of package types 
and speeds.

One should choose a CIJ printer with easy and pre-
dictable maintenance and that allows for long run times 
without even handling the printer. Yet selecting the right 
CIJ printer is only part of the solution. Choosing the right 
ink is just as important. Different package types and pro-
duction environments require different ink technologies. 

kodlama teknolojilerine kıyasla çok daha güvenilir olabilir 
ve minimum düzeyde bakıma ihtiyaç duyabilir. Ancak bazı 
TTO yazıcılar baskıda bant kullanımını maksimum düzey-
de tutabilir ve bu da, bant birikimine yol açıp bandı hat-
ta yerleştirmek için gereken bekleme süresini azaltabilir. 
Buna ek olarak, değişimler arasında geçen zaman daha 
uzun bantlar kullanılarak artırılabilir ve her TTO yazıcı için 
bant dolumu şart olduğundan, bant değişimini kolayca 
yapabilen bir yazıcı seçilmelidir. 

TTO’NUN ALTERNATİFLERİ: CIJ VE LAZER
Çok sık rastlanmasa da, dakikada 300’den fazla pa-

ketleme yapan hatlar, alışılmış TTO basım döngüsünü 
aşabilir. Saniyede 1000 milimetreden daha yüksek hız ve 
dakikada 400’den fazla paketleme oranı birçok TTO ka-
pasitesine göre aşırıdır. Böyle bir durumda, CIJ ve Lazer 
Markalama Sistemleri gibi alternatif kodlama teknolojileri 
daha uygundur. 

TTO’nun aksine, CIJ ve Lazer Markalama Sistemleri, 
ürünler paketlenmeden önce ya da sonra ambalaj üze-
rinde kodlama yapabilir. İdeal kodlama, ambalaj etrafında 
film oluşturulmadan önce, yani filmin en iyi şekilde kontrol 
edildiği sırada yapılır. CIJ yazıcı kafasının ya da paketleme 
makinesi içindeki Lazer Markalama Sisteminin kurulumu 
zorlayıcı olabilir. Ancak sonuç daha kaliteli baskı ve net 
kod yerleşimidir. Birçok CIJ yazıcısında özel baş yerleştir-
me payı ve makineyi dar boşluklara yerleştirebilmek için 
90°’lik esneme payı gibi konfigürasyonlar bulunmaktadır. 
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Some inks are environmentally friendly and can be found 
in different colors. Some are water resistant and others 
have special characteristics such as ‘Ultraviolet (UV) re-
adability’ inks.

Laser systems mark products in one of three ways: by 
ablation or removal of surface coatings revealing what is 
underneath, by changing color of the marked substrate 
or by exciting an ink with a pigment to change color. A 
major benefit of laser marking is that codes are perma-
nent. The code is resistant to most abrasions and sol-
vents and marks can only be destroyed through physical 
removal of packaging material.

Unfortunately, while laser marking systems can keep 
up with high speed lines, the systems cannot mark on 
all type of films. Typically, on metallized foil, it is possible 
to ablate the laminate or the ink on the laminate but it is 
usually not possible to apply laser codes on polyethylene 
film. To help ensure laser marking success, it’s important 
to provide film samples to a coder equipment supplier for 
testing and evaluation.

In fact, every flow wrapping application is different and 
may have special requirements that better suit one co-
ding technology over another. To best gain the competi-
tive edge, baked goods companies should work closely 
with an innovative leader in video coding that will help 
specify and install the best solution.

Aynı şekilde, birçok lazer yazıcı kiriş döndürme üniteleri 
ve akış paketleyiciye yerleştirilecek özel konsol aksesuar-
ları da sunmaktadır. 

Ürünler paketlendiğinde net bir kılavuz olmadan taşı-
nırlar. Yazıcı kafası ve lazer uzaklığı ile çeşitli hız oranları 
gibi ürün yerleştirme çeşitleri, basım kalitesini ve ko-
numlandırmasını etkileyebilir. Ancak, CIJ ve Lazer Mar-
kalama Sistemi farklı mesafeler ve altyapı çeşitliliğiyle 
uyumludur. 

CIJ, tüm kodlama sistemleri arasında en yönlü olanıdır. 
CIJ ile birlikte, basılı karakterler nokta vuruşlu karakterler-
den meydana gelen tek mürekkep damlalarıyla oluşturu-
lur. Bu markalama metodu çoğunlukla son kullanma tarihi 
ya da üretim tarihi gibi alfanumerik kodlar için kullanılır. 
Uygulamaya özel mürekkep ve çözücülerle (solvent) bir-
leştirilen bu basım tipi neredeyse tüm paketleme türlerin-
de ve hızlarında kullanılabilir. 

Bakımı kolay olan ve elle kullanmadan bile uzun süre 
çalışabilen CIJ yazıcılar tercih edilmelidir. Ancak doğru 
CIJ yazıcılar çözümün bir parçasıdır. Doğru mürekkebi 
seçmek de önemlidir. Farklı paket tipleri ve üretim ortamı 
farklı mürekkep teknolojilerini gerektirebilir. Bazı mürek-
kepler çevre dostudur ve farklı renkleri bulunabilir. Bazıları 
ise suya dayanıklıdır ve diğerleri de “Ultraviyole (UV) oku-
nabilir” mürekkeplerdir. 

Lazer sistemler ürünleri üç şekilde markalar: yüzey 
kaplamalarını eriterek ya da sökerek alt kısmını ortaya çı-
karmak, markalanmış alt katmanın rengini değiştirmek ya 
da renk değiştirici bir pigmenti mürekkebe dahil etmek... 
Lazer markalamanın büyük bir avantajı kodların kalıcı 
olmasıdır. Kod aşınmalara ve çözücülere karşı dayanıklı 
olmakla birlikte yalnızca paketlenmiş materyalin fiziksel 
olarak sökülüp atılmasıyla ortadan kaldırılır. 

Ne yazık ki, lazer markalama sistemleri yüksek hızda 
çalışan bir hatta uyum sağlayabilmesine rağmen, bu sis-
temler tüm film çeşitlerini markalayamaz. Genelde metal 
folyolar üzerinden tabakayı ya da tabakadaki mürekkebi 
çıkarıp atmak mümkündür. Ancak lazer kodları polietilen 
film üzerinde uygulamak genelde pek mümkün değildir. 
Lazer markalamada başarıyı garantilemek için film örnek-
lerini test ve değerlendirmeye tabi tutacak bir kodlama 
ekipmanı sağlayıcısına başvurmak önemlidir.  

Aslında her akış paketleme uygulaması farklıdır ve bir 
diğerinden daha iyi kodlama teknolojisi sunacak özel 
gereksinimlere ihtiyaç duyabilir. Rekabet üstünlüğü sağ-
lamak için unlu mamul firmaları, video kodlamada en iyi 
çözümü yaratıp kurulumunu yapacak yenilikçi bir öncüyle 
birebir çalışmalıdır. 
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Tam Buğday Unu ve 
Tam Buğday Ekmeği

Whole wheat flour and 
whole wheat bread
.....................................................................

Şevsan Un San. Tic. A.Ş.
gultayserif@gmail.com

Mehmet Şerif GÜLTAY

“Genuine whole wheat bread that is consumed less can be used in fight with obesity. Moreover, that it 
is healthier and economic will be understood in the medium term. When the society turns towards tra-
ditional bread, hunger fear in the World will be ended. Traditional bread will decrease bread consump-
tion in half. For a life without chronic diseases, more healthy, and a happier, sustainable life, turning 
back to traditional bread is quite important.”

“Daha az tüketilen gerçek tam buğday ekmeği obeziteyle mücadelede kullanılabilir. Toplumun gele-
neksel ekmeğe dönmesi halinde dünyanın açlık korkusu da bitecektir. Zira geleneksel ekmek, ekmek 
tüketimini yarı yarıya düşürecektir. Kronik hastalıklardan uzak, daha sağlıklı bir yaşam kalitesi, daha 
mutlu ve sürdürülebilir bir hayat için geleneksel ekmeğe geri dönmek oldukça önemlidir.”

Whole wheat flour and whole wheat bread can be exp-
lained in two categories: traditional, industrial. 

1. TRADITIONAL WHOLE WHEAT FLOUR 
AND WHOLE WHEAT BREAD
Yields and hectoliter of wheat cultivated using local 

seeds and organic fertilizers are low in fallowed barren 
lands all the time. Grains have thin, weak and hard, 
glassy structure. Macronutrient value of these wheats is 
low, micronutrient value is better. They are harder than 
their fellows. These wheat types which are rare nowa-
days are obtained with special cultivation in some pla-
ces.  They are milled in stone mills preferably. Stone mill 
turns most of the bran into flour by making it powder. 
A stone mill with a capacity of 300-40 kg/hr. runs 180 
cycle/minute at minimum. When the weight of stone is 
added to this, flour warms in a serious rate due to fric-
tion and press. This heating can double in roller mills. 
Therefore, impaired starch amount exceed the optimum 
value and 28-30 level (UCDC) which is the danger limit. 
Despite this, they have the possibility to turn into perfect 
bread. The most important one is that both the moisture 

Tam buğday unu ve tam buğday ekmeği, geleneksel ve 
endüstriyel olmak üzere iki şekilde açıklanabilir:

1. GELENEKSEL TAM BUĞDAY UNU 
VE TAM BUĞDAY EKMEĞİ 
Nadasa bırakılmış kıraç tarlalarda, yerel tohumlar ve or-

ganik gübreler kullanılarak yetiştirilen buğdaylarda verim ve 
buna bağlı olarak hektolitre her zaman düşük olur. Taneler 
ince ve cılız, sert ve camsı bir yapıya sabiptirler. Bu buğday-
larda makro besin değerleri düşük, mikro besin değerleri ise 
daha iyi seviyelerdedir. Hemcinslerine göre daha serttirler. 
Şimdilerde nadir bulunan bu buğdaylar bazı yörelerde özel 
ekim yaptırmak suretiyle elde edilmektedir. Tercihen taş de-
ğirmenlerde öğütülürler. Zira taş değirmen kepeğin büyük 
bir bölümünü toz haline getirerek una çevirmektedir. 300-
400 kilogram/saat kapasiteli bir taş değirmen, minimum 
180 devir/dakika hızla döner. Buna taşın ağırlık basıncı da 
eklenince sürtünme ve basınç sebebiyle unda ciddi ısınma 
meydana gelir. Bu ısınma valsli değirmenlerde meydana ge-
len ısının iki katına kadar çıkabilir. Bu sebepten dolayı zede-
lenmiş nişasta miktarı her zaman optimum değerleri aşa-
rak, tehlikeli sınır olan 28-30 (UCDC)  rakamını geçer. Buna 
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in flour can be minimized and it is resistant to infestation 
and moulding as the activity of some microorganisms 
slows down. Flour produced in this way is the genuine 
whole wheat flour. Breads obtained by resting the flour 
which has heating level above the optimum value and 
impaired starch rate in a cool place for a week and kne-
ading and cooking with traditional yeast and methods 
are genuine whole wheat breads. Yeast used in traditi-
onal method comprises from completely organic yeast 
made from sourdough, malt extract, chickpea yeast and 
omasum. Bread dough prepared by using traditional ye-
ast is kneaded by hand for a long time and is subjected 
to longtime fermentation (kneading at night and making 
bread in the morning). After the fermentation process 
traditional breads are subjected to 1,5 hour cooking 
time at least.

Using traditional methods and traditional yeasts dec-
rease the influence of phytic acid. As it is known, phytic 
acid is included in wheat. İt includes vitamins and mine-
rals in the bread in dough with high bran rate and during 
long term fermentations and cooking, and also it pre-
vents the human body absorb the vitamin and minerals. 
Actually, in order to decrease the influence of phytic 
acid, it is possible to add some rye flour to the flour. 

Breads made with traditional methods and traditional 
yeasts are quite good in terms of aroma, flavor, taste and 
filling. Moreover traditional breads conserve their fresh-
ness and have longer shelf life. Countryside people con-
suming this bread have fewer rates to be taken chronic 
illnesses and are more resistant to diseases and healthier 
in comparison to those consuming White bread. 

2. INDUSTRIAL WHOLE WHEAT FLOUR 
AND BREAD 
High capacity flour plants have less chance to find 

organic wheat due to their high capacity; nearly none. 
However, they can make agreements with farmers in 
order to use in special purpose flour. This cause flour 
sale slow down as it may increase the raw material 
prices. 

In wheat which is cultivated using wheat seeds with 
foreign origins and high efficiency, and also chemical fer-
tilizer, yields and hectoliter is high, kernels are big and 
heavy. Tempering time is less than the traditional organic 
wheat cultivated in barren lands. They have very sensitive 
structure in spite of their appearance. They are not re-
sistant to heavy tearing. İt is necessary to be careful and 
show sensivity during milling. They are not resistant to 
high temperature, heavy pressure and friction. That’s why 
impaired starch rate may exceed maximum level. They 
may be deformed easily. They do not like stone mill espe-

rağmen mükemmel ekmek olabilme özelliğine sahiptirler. 
Esas dikkate alınması gereken husus ise aşırı sürtünme ve 
basıçtan dolayı oluşan yüksek ısı sonucunda hem unun ru-
tubetinin minimize edilmesi hem de bazı mikroorganizma-
ların işlevi yavaşladığı için böceklenme ve küflenmeye karşı 
dayanıklı olmasıdır. Bu şekilde üretilen unlar gerçek anlamda 
tam buğday unlarıdır. Optimum değerlerin üzerindeki ısı ve 
zedelenmiş nişasta oranına sahip bu unların, serin bir yerde 
bir hafta dinlendirildikten sonra geleneksel mayalar ve yön-
temlerle yoğrulup pişirilmesi sonucu elde edilen ekmekler, 
gerçek anlamda hakiki tam buğday ekmeğidirler. Gelenek-
sel yöntemde kullanılan mayalar ekşi hamur, malt hülasası, 
nohut mayası ve şirdenden yapılan tamamen organik maya-
lardan oluşmaktadır. Bu tip geleneksel mayalar kullanılarak 
hazırlanan ekmek hamuru, özellikle ahşap teknede elle uzun 
süre yoğurulmakta ve uzun süreli bir fermantasyona (gece 
yoğrulup sabah pişirilen) tabi tutulmaktadır. Bu fermantas-
yon sürecinin ardından geleneksel üretimde ekmekler en az 
1,5 saatlik bir pişirme sürecinden geçmektedir.

Geleneksel yöntemler ve geleneksel mayaların kullanıl-
ması fitik asidin etkisini iyice azaltır. Bilindiği üzere fitik asit 
buğdayın içeriğinde bulunur. Yüksek kepek içeren hamur-
larda uzun süreli fermantasyon ve uzun süreli pişirimlerde 
ekmeğin içeriğindeki vitamin ve mineralleri kendisine bağ-
layarak vücudun vitamin ve mineralleri emilimini engeller. 
Aslında fitik asitin etkisini iyice azaltmak için una bir miktar 
çavdar unu katmak çok isabetli olacaktır.

Geleneksel yöntemler ve geleneksel mayalarla yapılan 
ekmekler aroma, lezzet, tat ve doyuruculuk bakımından 
oldukça iyidirler. Üstelik geleneksel ekmekler tazeliklerini 
muhafaza eder ve daha uzun raf ömrüne sahiptirler. Bu 
ekmeği tüketen kırsaldaki kişilerle, beyaz ekmek tüketen 
kişileri mukayese ettiğimizde, kırsaldaki kişilerin kronik 
hastalıklara yakalanma oranlarının düşük, hastalıklara 
karşı daha dirençli ve sağlıklı olduklarını göreceksiniz.

2. ENDÜSTRİYEL TAM BUĞDAY UNU VE EKMEĞİ
Yüksek kapasiteli un fabrikalarının kapasitelerinden do-

layı organik buğday bulabilme şansları çok azdır; hatta 
yok gibidir. Ancak özel amaçlı unlarda kullanılmak üzere 
çiftçilere anlaşmalı ekim yaptırabilirler. Bu da hammadde 
fiyatlarını yükselteceği için un satışlarını yavaşlatır.

Yüksek verim veren çeşitli yabancı menşeli buğday to-
humları ile kimyasal gübreler kullanılarak ve sulama yapı-
larak yetiştirilen buğdaylarda verim ve hektolitre yüksek, 
taneler iri ve dolgun olur. Tavlama süreleri kıraç tarlalarda 
yetiştirilen geleneksel organik buğdaylara göre daha kı-
sadır. Görünümlerinin aksine çok nazik bir yapıları vardır. 
Aşırı hırpalanmaya gelmezler. Öğütme aşamasında dikkat 
etmek ve hassasiyet göstermek gerekir. Zira yüksek ısıya, 
aşırı baskıya ve sürtünmeye dayanıklı değillerdir. Bu yüz-
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cially. When milled in stone mills, they lose their possibility 
to be bread partially. 

As roller milling plants have gradual milling, bran is 
separated from flour as a whole and razmol. Although it 
is united again in milling process and launched as whole 
wheat flour, this is not the same thing as flour made in 
stone mills. In stone mills, however, most of the bran 
is powdered and blended into flour; I guess this is the 
secret of it. 

İmpaired starch rate in industrial flour should never ex-
ceed optimum value. As a matter of fact, dough kneading 
machines known as mixer increase the impaired starch 
amount to some extend during the kneading process. 

Wheat cultivated industrially has high macronutrient 
value and low micronutrient value. Enzyme values can 
never be sufficient. Enzymes that The Ministry of Ag-
riculture permitted to be used are added to flour ho-
mogeneously during the milling process and flour is 
enriched. 

Obtained flour is processed industrially in bread plants. 
The flour is kneaded in dough mixers with forks and mixer 
dough machines with quick kneading technics. Although 
sourdough is used during kneading, dough is fermented 
and improved quickly using a plenty of biochemical fresh 
yeast.  İndustrial biochemical fresh yeast usage increa-
ses phytic acid activity, prevent absorption of minerals in 
bread and cause minerals to be removed from the body. 
There is not much to do here for bakeries or bread plants 
because industrial production requires this. Cooked bre-
ad does not have a long shelf life like traditional bread. 
When they are not conserved carefully, they can be moul-
ded. Consuming them fresh would be more proper. They 
may cause metabolism run faster due to their bran con-
tent. İnsist of consumers must have attracted attention 
of bakers and bread industry; so breads made with tra-
ditional yeast and traditional methods become common 
in the shelves. 

Although prices seem high, just traditional bread 
which is perfect in every aspect and fulfilling is more ful-
filling than industrial bread. So it gives feeling of fullness. 
Genuine whole wheat bread that is consumed less can 
be used in fight with obesity. Moreover, that it is healt-
hier and economic will be understood in the medium 
term. When the society turns towards traditional bread, 
hunger fear in the World will be ended. Traditional bre-
ad will decrease bread consumption in half. For a life 
without chronic diseases, more healthy, and a happier, 
sustainable life, turning back to traditional bread is quite 
important. 

den zedelenmiş nişasta miktarları maksimum seviyeleri 
geçebilir. Çabuk deforme olabilirler. Özellikle taş değir-
menini hiç sevmezler. Taş değirmeninde öğütüldüklerinde 
ekmek olabilme özelliklerini kısmen kaybederler.

Valsli un fabrikalarında kademeli öğütme olduğu için 
kepek bütün olarak ya da razmol şeklinde undan ayrı-
lır. Her ne kadar öğütme prosesinde tekrar birleştirilip 
tam buğday unu olarak piyasaya sürülseler de, bu taş 
değirmende yapılan unla aynı şey değildir. Zira taş de-
ğirmende kepeğin büyük bir bölümü toz haline gelerek 
una karışmaktadır; bence bu işin sırrı burada gizlidir.

Endüstriyel unlarda zedelenmiş nişasta oranları asla opi-
mum değerleri aşmamalıdır. Zaten mikser adıyla bilinen 
hamur yoğurma makinaları da yoğurma esnasında zede-
lenmiş nişsata miktarını bir miktar daha yükseltmektedir.

Endüstriyel olarak yetiştirilen buğdaylarda makro besin 
değerleri yüksek, mikro besin değerleri ise düşüktür. Hiç-
bir zaman enzim değerleri yeterli olmaz. Tarım bakanlığı-
nın kullanımına izin verdiği enzimler, öğütme prosesinde 
una homojen bir şekilde ilave edilerek un desteklenir.

Elde edilen un, ekmek fabrikalarında tamamen endüstriyel 
yöntemlerle işlenir. Un, ya çatal hamur kazanlarında ya da hızlı 
yoğurma tekniğine sahip mikser hamur makinelerinde yoğru-
lur. Yoğrulma esnasında kısmen ekşi hamur kullanılsa da esa-
sen biyokimyasal yaş maya bol miktarda kullanılarak hamurun 
çabuk fermantasyonu ve erken gelişmesi sağlanır. Endüstriyel 
biyokimyasal yaş maya kullanımı, fitik asitin aktivitesini artırarak 
ekmeğin içeriğindeki minarallerin emilimini engellemek suretiy-
le, minerallerin vücuttan atılmasını sağlar. Burada fırıncı ya da 
ekmek fabrikalarının yapabilecekleri çok şey yoktur çünkü en-
düstriyel üretim bunu gerektirmektedir. Pişen ekmeğin gelenek-
sel ekmek gibi uzun süreli bir raf ömrü de yoktur. Özenle mu-
hafaza edilmedikleri zaman küflenme yapabilirler. Taze olarak 
tüketilmeleri daha isabetli olacaktır. İçerdikleri kepek oranından 
dolayı metabolizmanın çalışmasına katkıları vardır. Tüketicinin 
ısrarı, fırıncı esnafının ve ekmek endüstrisinin dikkatini çekmiş 
olacak ki artık geleneksel mayalar ve geleneksel yöntemlerle 
üretilen ekmekler raflarda görülmeye başladı.  

İlk bakışta fiyat yüksek gibi görülse de her bakımdan mü-
kemmel ve doyurucu olan geleneksel ekmeğin bir tanesi, en-
düstriyel ekmeğin iki tanesinden daha doyurucu olduğundan 
insana tokluk hissi vermektedir. Daha az tüketilen gerçek tam 
buğday ekmeği obeziteyle mücadelede kullanılabilir. Ayrıca 
daha sağlıklı ve daha hesaplı olduğu da orta vadede anlaşıla-
caktır. Toplumun geleneksel ekmeğe dönmesi halinde dünya-
nın açlık korkusu da bitecektir. Zira geleneksel ekmek, ekmek 
tüketimini yarı yarıya düşürecektir. Kronik hastalıklardan uzak, 
daha sağlıklı bir yaşam kalitesi, daha mutlu ve sürdürülebilir bir 
hayat için geleneksel ekmeğe geri dönmek oldukça önemlidir. 
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Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de de-
ğişen yaşam şekline bağlı olarak bisküvi 
tüketimi artmaktadır. İnsanların çalışma ha-
yatına ve seyahate daha fazla zaman ayır-
malarıyla yemek pişirmeye ayrılan zama-
nın azalması ve gelir seviyesinin artması, 
“atıştırılan yiyecekler” arasındaki bisküvinin 
tüketiminin artmasının en önemli nedenleri 
arasında yer almaktadır. Dolayısıyla tüke-
timdeki artışa paralel olarak üretim de tüm 
dünyada artmaktadır.

Önceleri lüks bir tüketim maddesi olarak 
kabul edilen bisküvi, bugün artık herke-
sin tüketebileceği bir gıda haline gelmiştir. 
Ancak, Avrupa’da 10-15 kg düzeylerinde 
olan kişi başına bisküvi tüketimi Türkiye’de 

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

Biscuit, which was accepted as a luxury 
consumption material previously, became 
a food which can be consumed by every-
body today. However, while per capita bis-
cuit consumption is  13-15 kg in Europe, 

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 million tones) and 
was more than the value estimated for 2011. It is estimated that this value 
reached 41 billion dollars in 2013.

Bisküvi tüketiminin giderek artması, bisküvi sektörünü özellikle ihracata 
yönelik yatırımlar için daha da cazip olmasına yol açıyor. 2008 yılında 35,2 
milyar Dolar değerine ulaşan (8 milyon ton) dünya tatlı bisküvi pazarı, bu 
değerle 2011 yılı için tahmin edilen değerin dahi üzerine çıktı. 2013 yılında 
ise bu değerin 41 milyar Dolar’a ulaştığı tahmin ediliyor.

DÜNYA BİSKÜVİ
PAZARI VE TÜRKİYE

WORLD BISCUIT 
MARKET AND TURKEY 
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it is still around 5-6 kg in Turkey.  For this reason, biscuit 
producers diversify their production for meeting the de-
mands of target consumers with varieties such as diet 
biscuits for diabetics, formula biscuits for children, spe-
cial breakfast biscuits, nutritive whole-wheat, oat or rye 
biscuits that are used for losing weight. 

Biscuit industry tending to produce healthy products 
in Europe and America makes efforts for producing 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 Confectionery In-
dustries 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 thousand 
tons, Spain with 447 thousand tons and France with 404 
thousand tons followed Germany. In the same period; whi-
le 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 

halen 5-6 kg seviyelerinde seyretmektedir. Bu yüzden 
bisküvi üreticileri, hedef tüketicilerin taleplerinin karşılan-
masına yönelik olarak, şeker hastaları için diyet bisküvi-
leri, çocuklar için mama bisküvileri, özel kahvaltılık biskü-
viler, besleyici ve zayıflatıcı özellikte kepekli, yulaflı veya 
çavdarlı bisküviler gibi çeşitlerle üretimde çeşitlemeye 
gitmektedir.

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 almaktadır. 
Avrupa Çikolata, Bisküvi ve Şekerleme Derneği’nin (CAO-
BISCO) verilerine göre; AB, İsviçre ve Japonya’nın toplam 
bisküvi üretimi, 2011 yılında 4 milyon 463 bin ton ola-
rak gerçekleşmiştir. Bu miktar bir önceki yıla göre yüzde 
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. An-
cak dünyadaki birçok ülkenin aksine AB ülkelerinde, 
özellikle 2009-2011 tarihleri arasında bisküvi tüketi-
minde 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 ülkelerin-
deki 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 yıl-
ları arasında yüzde 4,3, 2006 - 2011 arasındaki 5 yılda ise 
yüzde 2,6 oranında düşüş kaydetmiştir.
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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-
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 consumpti-
on 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 gro-
wing. Chocolate cake, having a sale figure of 6 billion 
dollars and 23.5 percent share, was the sub-sector of 
world confectionary market with the highest profit and 
market share.

In the said study, it is estimated that world confectionary 
market will reach 30.3 billion dollars (8 million tones) in 
2011 by 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.

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. 

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 
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-
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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-
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 follo-

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, Hollan-
da, Belçika, İngiltere ve Kanada dünyanın en önemli ihra-
catçı 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-

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 
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wed 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 increa-
sed 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 Anatolia regi-

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 birçok 
küçük tesis kurulmuş, ülke ihracat yapmaya başlamıştır.

Türkiye’de bisküvi üretimi ağırlıklı olarak Güney Doğu 
Anadolu, Marmara ve Orta Anadolu bölgelerinde yapıl-
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ons of Turkey. There is high 
correlation between this fact 
and the regional distribution 
of wheat flour facilities.

According to the data obta-
ined from the Sugar Products 
Industrialists Association, the 
biscuit production of Turkey 
decreased by 12,000 tons to 
563,000 tons in 2010 com-
pared to the previous year. 
The demand decreased by 
25,000 tons to 425,000 tons 
in the same period. Accor-
ding to Turkish Statistical 
Institute(TurkStat) data; bis-
cuit production of Turkey, which was 439 thousand tons 
in 2005, reached to 570 thousand tons in 2010 and 605 
thousand tons in 2011.

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

as medium-large modern enterprises and small scaled 
enterprises by their capacity and structures. Packaged 
varieties create the manufacturing weight of firms in the 
first group that use modern production technologies. 
These firms that created distribution channels in almost 
everywhere in our country started to be extremely ef-
fective 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 ye-
ars. 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.

maktadır. Bu durum, buğday 
un fabrikalarının bölgesel da-
ğılımları ile büyük paralellik 
göstermektedir.

Şekerli Mamul Sanayicileri 
Derneği’nin dergimizle paylaş-
tığı verilere göre; Türkiye’nin 
bisküvi üretimi 2010 yılında, 
bir önceki yıla göre 12 bin ton 
azalarak 563 bin ton civarında 
gerçekleşti. Aynı dönemde ta-
lepte de 25 bin tonluk bir dü-
şüş yaşanarak 425 bin tona 
geriledi. Türkiye İstatistik Ku-
rumu (TUİK) verilerine göre ise 
2005 yılında 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 ölçekli modern kuruluşlar ile küçük ölçek-
li mahalli işletmeler olmak üzere genelde 2 gruba ayrıl-
maktadır. Modern üretim teknolojilerini kullanan birinci 
gruptaki firmaların imalat ağırlığını ambalajlı çeşitler oluş-
turmaktadır. Ülkemizin hemen her yerinde dağıtım kanal-
ları 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.
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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 
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 tones 
of annual biscuit production capacity realizes about 1/3 of 
biscuit production in Turkey. 2005 estimated production 
figure of the province doing export to 80 countries is 300 
million dollars. As a result of careful studies for high quality 
supply, many production facilities in the province achieved 
the international quality standards and registered the qu-
ality 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 im-
portant biscuit export of Turkey was made in 1980, however, 
the amount was only 2 thousand 700 tons and 3.756 thou-
sand dollars on value basis. Increasing gradually in the follo-
wing 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 especi-
ally Russia and Central Asia Republics were selected as the 
target markets, export reached 182 thousand tones. Global 
economic crisis experienced in 1998 reduced the foreign de-
mand to biscuit produced in Turkey. Consequently, domestic 
production and export regressed. Since Turkish Grain Board 
determined a price in wheat which is the most important raw 
material of the sector above world prices, thus increasing the 
costs, decreases occurred in the production.

Biscuit exporters, in search of new markets in this 
crisis period, turned towards Africa countries. Bulgaria 

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-
liği (SSCB)’nin dağılmasıyla kurulan ülkeler, bisküvi için 
önemli bir pazar oluşturmuştur.

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

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-
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.
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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, Pales-
tine, Albania, Azerbaijan, Bulgaria, Lebanon, Senegal, 
Turkish Republic of Northern Cyprus, Macedonia, the 
United 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 biscuits export with a share of 25% by 2012. 
Following this country respectively; Yemen, Saudi Ara-
bia, Libya and Algeria are other important markets in 

Bu kriz döneminde yeni pazar arayışlarına giren biskü-
vi ihracatçıları, Afrika ülkelerine yönelmişlerdir. Bulgaris-
tan ve diğer Balkan ülkeleri de bisküvi sektöründeki krizi 
aşmada yeni bir pazar olarak öne çıkmışlardır. Özellikle 
Bulgaristan, Türkiye’nin bisküvi ihracatında bölgenin da-
ğıtım kanalı durumuna gelmiştir. Bu sonuca ulaşmada, 
Türk bisküvi sektörünün bu piyasa için uyguladığı cazip 
fiyat, kaliteli ürün ve istikrarlı bir pazarlama stratejisi etkili 
olmuştur. Sektör, içinde bulunduğu sıkıntıyı aşmak ama-
cıyla düşük kar marjlarıyla ihracata başladığı Senegal’e 
yönelik ihracatını da artırmıştır. Türklerin yoğun olarak ya-
şadığı ve bisküvi ihracatında Türkiye’nin geleneksel pa-
zarı konumunda bulunan Almanya’ya yapılan ihracat da, 
1998-2002 yılları arasında 3 kat artış göstermiştir.

Yeni pazarlarla birlikte bisküvi ihracatı 2002 yılından iti-
baren artış trendine girmiş ve Tüik verilerine göre 2007 
yılında miktar bazında 144 bin tona yükselmiştir. Ancak 
küresel krizin etkisiyle 2008 yılında yüzde 4, 2009 yılın-
da da değer bazında yüzde 7 civarında gerileyen bisküvi 
ihracatı, 2009 yılında 131 bin ton düzeyinde gerçekleş-
miştir. 2010 yılında ise bisküvi ihracatı bir önceki yıla göre 
değer bazında yüzde 13, miktar bazında da yüzde 15 
oranında artış göstermiş ve Türkiye 270 milyon Dolar de-
ğerinde 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 
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, 
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the sweet biscuits group. In the export of other biscuit 
varieties, again Iraq is the most important market with 
a share of approximately 21% by 2012. Azerbaijan, Pa-
lestine, Germany and Albania follow this country res-
pectively.

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 con-
sidered important. Export to western markets is limited 
with ethnical markets in those countries. The primary 
reason for this is the different palate in western count-
ries. 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 com-

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 yaptır-
maya başlamışlardır. Üretim teknolojilerinin bu piyasalar-
da rekabet etmeye uygun hale geldiğinin en önemli kanıtı 
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peting is shown as the fact that some biscuit producers 
of the West conduct contract production in Turkey. Bis-
cuit 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 produced 
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. 

olarak ise batının bazı bisküvi üreticilerinin Türkiye’de fa-
son üretim yaptırmakta olmaları gösterilmektedir. Biskü-
vi üreticisi artık “zor” ürünleri üretebilmektedir. Örneğin 
dünyada pazar lideri olan firmaların ürettiği ürünlerin ben-
zerleri Türkiye’de üretilmektedir. Dolayısıyla önümüzdeki 
dönemde Avrupa yeni hedef pazar olarak ortaya çıkmak-
tadır. 

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.

Sources, Kaynaklar:
1. General Secretary of Central Anatolia Exporters’ Union, Bakery Products Sector Report, June 2010
2. Application Service of Foreign Trade Branch of Istanbul Chamber of Commerce, Biscuit Sector Profile, August, 2006
3. Turkish Export Promotion Center of Undersecretariat of Foreign Trade of Turkish Republic Prime Ministry, Biscuit, 2011
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South Asian countries that have similar consumption habits in terms of 
pasta, biscuits and bread consumption have also interest in similar prod-
ucts culturally although they differ in consumption amount. Being influ-
enced from each other’s’ cuisines, these countries reflect this in their 
product range.

Makarna, bisküvi ve ekmek tüketiminde birbirine benzer tüketim alışkan-
ları olan Güney Asya ülkeleri, tüketim miktarında farklılık gösterseler de 
geleneksel kültür bağlamında benzer ürünlere ilgi duymaktadırlar. Bir-
birlerinin mutfak kültürlerinden etkilenen bu ülkeler ürün çeşitliliğine de 
bunu yansıtmaktadırlar.

Güney Asya Ülkelerinde Ekmek, 
Makarna ve Bisküvi

Cuisines of South Asian countries which are India, Pa-
kistan, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka and Mal-
dives have similarities. Especially in bread consumption 
preferences, cultural bound between South Asian count-
ries seems prominent. Chapati, a bread type, is counted 
as one of the staple foodstuffs in South Asian countries 
and it is only different in terms of what it is served with or 
the filling materials of it. 

Some of the common flavors in this part of the world 
are chilly, black pepper, cloves, herbs with strong aro-
ma and garlic become prominent in terms of foodstuffs 
consumed with bread and content of pasta sauces. 
South Asian people whose pasta culture is based on 
noodle and traditional vermicelli pasta prefer mostly 
stew or vegetable sauces or sauces prepared with 
meat types peculiar to the country. Consuming noodle 

Hindistan, Pakistan, Nepal, Bangladeş, Bhutan, Sri 
Lanka ve Maldivler’in yer aldığı Güney Asya ülkelerinde 
mutfak kültürü bu ülkeler arasında benzerlik göstermek-
tedir. Özellikle ekmek tüketim tercihlerinde Güney Asya 
ülkeleri arasındaki kültür bağının yoğunluğu göze çarp-
maktadır. Chapati isimli bazlama tipi ekmek neredeyse 
tüm Güney Asya ülkelerinde temel gıdalardan biri sayıl-
makta, yalnızca beraber tüketilen ya da içine doldurulan 
malzemeler farklılık göstermektedir. 

Dünyanın bu bölgesinde ortak kabul edilen tatlardan 
bazılarıysa acı biber, karabiber, karanfil, aroması güçlü 
bitkiler ve sarımsak hem ekmekle birlikte tüketilen gıdala-
rın hem de makarna soslarının içeriğinde öne çıkmaktadır. 
Makarna kültürü ise noodle ve geleneksel erişte etrafında 
şekillenen Güney Asya halkı daha çok sulu, sebzeli sosları 
ya da ülkeye özgü et çeşitleriyle hazırlanmış sosları tercih 

BREAD, PASTA AND BISCUIT 
IN SOUTH ASIAN COUNTRIES
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as soup is another popular meal type. Rice and semo-
lina become prominent in dessert consumption. Pud-
dings prepared with milk and rice, sweet dumplings 
prepared with milk, cheese, coconut and semolina are 
general examples for the desserts consumed in South 
Asia. In addition, it is observed that deep fried small 
pastries made consumed on the street and from wheat 
flour are very prominent. 

BREAD, PASTA AND BISCUITS IN PAKISTAN 
In different regions of Pakistan, there are different cuisi-

nes. Having similarities with Indian cuisine, Pakistani cui-
sine is very rich as it has influenced from central Asia and 
Middle East. In Pakistani cuisine which is based on meat 
mainly, bread has an important place as it is in many co-
untries. Pakistani people made wide varieties of breads 
and use wheat flour for these bread types. 

etmektedir. Noddle’ın çorba olarak sunumu da oldukça 
sık karşılaşılan bir yemek çeşididir.  Tatlı tüketiminde ise 
pirinç ve irmiğin ön plana çıktığı görülmektedir. Süt ve pi-
rinçle hazırlanan pudingler ve süt, peynir, hindistan cevizi 
ve irmikle hazırlanan tatlı hamur topları genel olarak Gü-
ney Asya ülkelerinde tüketilen tatlılara örnek teşkil etmek-
tedir. Bunun yanı sıra atıştırmalık kültüründe de özellikle 
buğday unundan elde edilen, kızgın yağda kızartılan bö-
rek benzeri ufak hamur işi yiyeceklerin, sokakta tüketilen 
gıdalar arasında öne çıktığı gözlenmektedir. 

PAKİSTAN’DA EKMEK, MAKARNA VE BİSKÜVİ 
Pakistan’ın farklı bölgelerinde farklı yemek kültürü görül-

mektedir. Genel olarak Hindistan mutfağıyla benzerlik göste-
ren Pakistan mutfağı, aynı zamanda Orta Asya ve Orta Doğu 
mutfağından da esintiler taşıdığı için oldukça zengindir. Ge-
nel olarak et ağırlıklı olan Pakistan mutfağında birçok ülkede 



66 July-September  • Temmuz - Eylül 2015 BBM MAGAZINE

RESEARCH • ARAŞTIRMA

One of the most common of these bread types is cha-
pati which is a thin flatbread cooked in pan. Produced 
mostly in the regions where tandoori is not used, cha-
pati is the most commonly consumed bread type in the 
country. Meaning bread in Urdu language which is the 
national language of Pakistan, naan is bread thicker than 
chapati and which is made from leavened dough and 
white flour. Cooked in tandoori, naan is consumed as 
plain or with fillings. Other bread types consumed in Pa-
kistan are taftan prepared with saffron or cardamom and 
made from leavened dough, roti cooked in clay Owen 
and is very popular, paratha consumed generally in bre-
akfast with butter and milk, sheermal consumed in spe-
cial occasions and cooked with fruits, milk and butter. 

Preferring strong spices in pasta consumption, Pa-
kistani people reflect the country’s ethnic and cultural 
richness with their various pasta types. In Pakistan whe-
re various cultures are blended, most consumed pasta 
types are chicken noodles prepared with garlic, pepper, 
onion and soy sauce. Likewise, a type of pasta which is 
blended with onion, tomato and mutton sauce and also 
cut as spiral shape is very popular. 

İnterest for Italian cuisine is getting more intense in 
Pakistan and this cause different pasta types to be con-
sumed more in the country. İn terms of cuisine variety, 
noodle or vermicelli pasta are served after blended with 
mutton, chicken, garlic, curry or saffron. 

One of the desserts gaining a place in Pakistani cuisine, 
kheer is prepared with boiled rice, broken wheat and ver-
micelli with milk. Another dessert type prepared with boiled 
rice is zarda. Being prepared with mustard and almond, 
zarda is one of the popular wedding desserts. Being prepa-
red when toasted bread is soaked with hot milk, ke meetha 
is consumed in special occasions. Rabri, ras malai, jalebi 
and panjiri can be examples for deserts prepared with flour.  
One of the most commonly consumed confectioneries in 
Pakistan; barfi is prepared with chickpea flour, cashewnut 
and nuts and consumed in weddings, religious festivals and 
special occasions. Most popular cookie widely consumed 
in public is kesar pedad. Kesar pedad is a traditional cookie 
prepared with saffron and peanut. 

BREAD, PASTA AND BISCUIT 
IN INDIA, SRI LANKA AND MALDIVES
There are many flatbread and crepe types in India. Va-

rious presentations of them reflect the cuisine of India 
which differs in nearly every region. Most of the flatb-
reads in India produced from semi hard wheat or finely 
milled and whitened Maida flour. Some of the flatbread is 
with vegetables and butter. In northern part of India, bre-
ads like roti and chapati which are consumed in Pakistan 

olduğu gibi ekmek önemli bir yer tutmaktadır. Pakistanlılar 
çok çeşitli ekmek türleri pişirmekte, pişirdikleri bu ekmekler-
de de ağırlıklı olarak buğday unu kullanmaktadırlar. 

Bu ekmek türleri içinde en yaygın olanı Chapati isimli, ta-
vada pişirilen ince, yufka benzeri ekmek türüdür. Pakistan’ın 
genellikle tandır kullanılmayan bölgelerinde üretilen Chapati, 
ülkede en sık tüketilen ekmek çeşididir.  Pakistan’ın ulusal 
dili Urducada da ekmek anlamına gelen naan, genelde cha-
patiden daha kalın, mayalı hamur ve beyaz undan yapılan 
bir ekmek türüdür. Tandırda pişirilen naan, ülkenin hemen 
hemen her bölgesinde sade ya da içi doldurularak tüketil-
mektedir. Pakistan’da sıkça tüketilen diğer ekmek türleri ise 
safran ve kakule katılarak, mayalı hamurdan pişirilen taftan,  
çömlek fırınında pişirilen ve oldukça popüler olan roti, ge-
nellikle kahvaltıda tereyağı ve sütle birlikte tüketilen paratha 
ekmeği, içine meyve parçacıkları, süt ve tereyağı katılarak 
pişirilen ve özel günlerde tüketilen sheermaldir. 

Makarna tüketiminde bol baharatlı sunumları tercih eden 
Pakistanlılar, çeşitli makarna tipleriyle de ülkenin etnik ve kül-
türel zenginliğini yansıtmaktadır. Çevre kültürlerin farklı lez-
zetlerini harmanlayan Pakistan’da sıklıkla tüketilen makarna 
çeşitlerinden biri de sarımsak, biber, soğan ve soya sosuyla 
hazırlanan tavuklu noodledır.  Aynı şekilde, soğan, domates 
sosu ve koyun etiyle soslandırılan, Pakistan’a özgü spiral şe-
kilde kesilmiş makarna da oldukça popülerdir. Pakistan’da 
İtalyan mutfağına olan ilgi giderek artmakta ve bu da çeşitli 
makarna türlerinin halk arasında tüketim miktarını da artır-
maktadır. Mutfak çeşitliliği açısından ise noodle ve erişte gibi 
makarnalar özellikle koyun eti, tavuk, sarımsak, köri ya da 
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are cooked in pan and breads like puri or bhatura are 
fried and consumed. In southern India also, breads which 
are prepared when rice and lentil are blended in small pi-
eces and fried in hot oil are quite popular. In western part 
of India also, breads prepared from coarse grains like 
wheat, sorghum and ragi are consumed. Bread culture of 
Sri Lanka is not very different from India’s cuisine. Bread 
named as kottu which is prepared with vegetable filling, 
strong spices and blended with egg, meat and cheese 
sometimes is very famous. As it is Pakistan and India, roti 
bread which is produced from wheat flour and prepared 
with onions and green pepper sometimes. In Maldives of 
which cuisine is based on coconut, fish and rice mostly, 
a type of traditional flatbread named roshi which is pre-
pared with all purpose flour and in small pieces or rice 
dumplings replace the bread. 

Pasta is counted as a traditional foodstuff in India. İn-
dian pasta which can be produced at home as instant is 
prepared with various cutting styles and sauces. Having 
its roots in Asia, noodle is one of the most preferred past 
types in India. Pasta is served mostly with strong spices, 
curry sauce or tofu cheese. Geema which is prepared with 
mutton, onion, garlic, ginger, chilly, and various spices is 
one of the sauces served with pasta. The pasta which 
is prepared with a powder obtained by blending various 
spices is named as garam masala and it is consumed in 
nearly all parts of India. İt is known that pasta is consumed 
with veal, chicken, fish and various vegetables in Sri Lan-
ka. As it is India, pasta consumption which is diversified 
with curry sauce, and the spices peculiar to the country 

safranla tatlandırılarak servis edilmektedir. 

Pakistan’ın yemek kültüründe yer edinmiş tatlılardan biri 
olan kheer, haşlanmış pirinç, kırık buğday ve sütlü erişte 
kullanılarak hazırlanmaktadır. Haşlanmış pirinç kullanılarak 
elde dilen bir diğer tatlı türü ise zardadır. Safran ve badem 
katılarak hazırlanan zarda popüler düğün tatlılarından biri-
dir. Kızarmış ekmeklerin sıcak süte batırılarak hazırlanma-
sıyla elde edilen ke meetha özel günlerde sıklıkla tüketilen 
bir tatlı türüdür. Un kullanılarak hazırlanan tatlılara ise rabri, 
ras malai, jalebi ve panjiri örnek gösterilebilir. Pakistan’da 
sıklıkla tüketilen bir şekerleme türü olan barfi ise nohut unu, 
akaju cevizi ve fıstık kullanılarak hazırlanmakta, düğün tö-
renlerinde, dini bayramlarda ve özel günlerde tüketilmekte-
dir. Halk arasında sıklıkla tüketilen bisküvi ve kurabiyelerin 
en popüleri ise kesar pedadır. Kesar peda safran ve fıstık 
kullanılarak hazırlanan geleneksel bir kurabiyedir. 

HİNDİSTAN, SRİ LANKA VE MALDİVLER’DE 
EKMEK, MAKARNA VE BİSKÜVİ
Hindistan’da çok çeşitli bazlama ve krep türü bulunmakta-

dır. Bunların çeşitli sunumu ise Hindistan’ın hemen hemen her 
bölgesinde farklılık gösteren yemek kültürünü yansıtmaktadır. 
Hindistan’daki bazlama ekmeklerinin büyük çoğunluğu yarı-
sert buğdaydan ya da ince öğütülmüş ve beyazlatılmış maida 
unundan üretilmektedir. Bazı bazlama ekmekleri ise sebzeli 
ve tereyağlıdır. Hindistan’ın kuzey kesimlerinde, Pakistan’da 
da tüketilen roti ve chapati gibi ekmekler tavada pişirilmekte 
ve puri ya da bhatura gibi ekmeklerse kızgın yağda kızartıla-
rak tüketilmektedir. Güney Hindistan’da ise pirinç ve merci-
meğin küçük parçalar halinde bir araya getirilip tavada kızartıl-
masıyla oluşturulan ekmekler oldukça popülerdir. Hindistan’ın 
batı bölgelerinde ise buğday, sorgum ve ragi gibi kaba taneli 
tahıllardan yapılan ekmekler tüketilmektedir. Sri Lanka ek-
mek kültürü ise Hindistan’dakinden çok farklı değildir. Kottu 
isimli, sebze dolgulu ve bol baharat kullanılarak hazırlanan, 
kimi zaman da yumurta, et ya da peynirle karıştırılarak ser-
vis edilen ekmekler oldukça meşhurdur. Tıpkı Pakistan ve 
Hindistan’da olduğu gibi, Sri Lanka’da da sevilen bir ekmek 
olan roti buğday unundan üretilmekte, bazen de soğan ve 
yeşilbiber kullanılarak hazırlanmaktadır. Mutfak kültürü ağırlıklı 
olarak hindistancevizi, balık ve pirince dayanan Maldivler’de 
ise ekmeğin yerini kızartılmış pirinç topları ya da roshi isimli 
çok amaçlı undan yapılan, küçük boyutlarda hazırlanan bir tür 
geleneksel bazlama ekmeği almaktadır. 

Hindistan’da makarna geleneksel yiyeceklerden biri sayıl-
maktadır. Evde de taze olarak üretilebilen Hindistan makar-
nası, çok farklı kesim şekilleri ve farklı soslarla hazırlanmak-
tadır. Anavatanı Asya olan noodle da Hindistan’da oldukça 
tercih edilen makarna türlerinden biridir. Makarnalar ağırlıklı 
olarak bol baharatlı, köri soslu, tofu peynirli olarak sunulmak-
tadır. Bunun yanı sıra koyun eti, soğan, sarımsak, zencefil, 
acı biber ve çeşitli baharatlarla hazırlanan qeema da ma-
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is getting increase. Although food culture is based on rice 
or rice-based foods, it is seen that pasta consumption is 
getting increase and pasta is blended with flavors like fish, 
onion, various vegetables and chili sauce. 

A culture of cookie and dessert prepared with flour 
is very common in India. One of the most prominent 
examples of this is dumplings named as modak. These 
dumplings is made from rice or wheat flour and blended 
with Maida flour. Coconut, jaggery or saffron is used as 
filling for dumplings. Creamy desserts that are prepared 
blending rice with milk are also popular; a dessert named 
payasam is an example to this. İt is seen that rice flour is 
used in various desserts. Flavors like adhirasam, arise-
lu, gavvalu, kozhakkatai, pootharekulu, unni appam are 
examples to the desserts that are made from rice flour. 
There are also some other desserts which are made from 
wheat flour and are popular especially in the southern 
part of India. Kakinada khaja which is made frying in oil, 
Kajjikayalu which is consumed with coconut, sugar or 
semolina fillings, bellam pasham, halbai and gol papadi 
are also desserts prepared with wheat flour. İndians who 
consume desserts which is fried in hot oil and flavored 
with sugar, prefer the products made from wheat flour, 
butter, sugar, almond, fruits, cinnamon in terms of bis-
cuits and cookies. Among people who do not consume 
any animal product due to their religious beliefs, cookies 
made without using egg or butter and prepared with Ma-
ida flour are quite popular. 

While making the desserts that Sri Lankan people 
prefer, generally rice flour or semolina is used. Especi-
ally puddings prepared with semolina and jaggery, aluwa 
which is served in cultural events and prepared with rice 
flour, athirasa, bibikkan which is prepared with rice flour 
again, mung kevum, weli thapala, kalu dodol and kokis 
are examples. It is seen that most common desserts in 
Maldives are prepared with chocolate, coconut and va-
rious fruits. Sweet bread with banana, Dhonkeyo Kajuru 
which is prepared with banana again, biscuits pudding 
cooked with corn flour, handulu bondibai prepared with 
rice and apple tart are examples for what is served in 
Maldives.  

BREAD, PASTA AND BISCUITS 
IN BANGALDESH, BHUTAN AND NEPAL
As it is in Pakistan and India, breads like flatbread or 

crepe are consumed in Bangladesh. As well as breads 
which are made from wheat flour, breads which are made 
from Maida flour or lentil flour are consumed most of the 
time. Luchi made from Maida flour, qeema, mughlai pa-
ratha which is prepared with egg, onion and pepper, 
chapati looking like tortilla bread, samasa bread which 
is filled with potato and spices generally, paratha bread 

karnayla birlikte servis edilen soslardan biridir. Hindistan’da 
bulunan çok çeşitli baharatların karışımından elde edilen to-
zun yardımıyla pişirilen makarna ise garam masala makarna 
olarak adlandırılır ve Hindistan’ın hemen hemen her bölge-
sinde beğeniyle tüketilir. Sri Lanka’da ise makarnanın ağırlıklı 
olarak dana eti, tavuk, balık ve çeşitli sebzelerle lezzetlendi-
rilip servis edildiği bilinmektedir. Tıpkı Hindistan’daki gibi köri 
sosu ve ülkeye özgü baharatların bolca yer bulduğu makar-
na tüketimi giderek artmaktadır. Her ne kadar gıda kültürü 
pirinç ve pirinçten yapılan yemeklere dayansa da makarna 
tüketiminin giderek arttığı ve makarnanın balık, soğan, çeşitli 
sebzeler ve acı sosla lezzetlendirildiği görülmektedir. 

Hindistan’da un kullanılarak yapılan bisküvi ve tatlı kültürü 
oldukça yaygındır. Buna en belirgin örneklerden biri de modak 
isimli hamur toplarıdır. Bu hamur topları pirinç ya da buğday 
unundan yapılmakta, içine de maida unu karıştırılmaktadır. 
Dolgu malzemesi olarak hamur toplarının içine Hindistan ce-
vizi, palmiye şekeri ya da safran doldurulur. Pirincin sütle ka-
rıştırılmasıyla elde edilen kremalı tatlılar da oldukça popülerdir; 
payasam isimli tatlı ise bunun bir örneğidir. Pirinç ununun çok 
çeşitli tatlılarda kullanıldığı görülmektedir. Adhirasam, ariselu, 
gavvalu, kozhakkatai, pootharekulu, unni appam gibi lezzetler 
pirinç unu kullanılarak hazırlanan tatlılara örnektir. Pirinç unu-
nun yanı sıra buğday unundan yapılan ve özellikle Hindistan’ın 
güney kesimlerinde popüler olan bazı tatlılar da vardır. Yağda 
kızartılarak elde edilen kakinada khaja, içi Hindistan cevizi, 
şeker ya da irmikle doldurularak tüketilen kajjikayalu, bellam 
pasham, halbai ve gol papadi ise buğday unuyla hazırlanan 
tatlılardandır. Ağırlıklı olarak yağda kızartılıp şerbetle tatlandırı-
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which is consumed in breakfast, roti kalai which is served 
with a sauce made from lentil flour and chili green pepper 
are examples the breads consumed in Bangladesh. In 
Bhutan cuisine which has many examples with Brown 
rice, foods prepared using Brown rice become promi-
nent. As usage of hard wheat and corn increased today, 
bread varieties have also increased. In Bhutan where 
bread is counted as staple foodstuff, breads which look 
like flatbread, are made from hard wheat and named as 
khule are so popular. Nepali people who introduced with 
somun bread through Europeans consume flatbreads 
mostly. These breads are named as roti or chapati as it 
is in other South Asian countries. Although rice is mostly 
used in Nepali cuisine, breads are generally made from 
millet or hard wheat. İt is observed that these breads are 
served as a part of the main course or filled with vege-
tables or meat. 

People in Bangladesh generally prefer noodle in terms 
of pasta. The most common noodle type is the fried ones 
with vegetable sauces. Fried egg pieces are added to 
noodle sauce. Pasta consumption of Bhutan is also ba-
sed on noodle. Wheat is cultivated in the eastern part of 
the country especially for noodle production. Bhutanese 
people who are fond of vegetables prefer to flavor their 
pasta sauces with chili pepper, chicken or various vege-
tables. Noodle consumption can be seen especially in 
soup or porridge culture. Traditional Tibet soup named 
as thukpa is one of the most commonly consumed soups 
of Bhutanese people. In Nepal where there are influences 

lan tatlılar tüketen Hintliler, bisküvi ve kurabiye tercihlerini ise 
daha çok buğday unu, tereyağı, şeker, badem, meyve, tarçın 
kullanılarak hazırlanan ürünlerden yana kullanmaktadır. İnanış 
gereği herhangi bir hayvansal ürün içermeyen gıdalar tüketen 
insanlar arasında ise yumurta ve tereyağı kullanılmadan ya-
pılan, maida unuyla pişirilen kurabiyeler oldukça popülerdir. 

Sri Lanka’da beğenilerek tüketilen tatlıların yapımında 
genellikle pirinç unu ya da irmik kullanılmaktadır.  Özellikle 
irmik ve palmiye şekeriyle hazırlanan puding, kültürel et-
kinliklerde sıklıkla servis edilen ve pirinç unuyla hazırlanan 
aluwa, athirasa, yine irmik kullanılarak hazırlanan bibikkan, 
mung kevum, weli thapala, kalu dodol ve kokis buna ör-
nektir. Maldivler’de ise ağırlıklı olarak tüketilen tatlıların ge-
nellikle çikolata, Hindistan cevizi ve çeşitli meyveler kulla-
nılarak hazırlanan tatlılar olduğu görülmektedir. Muzlu tatlı 
ekmek, yine muz kullanılarak hazırlanan dhonkeyo kajuru, 
mısır unuyla pişirilen bisküvili puding, pirinçle hazırlanan 
handulu bondibai ve elmalı turta Maldivlerde sunulan tat-
lılara örnektir. 

BANGLADEŞ, BHUTAN VE NEPAL’DE EKMEK, 
MAKARNA VE BİSKÜVİ
Tıpkı Pakistan ve Hindistan’da olduğu gibi Bangladeş’te de 

bazlama, krep tipi ekmekler tüketilmektedir. Buğday unuyla 
yapılan ekmeklerin yanında, maida unu ve mercimek unuyla 
hazırlanan ekmekler de sıklıkla tüketilmektedir. Maida unuyla 
yapılan luchi ve qeema, yumurta, soğan ve biber karıştırıla-
rak hazırlanan mughlai paratha, tortilla ekmeğine benzeyen 
chapati ekmeği, içi genellikle patates ve baharatlarla doldu-
rulan samasa ekmeği, kahvaltılarda tüketilen paratha ekmeği, 
mercimek unu ve acı yeşilbiber sosuyla servis edilen roti kalai 
Bangladeş’te tüketilen ekmek çeşitlerine örnektir.  Esmer pi-
rincin bolca bulunduğu Bhutan yemek kültüründe ise esmer 
pirinçle hazırlanan ekmekler göze çarpmaktadır. Günümüzde 
sert buğday ve mısır kullanımının da artmasıyla, ekmek çe-
şitlerinde de artış gözlenmektedir. Ekmeğin temel gıdalardan 
biri sayıldığı Bhutan’da esmer pirinçten yapılan ekmeğin yanı 
sıra khule isimli gözlemeye benzeyen, sert buğday kullanı-
larak hazırlanmış ekmekler de oldukça popülerdir. Somun 
ekmekle Avrupalılar aracılığıyla tanışan Nepal halkı ise gözle-
me tipi ekmeği sıklıkla tüketmektedir. Bu ekmeklere de diğer 
Güney Asya ülkelerinde olduğu gibi roti ya da chapati ismi 
verilmektedir. Nepal mutfağında ağırlıklı olarak pirinç kullanılsa 
da ekmekler darı ya da sert buğdaydan yapılmaktadır. Bu tip 
ekmeklerin ana yemekle bir bütün olarak, içine sebze ve et 
doldurulup sarılarak servis edildiği gözlenmektedir. 

Bangladeş’te makarna tercihi genel olarak noodle türü 
makarnaya yöneliktir. En sık tüketilen noodle türü ise kızar-
tılmış, çeşitli sebzelerle soslandırılmış noodle’dır. Noodle 
sosunun içine sahanda pişirilmiş yumurta parçaları eklen-
mektedir. Bhutan’ın makarna tüketimi de noodle’a yöneliktir. 
Ülkenin doğu kesimlerinde özellikle noodle üretimi için buğ-
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from Tibetan cuisine, it is seen that noodle consumpti-
on is very common. Hard wheat and millet are important 
grains used in noodle or tsampa. Noodle is prepared with 
egg or vegetable sauces in Nepal as it is in Bhutan. Con-
sumption of noodle as soup with spices and vegetables 
is highly common. 

Imarti which is made from various pulse’s flour is one 
of the most commonly consumed desserts in Bang-
ladesh. Chhena gaja prepared with semolina dough, 
sugar and cheese, chhena poda served after blended 
with flavors like raisin, nuts; cham cham prepared with 
cream, flour, saffron and lemon juice and consumed 
on special occasions are the leading Bengal desserts. 
Desserts made from semolina flour are also common. 
Rasgulla and semolina pudding can be examples for 
this. In Bhutan it is seen that rice can be used in des-
serts. Sweet rice which is prepared blended with tra-
ditional spices and sugar is an example for this. İt is 
possible to have a popular dessert by cooking the do-
ugh named as momo which is prepared by filling the 
dough with various materials and frying in hot oil. Mithai 
which is the general name of desserts in South Asia 
is served with different varieties in Nepal. Nepali des-
serts are generally prepared with flour, sugar, milk and 
dry fruits. The dry fruits are mostly coconut, cashew 
nut, and cardamom and raisin types. Ladoo which is 
prepared using flour, sugar and dry fruits and served 
as small dumplings is popular in Nepal as it is in India. 
Besides, puddings made from rice, and cookies made 
from cheese, milk, rice and sugar, and served as small 
dumplings are very popular. 

day yetiştirilmektedir. Sebze tüketimine düşkün olan Bhutan 
halkı makarna soslarını acı biber, tavuk eti ve çeşitli baharat-
larla süslemeyi tercih etmektedir. Noddle tüketimi aynı za-
manda lapa ya da çorba yapımında da kendini göstermek-
tedir. Thukpa isimli gelenekse Tibet çorbası, Bhutan halkının 
sıklıkla tükettiği yiyeceklerden biridir. Tibet yemek kültürün-
den oldukça etkilenen Nepal’de de noodle tüketiminin yay-
gın olduğu görülmektedir. Sert buğday ve darı, noodle ya 
da tsampa isimli lapa yapımında kullanılan önemli tahıllardır. 
Bhutan’da olduğu gibi Nepal’de de noodle genellikle yumur-
ta ve sebze soslarıyla hazırlanır. Noodle’ın yine baharat ve 
sebzelerle çorba olarak sunumu da oldukça yaygındır. 

Bangladeş’te sıklıkla tüketilen tatlıların başında çeşitli bak-
lagillerin unuyla hazırlanan imarti isimli tatlı gelmektedir. İrmik 
hamuru, şeker ve peynir kullanılarak hazırlanan chhena gaja, 
içine kuru üzüm, fındık gibi lezzetler karıştırılarak kek halinde 
sunulan chhena poda ve krema, un, safran, limon suyuyla 
hazırlanan ve özel günlerde tüketilen cham cham önde ge-
len Bangladeş tatlılarındandır.  Aynı şekilde irmik hamuruyla 
pişirilen tatlılar oldukça yaygındır. Buna rasgulla ve irmik pu-
dingi örnek gösterilebilir. Bhutan’da ise halk arasında sıklıkla 
tüketilen pirincin tatlı yapımında da kullanıldığı görülmektedir. 
İçine geleneksel baharat ve aromalardan katılıp, şeker ek-
lenerek pişirilen tatlı pirinç buna bir örnektir. Aynı zamanda 
ince hamurun içinin çeşitli malzemelerle doldurulup yağda 
kızartılmasıyla elde edilen momo isimli hamur işi yiyecek, şe-
kerli şekilde pişirildiğinde halkın beğeniyle tükettiği bir tatlı 
elde edilmektedir.  Güney Asya tatlılarının genel ismi olan 
mithai, Nepal’de de farklı çeşitleriyle sunulmaktadır. Nepal 
tatlıları ağırlıklı olarak un, şeker, süt ve kuru meyve kullanı-
larak hazırlanmaktadır. Kullanılan kuru meyveler ise genel-
likle Hindistan cevizi, baladur ağacı cevizi, kakule ve üzüm 
çeşitleridir. Un, şeker ve kuru meyve kullanılarak hazırlanan 
ve küçük toplar halinde servis edilen ladoo, Hindistan’da ol-
duğu gibi Nepal’de de oldukça popülerdir. Bunun yanı sıra 
pirinçten yapılan pudingler ve peynir, süt, pirinç, şeker gibi 
malzemelerden hazırlanan ve küçük toplar halinde servis 
edilen kurabiyeler de oldukça popülerdir. 
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