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Dear readers, 

We are together again with the twentieth and at the 

same time the very fi rst issue of 2017. We have tried to 

prepare a good content for our readers in this issue too. 

As cover story of BBM Magazine 20th issue, we have 

discussed the new technologies used in pasta produc-

tion. We have interviewed Gülçin Arslan, Member of the 

Executive Board of Arbella Pasta.  Stating that they have 

conducted R&D studies to make pasta healthier than it 

is, Arslan also said: “we made something for the fi rst time 

in Turkey: we combined lentil and chickpeas with pasta.” 

We are sure that you will fi nd interesting the interview we 

made with Gülçin Arslan. 

 Another interview we made for the cover story is with 

Alparslan Özgüçlü, CEO of Oba Pasta. Stating that they 

are following innovation in machinery for production, 

Özgüçlü says they test the latest innovations in manufac-

turing, packaging and loading. 

We are also sure that you will find interesting the inter-

view that we made with Talia Makine, one of the leading 

companies in machinery production.  With Müftah Uçak, 

we talked about the story of Talia Makina, the solutions 

that the company provides, new technologies and its 

place in the market. You can find the interview in the fol-

lowing pages. Along with this, in the interview we made 

with Abdullah Eriş, General Manager of Erişler Gıda Re-

tail Group, we talked about the company’s product port-

folio, noodle market in Turkey and Erişler’s presence in 

the market. 

Hope to see you in the next issue… 

Değerli Okurlar,

BBM Dergisi’nin yirminci aynı zamanda da 2017 yılının 

ilk sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımızda da sizler için dolu 

dolu bir içerik hazırlamaya gayret ettik. BBM Dergisi’nin 

20. sayısında dosya konumuz olarak Makarna Üretimin-

de kullanılan yeni teknolojileri ele aldık. Kapak dosyamız 

için Arbella Makarna Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Ars-

lan ile bir röportaj gerçekleştirdik. Makarnayı olduğun-

dan daha sağlıklı hale getirmek için AR&GE çalışmaları 

yaptıklarını belirten Arslan, Türkiye’de ilk kez mercime-

ği nohut ile birleştiren firma olduklarını da dile getiriyor. 

Gülçin Arslan ile gerçekleştirdiğimiz röportajımızı ilgiyle 

okuyacağınızdan eminiz. 

Kapak dosyamız içerisinde yer alan bir diğer röpor-

tajımızı ise Oba Makarna CEO’su Alparslan Özgüçlü ile 

gerçekleştirdik. Makinede alanında yeniliklerin takipçisi 

olduklarını ifade eden Özgüçlü, üretimden paketlemeye, 

paketlemeden yüklemeye kadar çıkan yenilikleri mutlaka 

tesislerinde denediklerini ifade ediyor. 

Makarna makineleri üretiminde lider firmalardan biri 

olan Talia Makina ile gerçekleştirdiğimiz röportajımızın 

ilginizi çekeceğinden eminiz. Talia Makine kurucusu 

Müftah Uçak ile Talia Makina’nın hikâyesini, müşterileri-

ne sunduğu çözümleri, yeni teknolojilerini ve pazardaki 

hedeflerini konuştuk. Röportajımızı dergimizin ilerleyen 

sayfalarında bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra Erişler Gıda 

Perakende Grubu Genel Müdürü Abdullah Eriş ile ger-

çekleştirdiğimiz röportajda da ürün portföyü, Türkiye’de 

noodle pazarı ve Erişler’in pazardaki yeri hakkında keyifli 

bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle… 

New Technologies in Pasta Production Makarna Üretiminde Yeni Teknolojiler 

EDITOR
EDİTÖR
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Anselmo S.p.a. - Bene Vagienna (Cn) - ITALY - Tel. +39 0172654755
anselmo@anselmoitalia.com - www.anselmoitalia.com

Thanks to almost 40 years of experience and constant 
technological evolution, Anselmo has become one of the most 
important companies worldwide. Today our pasta factory 
equipments, fully manufactured in the two Italian production 
sites, are present in 25 countries of 4 continents: we reached this 
goal thanks to the quality of our production, the use of advanced 
technologies, the commitment and expertise of our staff.

Future proof technology, for pasta.
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Ponte Vedra Inn & Club
200 Ponte Vedra Blvd

Ponte Vedra Beach - Florida 32082

February, 26 - March, 2 2017
Dubai World Trade Center

Visit us at Hall3
Mezzanine Floor

April, 10 - 13 2017
SAFEX Exhibition Park

Algiers - Algeria
Visit us at Pavilion 3F
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Torsten Wywiol, Chairman and Chief Executive Offi cer 

of Stern-Wywiol Gruppe Holding Gmbh & Co. which oper-

ates internationally in the world of food and feed ingredi-

ents, has been elected “Entrepreneur of the Year 2016”. 

The “Entrepreneur of the Year” award is granted in Germa-

ny to entrepreneurs who achieve 

top performance and regularly 

bring about remarkable innova-

tions. Torsten Wywiol was recently 

presented with the prestigious 

business award of the professional 

services fi rm EY in Berlin. This year, 

34 companies reached the fi nals of 

the demanding, multi-stage com-

petition. From this group of fi nal-

ists, an independent jury selected 

the winners of the coveted title. 

In the category Consumer Prod-

ucts and Retail, the award went to 

Torsten Wywiol, who has built up 

his group of twelve independent 

specialist companies into an in-

ternationally respected ingredients 

manufacturer and innovator in the 

fi ercely competitive food industry.

“We make an important contri-

bution to human nutrition around 

the globe”, says Entrepreneur of 

the Year Torsten Wywiol. “Being a family business we have 

the advantage of short routes; we can respond faster to 

customers’ wishes and make quick decisions. A large pro-

portion of our profi ts is invested in training our employees. 

They can plan plenty of scope and freedom into their daily 

activities and expect responsibility. As a company operat-

ing outside the structures of the big multi-corporate enter-

prises, we regard our independence as almost sacred”, 

Torsten Wywiol asserts: “That has always enabled us to be 

a little different from the rest. A bit unconventional, some-

times – but all the more creative and successful…”

Yiyecek ve yem konusunda uluslararası alanda faaliyet 

gösteren Stern-Wywiol Gruppe Holding Gmbh & Co. şir-

ketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Torsten Wywiol 

“2016’nın Müteşebbisi” seçildi. “Yılın Müteşebbisi” ödü-

lü, Almanya’da alanında en iyi performansı elde eden ve 

dikkat çekici yenilikler 

getiren girişimcilere ve-

riliyor. Torsten Wywiol, 

Berlin’deki profesyonel 

hizmet firması EY’nin 

prestijli ticari ödülü ile 

ödüllendirildi. Bu yıl 34 

şirket, bu zorlu ve çok 

aşamalı rekabette finale 

kaldı. Bağımsız jüri, fi-

nalist grubu içerisinde, 

bu prestijli unvanı ka-

zananları seçti. Tüketici 

Ürünleri ve Peraken-

de Kategorisinde son 

derece rekabetçi gıda 

endüstrisinde, 12 ba-

ğımsız uzman şirketten 

oluşan grubunu, ulusla-

rarası alanda yenilikçi ve 

saygın bir içerik üreticisi 

haline getiren Torsten 

Wywiol’a gitti.

Yılın Müteşebbisi seçilen Torsten Wywiol, “Dünyadaki in-

sanların beslenmesine önemli katkılarda bulunuyoruz” diyor 

ve ekliyor: “Bir aile şirketi olarak, birçok konuda avantajımız 

var; Müşterilerin isteklerine daha hızlı cevap verebilir ve hızlı 

kararlar alabiliriz. Kârımızın büyük bir kısmı çalışanlarımızın 

eğitimine yatırılıyor. Çalışanlarımız, günlük etkinliklerini özgür 

olarak planlayabilir ve sorumluluk alabilirler. Çok şirketli bü-

yük işletmelerin yapıları dışında faaliyet gösteren bir şirket 

olarak, bağımsızlığımızı neredeyse kutsal sayıyoruz. Bu her 

zaman diğerlerinden biraz farklı olmamızı sağladı. Biraz alı-

şılmadık ama daha yaratıcı ve başarılı…”

Stern-Wywiol Gruppe Holding CEO’su Torsten Wywiol “2016’nın Müteşebbisi” seçildi. Wywiol, son 
derece rekabetçi gıda endüstrisinde, 12 bağımsız uzman şirketten oluşan grubunu, uluslararası 
alanda yenilikçi ve saygın bir içerik üreticisi haline getirdiği için bu ödüle layık görüldü.

Torsten Wywiol elected “Entrepreneur of the Year 2016”

Torsten Wywiol,  “2016’nın Girişimcisi” seçildi 

Stern-Wywiol Gruppe Holding CEO Torsten Wywiol has been elected “Entrepreneur of the Year 
2016”. Wywiol has been awarded since he has built up his group of twelve independent specialist 
companies into an internationally respected ingredients manufacturer and innovator in the fi ercely 
competitive food industry.
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Mondelēz International Turkey exports from its important 

manufacturing and export 

base at Gebze Favility to 

more than 50 countries in a 

vast area from Japan to the 

US. The company started 

the year 2017 with exports 

to Hungary. İbrahim Kaya, 

Gebze Facility Director of 

Mondelēz International Tur-

key, said: “We started the 

year 2017 with the fi rst ex-

ports to Hungary, in which 

we dispatched Halls sugar 

manufactured at our facility. 

Hall sugar manufactured in 

Turkey will be placed on the 

market across whole Europe via Hungary, and will meet 

the European consumers.” Kaya said the Gebze Facility is 

an important export base, and that the company aims to 

increase its exports to 20,000 tons in 2017.

Mondelēz International Türkiye, Gebze tesisindeki 

üretim ve ihracat merkezinden 

Japonya ve ABD’de dahil olmak 

üzere 50 ülkeye ihracat gerçek-

leştirmeye başladı. Firma, 2017 

yılına Macaristan’a yaptığı ihracat 

ile başladı. Mondelēz Internatio-

nal Türkiye, Gebze Tesisi Direk-

törü İbrahim Kaya konuyla ilgili 

olarak şunları söyledi: “2017 yılı-

na Macaristan’a ihracat yaparak 

başladık ; tesisimizde üretilen Halls 

şekerini ihraç ettik. Türkiye’de 

üretilen Halls şekeri Macaristan 

aracılığıyla tüm Avrupa pazarına 

ulaşacak ve Avrupalı tüketicilerle 

buluşacak.” Kaya aynı zamanda 

Gebze tesisinin önemli bir merkez olduğunu ve firmanın 

2017 yılında ihracatını 20 bin ton artırmayı planladığını 

da sözlerine ekledi. 

One of the top 500 exporters in Turkey, Mondelēz International Turkey made the fi rst abroad sales 
of the year from its major export base at Gebze Facility to Hungary.

Türkiye’nin önde gelen 500 şirketinden biri olan Mondelēz International Türkiye, Gebze’deki Tesi-
sinden Macaristan’a yılın ilk yurtdışı satışını gerçekleştirdi. 

Mondelēz makes the fi rst export of the year to Europe

Mondelēz yılın ilk ihracatını Avrupa’ya yapıyor 

Simit Sarayı continues its efforts abroad with a vision 

to become a global brand, and continues to grow with 

new stores in Azerbaijan and Saudi Arabia. Simit Sarayı 

opened a new store in Azerbaijan with an outdoor area 

of 58 square meters and an indoor area of 2000 square 

meters, as well as a new store at Salma Mall in Hail, 

Saudi Arabia. The new stores were welcome by the 

public in both countries. Simit Sarayı draws customers 

with its traditional delicacies as well as authentic variet-

ies of the Arab cuisine.

Dünya markası olma vizyonuyla yurt dışı açılışlarını 

tüm hızıyla sürdüren Simit Sarayı, açtığı mağazalar ile 

Azerbaycan’da ve Suudi Arabistan’da da büyümesi-

ni sürdürüyor. Azerbaycan Nahçıvan’da 58 metrekare 

dış, 2000 metrekare iç alana sahip yeni bir mağaza 

açan Simit Sarayı, Suudi Arabistan’daki Hail şehrin-

de bulunan Salma Mall’da da bir mağaza açtı. Yeni 

mağazaları iki ülkede de çok beğenilen Simit Sarayı 

geleneksel lezzetlerin yanı sıra, Arap mutfağına özgü 

ürün çeşitleriyle de ilgi çekiyor.

Turkey’s showcase brand in the global arena, Simit Sarayı continues to grow in Azerbaijan and 
Saudi Arabia.

Türkiye’nin global arenadaki vitrin markası Simit Sarayı, Azerbaycan’da ve Suudi Arabistan’da bü-
yümeye devam ediyor.

Simit Sarayı global arenada büyüyor

Simit Sarayı grows in the global arena
...........................................................................................................
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Leader pasta manufacturer Barilla continues to ex-

pand its product range. Academia Barilla series, which 

is produced with high quality Aureo wheat cultivat-

ed especially for Barilla in Italy, has been launched in 

Turkey. Academia Series that is produced via bronze 

casting method; and become prominent with its high 

quality protein content and al dente texture will provide 

an alternative for the consumers. The new series hav-

ing the same name with Academia Barilla,  which was 

established by Barilla in Parma to promote the Italian  

gastronomy culture around the world; develop it and 

protect the cultural heritage of Mediterranean cuisine, is 

produced as five different variety that Italians like most. 

PRODUCED WITH SPECIAL ITALIAN WHEAT 
Academia Barilla series, which is produced with Aureo 

wheat cultivated especially for Barilla in Italy, has been pre-

sented to the taste of the consumers with the motto “You 

will get used to perfection”. The new series drawing atten-

tion with its high quality protein content won the approval of 

gourmets and chefs. Produced via traditional bronze casting 

method, Academia Barilla enables a much better harmony 

between the pasta and the sauce. Expected to be the leader 

with its al dente texture in gourmet pasta, the new series 

have been launched in Turkey with varieties such as spa-

ghetti, linguine, penne rigate, fusilli and orecchiette. 

Dünyanın lider makarna üreticisi Barilla, ürün gamı-

nı genişletmeye devam ediyor. İtalya’da Barilla’ya özel 

olarak ekilen en yüksek kalitedeki ‘Aureo’ buğdayı ile 

üretilen Academia Barilla makarna serisi Türkiye’de satı-

şa sunuldu. Geleneksel bronz kalıp yöntemi ile üretilen, 

yüksek miktarda kaliteli protein içeriği ve al dente kıva-

mı ile öne çıkan Academia serisi, 5 çeşidi ile tüketiciler 

için alternatif yaratacak. İtalyan gastronomi kültürünün 

tüm dünyaya tanıtılması, geliştirilmesi ve Akdeniz mut-

fağının kültürel mirasını korumak için Barilla tarafından 

Parma’da kurulan Academia Barilla ile aynı ismi taşıyan 

yeni seri, İtalyanların en çok sevdiği 5 makarna çeşidiyle 

üretildi.

İTALYA’NIN ÖZEL BUĞDAYI İLE ÜRETİLDİ
Sadece Barilla için ekilen İtalya’nın en özel buğdayı 

‘Aureo’ ile üretilen Academia Barilla serisi, “Mükemmel-

liğe alışacaksınız” sloganı ile makarna severlerin beğeni-

sine sunuldu. Yüksek miktarda kaliteli protein içeriği ile 

öne çıkan yeni seri, gurmelerden ve şefl erden de tam not 

aldı. Geleneksel bronz kalıp yöntemi ile üretilen Academia 

Barilla, pürüzlü yüzeyi sayesinde, hazırlanan sosların ma-

karna ile çok daha iyi bütünleşmesini sağlıyor. Al dente 

kıvamı ile gurme makarna deneyimlerinin vazgeçilmezi 

olacak yeni seri, spaghetti, linguine, penne rigate, fusilli 

ve orecchiette çeşitleriyle Türkiye’de rafl ardaki yerini aldı.

Food industry leader Barilla launched the Aca-
demia Barilla series which is produced with the 
special wheat of Italy. The new series having the 
same name with the Academia Barilla that was 
established by Barilla in Parma were presented 
to the consumers with its fi ve different varieties.   

Gıda devi Barilla, İtalya’nın en özel buğdayı ile ürettiği en iyi makarnası Academia Barilla serisini 
Türkiye’de satışa sundu. Barilla tarafından Parma’da kurulan Academia Barilla ile aynı ismi taşıyan 
yeni seri 5 farklı çeşidi ile tüketicilere sunuldu.

‘Academia Barilla’ 
makarnaları Türkiye’de

‘Academia Barilla’ pasta 
in Turkey 
.........................................................................
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Olam Ghana’s Nutrifoods Biscuit factory became the 

fi rst biscuit manufacturing facility in West Africa to earn in-

ternational recognition for compliance in food safety stan-

dards after it was awarded FSSC certifi cation. The FSSC 

22000 certifi cation is a global food safety initiative (GFSI) 

benchmark which enjoys international recognition and 

worldwide credibility and offers a common language and 

communication for food safety across the supply chain. 

Olam’s Nutrifoods Ghana Limited is the producer of three 

popular choice brands of biscuits – the Royal King Crack-

er, the Royal Milky Magic and the Perk Milk Shortcake and 

also produces Tasty-Tom a household tomato-mix and 

pasta, whose factory is one of the few in the world with 

can-making and canning capacity under the same roof.

“We are very proud to be the fi rst biscuits factory in West 

Africa, to receive 

the Global FSSC 

certifi cation. It 

is indicative of 

the much higher 

benchmarks we 

hold ourselves to 

when it comes to 

safety and quality 

of our products,” 

said Mr. Chitwan 

Singh, Business 

Head at Nutri-

foods Biscuits.

Olam Gana’nın Nutrifoods bisküvi fabrikası, FSSC 

sertifikası almaya hak kazanarak gıda güvenliği ve stan-

dartlarına uygunluğunu uluslararası platformda kanıtlayan 

Batı Afrikalı ilk bisküvi üretim tesisi oldu. FSSC 2200 ser-

tifikası, uluslararası bilinirliği olan ve dünya çapında saygı 

duyulan bir sembol. Sertifika, tedarik zinciri boyunca gıda 

güvenliği için ortak bir dil ve iletişim aracı olarak işlev gö-

rüyor. Olam’ın Gana’daki Nutrifood fabrikası ise the Ro-

yal King Cracker, the Royal Milky Magic ve the Perk Milk 

Shortcake gibi üç popüler ürünün üreticisi. Olam Gana 

aynı zamanda, hem üretim hem de konservelemeyi aynı 

çatı altında yapan domatesli makarna karışımı Tasty-Tom 

markasının da üreticisi. 

Olam Nutrifoods Müdürü Chitwan Singh konuyla ilgili 

olarak “Afrika’da FSSC sertifikası alan ilk bisküvi fabri-

kası olmak-

tan gurur 

duyuyoruz. 

Bu aynı za-

manda, gıda 

güvenliği ve 

ürün kalitesi 

konusunda 

kendimizde 

g ö r d ü ğ ü -

müz ölçüt-

lerin de bir 

göstergesi” 

dedi.

Olam’s Nutrifoods biscuit factory earned the FSSC Certifi cation, a global food safety initiative 
benchmark. With this award, the factory became the fi rst biscuit manufacturing facility in West 
Africa to earn international recognition for compliance in food safety standards.

Olam’ın Nutrifoods bisküvi fabrikası, küresel gıda güvenliği inisiyatifi sembolü olan FSSC Sertifi-
kasını almaya hak kazandı. Fabrika, bu sertifika ile gıda güvenliği ve standartlarına uygunluğunu 
uluslararası platformda kanıtlayan Batı Afrikalı ilk bisküvi üretim tesisi oldu. 

Olam Batı Afrika’nın 
ilk FSSC Sertifi kasını aldı

Olam gets fi rst FSSC 
certifi cation in West Africa
.........................................................................
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The 50-year old leading brand of the pasta industry, 

Oba Makarna aims to continue its successful perfor-

mance of 2016 in 2017 as well. With its 9% market share 

in the Turkish pasta industry, Oba Makarna has focused 

on marketing investments to improve brand recognition 

in the domestic market in 2016. Oba Makarna achieved 

a turnover of approximately 547 million TRL in 2015, 

and is now set to close 2016 with a turnover of 750 mil-

lion TRL. Oba Makarna will make an additional invest-

ment of 9 million euro for capacity increase and new 

product range in 2017. With its exports to 96 countries, 

including Colombia, Norway, Spain, Taiwan, the US and 

Vietnam, Oba Pasta aims to close 2016 with an export 

value of approximately 563 million TRL. 

FOCUS ON VALUE ADDED PRODUCTS
Alpaslan Özgüçlü, the CEO of Oba Makarna gave the 

number on the performance of the company in 2016 and 

its objectives in 2017, and said, “Oba Makarna has a market 

share of 25% in pasta exports in Turkey. We export 75 per-

cent of our production. We are set to end 2016 with a growth 

number of 40% on manufacturing basis, and 30% on turn-

over basis. One of every 3 packages of pasta exported from 

Turkey bears the Oba brand. We manufacture with Italian 

technology and at a high capacity at our facility established 

on an outdoor area of 110,000 square meters and an indoor 

area of 65,000 square meters in Gaziantep 4th Organized In-

dustrial Zone. We hold a volume of 250,000 tons in the global 

pasta market. The largest market of Oba Makarna is Africa 

with 50%, and we aim to enter the markets in South America, 

Far East, South Korea and Japan.”

Makarna sektörünün 50 yıllık öncü markası Oba Makarna, 

2016 yılında göstermiş olduğu başarılı performansını, 2017 

yılına da taşımayı hedefl iyor. Türk makarna sektöründe yüz-

de 9 oranında pazar payına sahip olan Oba Makarna, 2016 

yılında yurtiçi pazarda marka bilinirliğini arttırmak amacıyla, 

pazarlama yatırımlarına ağırlık verdi. 2015 yılında 547 mil-

yon TL tutarında bir ciro rakamına imza atan Oba Makarna, 

2016 yılını ise 750 milyon TL’lik ciro rakamı ile kapatmaya 

hazırlanıyor. Oba Makarna, 2017 yılında kapasite artışı ve 

yeni ürün gamı için ilave 9 milyon euro tutarında bir yatırım 

yapacak. Kolombiya’dan Norveç’e, İspanya’dan Tayvan’a, 

Amerika’dan Vietnam’a kadar, 96 ülkeye ihracat gerçekleş-

tiren Oba Makarna, 2016 yılını ise yaklaşık 563 milyon TL 

tutarında bir ihracat rakamı ile kapatmayı planlıyor. 

KATMA DEĞELİ ÜRÜNLERE YÖNELECEK
Oba Makarna’nın 2016 yılı performansı ve 2017 yılı he-

defl eri hakkında bilgi veren Oba Makarna CEO’su Alpaslan 

Özgüçlü, “Oba Makarna olarak, Türkiye’nin makarna ihra-

catında yüzde 25 pazar payına sahibiz. Üretimimizin yüzde 

75’ini ihraç ediyoruz. 2016 yılını üretim bazında yüzde 40, 

cirosal anlamda yüzde 30 oranında büyüme rakamı ile ka-

patmaya hazırlanıyoruz. Türkiye’de ihraç edilen her 3 paket 

makarnadan biri Oba markasını taşıyor. Gaziantep 4.Or-

ganize Sanayi Bölgesi’nde, 110 bin metrekarelik açık, 65 

bin metrekarelik kapalı alana sahip tesislerimizde, İtalyan 

teknolojisi ve yüksek kapasite ile üretim yapıyoruz. Global 

makarna pazarında 250 bin tonluk bir hacmi elimizde bu-

lunduruyoruz. Oba Makarna’nın en büyük pazarı yüzde 50 

ile Afrika olurken, Güney Amerika, Uzak Doğu, Güney Kore 

ve Japonya pazarlarında da yer almayı hedefl iyoruz.” dedi. 

Oba Makarna prepares to welcome 2017 with 
new investments. Oba Makarna is set to close 
2016 with a growth rate of 30% on turnover ba-
sis, and to make an additional investment of 
9 million euros for capacity increase and new 
product range in 2017. 

Oba Makarna, 2017 yılını yeni yatırımla karşılamaya hazırlanıyor. 2006 yılını, ciro bazında yüzde 30 
oranında büyüme rakamı ile kapatmaya hazırlanan Oba Makarna, 2017 yılında kapasite artışı ve 
yeni ürün gamı için ilave 9 milyon euro tutarında bir yatırım yapacak.

Oba Makarna 2017’ye 
yeni yatırımlarla başlıyor

Oba Makarna begins 
2017 with new investment
.........................................................................
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The ICC (International Association for Cereal Science 

and Technology) and the fl our specialists from Müh-

lenchemie will hold the fi rst joint Global Miller’s Sym-

posium on 20 and 21 April 2017. Research scientists 

and practitioners from the worldwide milling industry 

will come together to share their latest information and 

conclusions as to how the milling industry can meet the 

challenges of the future. During the two-day meeting, 27 

internationally acknowledged speakers will hold papers 

at the Hamburg Campus of the Bucerius Law School. 

The main titles from the symposium are “The Market”, 

“Grain Research & Quality”, “Quality Determination Tools” 

and “Health & Fortifi cation”. The papers will provide mill-

ers with new information and ideas on current changes 

and challenges in the industry, such as the increasing 

demand for food, cost pressure, fertilizer regulations, the 

effects of climate and health aspects.

“We regard ourselves as a forum for all cereal technolo-

gists and cereal scientists the world over, and hope the 

symposium will network them on the global, national and 

regional levels”, says Michaela Pichler, Secretary General 

of the ICC. As Lennart Kutschinski, Managing Director 

of Mühlenchemie, explains: “In the context of our lead-

ing topics we will discuss how the wealth of information 

from the sciences and practical experience can be used 

to achieve a better supply of food to the world’s popula-

tion. To do this, we intend to establish networks that will 

make a useful and long-term contribution to shaping the 

future of the milling industry beyond the framework of the 

symposium.”

ICC (Uluslararası Hububat Bilimi ve Teknolojisi Derneği) 

ve Mühlenchemie’den un geliştirme ve zenginleştirme uz-

manları, 20 ve 21 Nisan 2017 tarihlerinde ilk ortak Global 

Değirmenci Sempozyumunu gerçekleştirecek. Dünya ça-

pında değirmen endüstrisindeki araştırmacı bilim adam-

ları ve uygulayıcıları, öğütme endüstrisinin, geleceğin 

zorlukları ile ne şekilde mücadele edebileceğine ilişkin en 

yeni bilgileri ve sonuçları paylaşmak için bir araya gele-

cekler. İki gün sürecek olan sempozyumda, uluslararası 

düzeyde tanınan 27 konuşmacı, sunumlarını Bucerius 

Hukuk Okulu’nun Hamburg Kampüsünde gerçekleştire-

cek. Sempozyumda ele alınacak başlıca konuların “Pa-

zar”, “Hububat Araştırması ve Kalite”, “Kalite Belirleme 

Araçları” ve “Sağlık ve Güçlendirme” olacağı belirtiliyor. 

Yapılacak sunumlar, artan gıda talebi, maliyet baskısı, 

gübre düzenlemeleri, iklim ve sağlık konuları başta olmak 

üzere endüstrideki güncel değişiklikler ve zorluklarla ilgili 

yeni bilgi ve fikirler sağlayacak. 

ICC Genel Sekreteri Michaela Pichler, sempozyumla il-

gili olarak “Kendimizi dünyadaki tüm hububat teknologları 

ve tahıl bilimcileri için bir forum olarak görüyoruz; sem-

pozyumun küresel, ulusal ve bölgesel düzeylerde birbi-

rine bağlanmasını umuyoruz” dedi. Mühlenchemie Genel 

Müdürü Lennart Kutschinski ise şunları ifade ediyor: “Ön-

celikli konumuz olarak, elimizdeki devası bilgi kaynakla-

rı ve pratik deneyimlerle, dünyaya nasıl daha iyi bir gıda 

tedariki sağlayacağımızı tartışacağız. Bunu yapabilmek 

için, değirmencilik endüstrisinin geleceğini şekillendirme 

konusunda, sempozyum ötesinde faydalı ve uzun vadeli 

katkı sağlayacak ağlar kurmayı düşünüyoruz.”

The ICC and the fl our specialists from Mühlenchemie will hold the fi rst joint Global Miller’s Sym-
posium on 20 and 21 April 2017. During the two-day meeting, 27 internationally acknowledged 
speakers will hold papers about “The Market”, “Grain Research & Quality”, “Quality Determination 
Tools” and “Health & Fortifi cation”.

ICC ve Mühlenchemie, 20 ve 21 Nisan 2017 tarihlerinde ilk ortak Global Değirmenci Sempozyumu-
nu gerçekleştirecek. İki gün sürecek olan sempozyumda, uluslararası düzeyde tanınan 27 konuş-
macı, piyasalar, hububat araştırması, kalite, sağlık ve güçlendirme ilgili sunumlar gerçekleştirecek.

ICC ve Mühlenchemie’den 
ortak sempozyum

Joint symposium from 
ICC and Mühlenchemie
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Founded by Lesaffre in 1974, Baking Center offers train-

ings to those who want to learn different manufacturing 

techniques and new product recipes as well as to those 

who want to improve their skills. Baking Center, which 

also has a branch in Istanbul, provides trainings at its well-

equipped application center, focusing on various topics 

from basic bakery and advanced baking techniques to 

laminated doughs and aromatic bread varieties. Istanbul 

Baking Center, which offers technical support and con-

sultancy services to 17 countries in the region, including 

Turkey, and one of the trainings at the center is Basic 

Baking. The trainings cover information on the effects of 

various kneading times or different dough temperatures 

on the end product quality and the effects of bread de-

velopers on bread, and the 

participants learn about the 

basic raw materials in bak-

ery and their effects on the 

end product. The Training 

on Manufacturing Variety 

Bread teaches techniques 

for manufacturing bread va-

rieties other than standard 

bread. The training cov-

ers different bread varieties 

with wheat fl our (baguette, 

sandwich, toast, hamburger 

bun), as well as bread vari-

eties and different pastries 

(Viennoiseries) made with different types of fl our.

Lesaffre tarafından 1974 yılında kurulan Baking 

Center, farklı üretim teknikleri ve yeni ürün reçeteleri 

öğrenmek, becerilerini geliştirmek isteyenlere eğitim-

ler sunuyor. Bir şubesi de İstanbul’da bulunan Baking 

Center’ın donanımlı uygulama merkezinde verilen eği-

timlerde temel fırıncılıktan ileri hamur işi tekniklerine, 

lamine hamurlardan aromalı ekmeklere kadar birçok 

farklı konu ele alınıyor. Türkiye’yle birlikte 17 bölgeye fı-

rıncılık konusunda teknik destek ve danışmanlık hizmeti 

sunan, İstanbul Baking Center’da verilen eğitimlerden 

biri de Temel Fırıncılık eğitimi. Farklı yoğurma sürele-

ri veya farklı hamur sıcaklıklarının son ürün kalitesine 

etkileri ile, ekmek geliştiricilerinin ekmek üzerindeki et-

kileri konularının ele alındığı eğitime katılanlar, fırıncı-

lıktaki ana ham mad-

deler ve bunların son 

ürün üzerindeki etki-

leri hakkında önem-

li bilgiler ediniyor. 

Çeşit Ekmek Üretimi 

Eğitimi’nde ise stan-

dart ekmek dışındaki 

ekmeklerle ilgili tek-

nikler öğretiliyor. Eği-

timde buğday unuyla 

farklı ekmek çeşitleri 

(baget, sandviç, tost, 

hamburger), farklı un 

tipleri ile çeşit ekmek 

ve çeşitli hamur işleri (viennoiseries) ele alınıyor.

The fi rst technical center of bakery industry founded by Lesaffre, the Baking Center offers trainings 
to those who want to learn different manufacturing techniques and new product recipes as well as 
to those who want to improve their skills.

Lesaffre tarafından kurulan ve fırıncılık sektörünün ilk teknik merkezi olan Baking Center, farklı üretim 
teknikleri ve yeni ürün reçeteleri öğrenmek, becerilerini geliştirmek isteyenlere eğitimler sunuyor.

Ekmeğin ustaları
Baking Center’da yetişiyor

Masters of bread trained 
at Baking Center
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TEACHING DIFFERENT BREAD TYPES
Baking Center gives bakers technical information on 

sour dough fermentation in its Aromatic Bread Training. 

Participants of the trainings grasps a change to improve 

their skills in manufacturing rustic and fi llet baguette, vil-

lage bread, whole wheat bread, durum wheat bread, ham-

burger bun, toast bread and sandwich bread, and to get 

to know new aromatic ingredients. Baking Center train-

ings also cover the manufacture of frozen products, which 

is one of the most important trends in bakery industry. In 

Training on Frozen Dough Techniques, the manufacturing 

techniques and special raw materials are explained, with 

practice of different frozen products, such as baguette, 

roll bread, croissant, Turkish bagels and savory buns. 

Laminated Dough: The training on Pizza, Pita and Lavash 

includes lamination techniques and valuation of the ob-

tained products, direct baking after lamination, shocking 

after lamination and forming, and storage techniques.

FARKLI EKMEK TÜRLERİ DE ÖĞRETİLİYOR
Baking Center, ekşi hamur fermentasyonu alanında-

ki teknik bilgisini Aromalı Ekmekler Eğitimi ile fırıncıla-

ra aktarıyor. Eğitime katılanlara rustik ve file baget, köy 

ekmeği, tam buğday ekmeği, durum buğdaylı ekmek, 

hamburger, tost ve sandviç ekmeği gibi çeşitlerin yapı-

mında becerilerini geliştirme ve lezzet katıcı yeni ürünleri 

tanıma fırsatı sunuyor. Baking Center, eğitimlerinde fı-

rıncılık sektörünün en önemli trendlerinden biri olan do-

nuk ürün üretimi konusunu da unutmuyor. Donuk Hamur 

Teknikleri Eğitimi’nde üretim teknikleri ve kullanılan özel 

hammaddeler anlatılırken baget, roll ekmek, kruvasan, 

simit, açma gibi farklı donuk ürün uygulamaları da yapı-

lıyor. Lamine Hamurlar: Pizza, Pide, Pita, Lavaş Eğitimi 

ise laminasyon teknikleri ve elde edilen ürünlerin değer-

lendirilmesi, laminasyon sonu direk pişirme, laminasyon 

ve şekillendirme sonu şoklama ve muhafaza tekniklerinin 

incelenmesini içeriyor.

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

“Sabri Ülker Bilim Ödülü 2017” yeni sahibini arıyor!

“Sabri Ülker Science Award 2017” looks 
for its new winner!

Applications are now open for “Sabri Ülker Science 

Award” competition which will be held for the 4th time 

this year with the aim of “supporting nutrition, research 

and educational programs and other enterprises” by the 

Sabri Ülker Foundation, which 

has undertaken important ac-

tivities in nutrition and healthy liv-

ing in Turkey. This year’s theme 

of the competition is “Nutrition, 

Metabolism and Public Health”, 

and like every year, applications 

are expected from scientists 

who conduct global researches 

in these areas. 

The deadline for applications is 

March 15th, 2017, and the upper 

age limit for application is 45. Ap-

plications can only be made with 

completed projects in English 

language. The award ceremony, 

which will host many scientists 

around the world as guests and competitors, will be held 

on May 3rd, 2017 at the 4th Nutrition and Healthy Liv-

ing Summit, which is held by Sabri Ülker Foundation in 

Istanbul every two years, and another scientist will win 

100,000 TL for a completed scientifi c project.

Türkiye’de beslenme ve sağlıklı yaşam konusunda 

önemli çalışmalara imza atan Sabri Ülker Vakfı tarafın-

dan “Beslenme, araştırma, eğitim programları ve diğer 

girişimleri destekleme” hedefiyle bu yıl 4’üncüsü düzen-

lenen “Sabri Ülker Bilim Ödülü” 

yarışması başvuruları başladı. 

Bu yılki teması “Beslenme, Me-

tabolizma ve Toplum Sağlığı” 

olan Bilim Ödüllerine her yıl 

olduğu gibi bu yıl da ilgili alan-

larda dünya çapında çalışmalar 

yürüten bilim insanlarının katılı-

mı bekleniyor. 

Son başvuru tarihi 15 Mart 

2017 olarak belirlenen ve katı-

lım üst yaş sınırının 45 olduğu 

Sabri Ülker Bilim Ödülü yarış-

masına tamamlanmış projelerle 

sadece İngilizce başvuru ya-

pılabiliyor. Tüm dünyadan bir-

çok bilim insanının hem davetli 

hem de yarışmacı olarak katılacağı ödül töreni, 3 Mayıs 

2017 tarihinde Sabri Ülker Vakfı tarafından iki yılda bir 

İstanbul’da düzenlenen 4. Beslenme ve Sağlıklı Yaşam 

Zirvesi’nde gerçekleşecek ve bir bilim insanı daha, hayata 

geçirdiği bilimsel projesiyle 100 bin TL’nin sahibi olacak.
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Murat Ülker, Chairman of the Board of Directors of 

Yıldız Holding, whose shares recently fell sharply at Istan-

bul Stock Exchange, announced that they have sold all 

of Örgen Gıda (Bizim Mutfak) to Ajinomoto, a Japanese 

food and food manufacturer, for 220 million Turkish liras 

told. Bizim Mutfak includes soup, bullion, ketchup, may-

onnaise, pasta, baking soda, vanillin, starch, rice fl our, 

powdered sugar, fl our and pulses.

Procurement is expected to be completed by early 

2017. Founded in 1981, Örgen Gıda joined Yıldız Holding 

in the beginning of 2000’s.

Son haftalarda Borsa İstanbul’da hisselerinde sert düşüşler 

gözlenen Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ül-

ker, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Örgen Gıda 

(Bizim Mutfak)’nın tamamını Japon gıda ve gıda malzemeleri 

üreticisi Ajinomoto’ya 220 milyon Türk lirası karşılığında sat-

tıklarını söyledi. Bizim Mutfak kapsamında çorba, bulyon, 

ketçap, mayonez, makarna, kabartma tozu, vanilya, nişasta, 

pirinç unu, pudra şekeri, un ve bakliyat ürünleri yer alıyor.

Satın alma işlemlerinin 2017 yılının ilk aylarında tamam-

lanması bekleniyor. 1981 yılında kurulan Örgen Gıda, 

2000’li yılların başında Yıldız Holding bünyesine katılmıştı.

Yıldız Holding Chairman Murat Ülker expressed via a statement on social media that they sold 
Örgen Gıda (Bizim Mutfak) to Ajinomoto, a producer of Japanese food and food products, for 220 
million Turkish liras.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile 
bünyesindeki Örgen Gıda (Bizim Mutfak)’yı Japon gıda ve gıda ürünleri üreticisi Ajinomoto’ya 220 
milyon Türk lirası karşılığında sattıklarını söyledi.

Bizim Mutfak, 
Japonların oldu

Bizim Mutfak acquired
by Japanese fi rm
.........................................................

Ferrero is planning to invest 40 million euro in a French chocolate plant where it produces Nutella. 
Ferrero, Fransa’da Nutella üretimi yapan çikolata tesisine 40 milyon euroluk yatırım yapmayı planlıyor.

Italian confectionery company Ferrero will invest 40 mil-

lion euro over the next four years in its French plant in 

Villers-Écalles, near Rouen in Normandy, where it pro-

duces Nutella. The project foresees the construction of 

new storage capacity for jars of the chocolate hazelnut 

spread and the expansion of the arrival area for nuts and 

palm oil from the nearby port of Le Havre, reports Italia 

Oggi. The director of the plant, Michel Etcheberrigaray, 

told French daily Les Echos that a new production line 

should be installed in 2019.

İtalyan şekerleme firması Ferrero, önümüzdeki dört 

yıl içinde, Fransa’nın Normandiya bölgesinde bulunan 

Rouen’de Nutella üretimi yapan tesise 40 milyon euro-

luk yatırım yapacak. Italia Oggi’nin haberine göre, proje 

dahilinde fındıklı çikolata depolama kapasitesi genişle-

yecek; tesis yakınındaki Le Havre limanından getirilen 

fındık ve palm yağı alım alanı da artırılacak. Tesisin yö-

neticisi Michel Etcheberrigaray ise Fransız gazetesi Les 

Echos’a yeni bir üretim hattının da 2019 yılında inşa edi-

leceğini belirtti.

Ferrero, çikolata tesisine 40 milyon euro yatırım yapıyor

Ferrero to invest 40 million Euro in chocolate plant
...........................................................................................................................................
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Meeting platform of bakery products industry in Turkey 

with a value of more than 6 billion dollars, Ibatech will be 

open its doors at Congressium Ankara after Istanbul and 

Izmir between 09 and 12 March.

Receiving a record number of visitors in Istanbul and 

Izmir in 2016, the exhibition is welcoming many entre-

preneurs from Ankara and especially Anatolia. Being a 

specialty exhibition for bakery machines, ice cream and 

chocolate production technologies, Ibatech is considered 

as one of the most important event of growing Turkish 

and entire Eurasia region. As well as various exhibitors, 

many international market leaders will present their latest 

technologies and products in 10 thousand sq. area. 

MORE THAN 80% OF THE VISITORS 
ARE INVESTORS 
The decision makers in purchasing and supplying are 

interested in the exhibition that especially the entrepre-

neurs with investment intention participate.  Ibatech will 

gather the industry together to increase the success of 

the companies participating in the exhibition and visiting 

the fair to make investment. 

The exhibited product groups vary. In bakery group, 

the exhibited products are ovens for bread, tunnel oven 

(electric-gas), Rotary-stone based furnaces, furnaces for 

pizza, cake and bakery products. There are also blend-

ers, mixers, crepe machinery; cream/ whipped cream 

machinery, cream fi lling machinery, slicing machinery for 

bread and cake, and also sandwich machinery. Other 

products to be presented during the exhibition are dough 

processing, kneading, cutting and weighing, shaping and 

dough picking machinery. 

Türkiye’de 6 milyar doların üzerinde pazar payına sa-

hip unlu mamuller sektörünün buluşma noktası Ibatech, 

İstanbul ve İzmir’ den sonra şimdi de 09-12 Mart tarihleri 

arasında ziyaretçilerle Ankara ATO Uluslararası Kongre ve 

Fuar Merkezinde buluşmaya hazırlanıyor.

2016 yılında İstanbul ve İzmir’de rekor ziyaretçiyi ağırla-

yan fuar, Ankara’da da özellikle Anadolu’dan gelecek çok 

sayıda girişimciye ev sahipliği yapacak.  Fırıncılık ve pas-

tanecilik makineleri ile dondurma ve çikolata üretimi tek-

nolojileri alanında uluslararası ihtisas fuarı olan Ibatech,  

büyüyen Türkiye pazarında ve tüm Avrasya bölgesinde 

sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul 

ediliyor. Fuarda çok çeşitli katılımcıların yanı sıra yine çok 

sayıda uluslararası pazar lideri en yeni teknolojilerini ve 

ürünlerini 10.000 metrekarelik brüt alanda sunacak.

ZİYARETÇİLERİN % 80’DEN FAZLASI 
YATIRIM AMAÇLI GELİYOR
Ziyaretçilerini,  ciddi yatırım niyeti olan girişimcilerin 

oluşturduğu fuara, ayrıca satın alma ve tedarik kararların-

da söz sahibi olan kişiler rağbet ediyor. Ibatech Ankara, 

fuara katılan ve satın alma amaçlı gelen firmaların başarı 

çıtalarını yukarı taşımak için sektörü bir araya getirecek.

Fuarda sergilenecek ürün grupları oldukça çeşitlilik gösteri-

yor. Fırın grubunda; ekmek fırınları, tünel fırınlar (elektrikli-gazlı), 

döner-taş tabanlı fırınlar, pizza fırınları, pasta fırınları ve unlu ma-

mul fırınları yer alıyor. Ayrı bir grupta, blenderlar, mikserler, krep 

makinaları, krema / kremşanti çırpma makinaları, krem dolgu 

makineleri, ekmek dilimleme makinaları, pasta dilimleme maki-

naları ve sandviç makinaları yer alıyor. Hamur işleme, çevirme,  

yoğurma,  hamur kesme-tartma, şekillendirme ve hamur kal-

dır-devir makinaları son sistemleriyle fuarda sergilenecek. 

11th International Trade Fair for Bakery, Patisserie Machinery, Ice Cream, Chocolate and Technolo-
gies will be held in Ankara between 09 and 12 March 2017. 

11. Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı Ibatech, 09-12 
Mart 2017 tarihleri arasında bu kez Ankara’da düzenlenecek.

İbatech, 
Ankara’da kapılarını açıyor 

Ibatech opens its doors 
in Ankara
.........................................................
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Providing high added value to the industrial integra-

tion, productivity and productivity through the advanced 

factory automation solutions, Mitsubishi Electric intro-

İleri teknolojiye sahip fabrika otomasyon çözümleri ile sana-

yiye hızlı entegrasyon, üretkenlik ve verimlilik konusunda yük-

sek katma değer sağlayan Mitsubishi Electric, Bursa’da dü-

Mitsubishi Electric introduced to the professionals in the seminar held in Bursa the digital factory con-
cept e-F@ctory system, which is the company’s response to Industry 4.0.

Mitsubishi Electric, Bursa’da düzenlediği seminerde, sektör profesyonellerine Endüstri 4.0’a yanıtı 
olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory sistemini anlattı.

Verimli üretimin anahtarı dijital fabrikalar

Key to effi cient production is the digital factories
.......................................................................................................

A leading multi-industry food company in bakery produc-

tion, QAF Limited announced plans to invest 21.5 million 

dollars to expand its bread production and distribution 

business in the Philippines to meet the growing demand 

there. The company has proposed to spin-off and transfer 

the existing bread manufacturing plant in Cebu to a newly-

incorporated group and to set up a new plant in Mindanao. 

In an announcement to the Singapore Exchange, QAF said 

it has also proposed to acquire a plot of land in Luzon to 

set up a new bread manufacturing plant in future.

The Cebu spin-off and Mindanao projects are expected 

to be completed this year and 2018, respectively, while 

the land acquisition in Luzon is expected to take place 

this year. QAF has also formed an executive committee 

which will be responsible for the overall management of 

its operations and affairs and have overall oversight over 

its subsidiaries, associated companies and joint ventures.

Fırıncılık sektöründeki çok endüstrili gıda firmalarından 

biri olan QAF Limited, artan talebi karşılamak amacıyla 

Filipinler’deki ekmek üretim ve dağıtım işletmesine 2,5 

milyon dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Fir-

ma, Cebu’daki ekmek üretim tesisini ayrı bir birim haline 

getirerek yeni bir kuruma dönüştürmeyi ve Mindanao’da 

yeni bir tesis kurmayı amaçlıyor. Singapur Borsasina ge-

rekli duyuruyu yapan AQF aynı zamanda Luzon’da bir 

arazi almayı ve gelecekte yeni bir ekmek üretim tesisi 

daha kurmayı düşündüğünü de belirtti.  

Cebu’da tesisin dağıtılması ve Mindanao’daki tesisin 

yapım projelerinin 2018 yılında tamamlanması bekleni-

yor. Luzon’daki arazi alımının ise bu yıl gerçekleşmesi 

bekleniyor. QAF, tüm bu işlemlerin ve operasyonların yö-

netiminden sorumlu olacak bir üst komite de oluşturdu 

ve tüm bağlı şirketlerini, iştiraklerini ve ilgili kurumlarını 

bu komitenin genel gözetimine dahil etti. 

QAF Limited is investing 21.5 million dollars to expand its bread production and distribution busi-
ness in the Philippines.

QAF Limited, Filipinler’deki ekmek üretimi ve dağıtımı işletmesini büyütmek amacıyla 2,5 milyon dolar-
lık yatırım yapıyor. 

QAF ekmek üretimine 21,5 
milyon dolar yatırım yapıyor 

QAF to invest 
$21.5 million 
in bread production
.........................................................
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duced to the professionals in the seminar held in Bursa 

the digital factory concept e-F@ctory system, which is its 

response to Industry 4.0.

Mitsubishi Electric, a world giant in the fi eld of elec-

tricity, electronics and automation, is working to make 

Turkey ready for the new industrial era. Mitsubishi Elec-

tric, which designs industrial factories that are compat-

ible with industrial 4.0, where productivity, effi ciency and 

comfort are enhanced by advanced robot technologies 

that can communicate with each other, relayed informa-

tion regarding the PLC product family and Programmable 

Controller Engineering Software MELSOFT GX Works3 

product while introducing MAPS SCADA product in the 

context of application examples.  

INCREASED COMPETITIVENESS 
with e-F@CTORY 
In the e-F@ctory concept, all next-generation prod-

ucts, including robots in factory automation, can com-

municate via the internet. With the e-F@ctory concept of 

Mitsubishi Electric, it is possible to build a factory to meet 

all the needs of the new industrial phase and to test the 

factory and its production by creating a virtual factory be-

fore installing it. The e-F@ctory, which uses cutting-edge 

technology to optimize all factory phases from manage-

ment to production units and provides signifi cant remark-

able cost savings in production, enables us to be one 

step ahead of global competitors.

PRODUCTION CAPACITY INCREASES 
190 PERCENT with e-F@CTORY 
Mitsubishi Electric has been using the e-F@ctory con-

cept on its production lines since 2003 and reflecting its 

experience on its products and therefore on its custom-

ers. For example, by using the e-F@ctory concept in 

the Nagoya Plant, 

Mitsubishi Elec-

tric’s own pro-

duction center, 

impressive results 

were achieved, 

with a production 

capacity increase 

of approximately 

190 percent, an 

increase of ap-

proximately 180 

percent in pro-

duction and a 

reduction of ap-

proximately 65 

percent in sys-

tem architectural 

costs.

zenlediği seminerde sektör profesyonellerine Endüstri 4.0’a 

yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory sistemini anlattı. 

Elektrik, elektronik ve otomasyon alanında bir dünya devi 

olan Mitsubishi Electric, Türkiye’nin yeni sanayi evresine ha-

zır olması için çalışıyor. Üretimde verimliliğin, enerji tasarru-

funun ve çalışan konforunun arttığı, birbirleriyle konuşabilen 

ileri robot teknolojilerinin hâkim olduğu, Endüstri 4.0’a uyum-

lu dijital fabrikalar tasarlayan Mitsubishi Electric, uygulama 

örnekleri eşliğinde MAPS SCADA ürününü tanıtırken PLC 

ürün ailesi ve Programlanabilir Kontrolör Mühendislik Yazılımı 

MELSOFT GX Works3 ürünü ile ilgili bilgiler de aktardı.

e-F@CTORY İLE REKABET GÜCÜ ARTIYOR
e-F@ctory konseptinde, fabrika otomasyon alanında-

ki robotlar dahil tüm yeni nesil ürünler internet aracılığıyla 

haberleşebiliyor. Mitsubishi Electric’in e-F@ctory konsep-

ti ile bir fabrikayı yeni endüstri evresindeki tüm ihtiyaçları 

karşılayacak şekilde kurmak ve kurmadan önce bir sanal 

fabrika oluşturarak ortaya çıkacak fabrikayı ve üretimi test 

etmek mümkün. Yönetimden üretim katına kadar tüm fab-

rika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri kulla-

nan ve üretimde çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayan e-F@

ctory, küresel rekabette bir adım önde olmayı sağlıyor.

 

e-F@CTORY İLE ÜRETİM KAPASİTESİ 
YÜZDE 190 ARTIRILDI
Mitsubishi Electric, e-F@ctory konseptini kendi üretim 

bantlarında 2003 yılından bu yana kullanıyor ve bu sa-

yede edindiği tecrübelerini ürünlerine ve dolayısıyla müş-

terilerine yansıtıyor. Örneğin, Mitsubishi Electric’in kendi 

üretim merkezi olan Nagoya Fabrikası’nda e-F@ctory 

konsepti kullanıma alınarak üretim kapasitesinde yakla-

şık yüzde 190 artış, üretimde yaklaşık yüzde 180 artış ve 

sistem içi mimari tutarlarda yaklaşık yüzde 65 düşüş gibi 

çok etkileyici sonuçlar elde edildi.
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Komşufırın, the fi rst 3rd-generation chain of baker-

ies in Turkey, which has marked a fi rst time in the world 

by managing the whole process from seed to oven, will 

manufacture at its new concept, KF Kitchen, delicacies in 

and on the top the bread for those who want to consume 

healthy, fresh and nutritional products for lunch.

AT LUNCH AND ANY TIME OF THE DAY... 
Hasip Gencer, the President of Doruk Group, stated that, 

with the KF Kitchen concept, they transform bread, the 

basis of the product portfolio, into value-added products, 

and emphasized that they have marked many fi rsts in new 

generation of bakery so far, and now will offer healthy and 

satisfying alternative delicacies to customers at any time 

of the day with new products and new presentation style. 

Gencer pointed out that the fi rst section, which refl ects 

the well-known expertise and product range of Komşufırın, 

has opened at Etiler store, and said “Our target is to open 

these sections at our existing 25 stores and all of our new 

stores in 2017.”

A MENU VARYING ACCORDING 
TO THE CONSUMERS’ DEMANDS
The new concept, addressing various palates from 

classical street food to gourmet varieties inspired by 

Western cuisines, will have a menu that will vary accord-

ing to seasonal changes and consumers’ demands.

Tohumdan fırına tüm prosesleri yöneterek dünyada bir 

ilke imza atan, Türkiye’nin ilk 3. kuşak fırın zinciri Komşufı-

rın, yeni konsepti KF Mutfak ile öğle yemeklerinde sağlıklı, 

taze ve besleyici ürünleri tüketmek isteyenler için ekmek 

arası ve ekmek üstü lezzetler üretecek.

ÖĞLE YEMEKLERİNDE  VE GÜNÜN
HER SAATİNDE…
KF Mutfak konsepti ile ürün portföylerinin temeli olan 

ekmekleri katma değerli ürünler haline dönüştürdüklerini 

belirten Doruk Grup Başkanı Hasip Gencer, bugüne ka-

dar yeni nesil fırıncılık alanında birçok ilke imza attıklarını 

ve şimdi de yeni ürünler ve yeni bir sunum tarzı ile ile 

günün her saatinde müşterilerimize sağlıklı ve doyurucu 

alternatif lezzetleri sunduklarını söyledi. Komşufırın’ın ek-

mek konusunda bilinen uzmanlığı ve sunduğu çeşitliliğinin 

bir yansıması olan ilk bölümün Etiler mağazamızda açıldı-

ğına değinen Gencer, “Hedefimiz 2017 yılında mevcut 25 

mağazamızda ve yeni açılacak mağazalarımızın tamamı-

nın içinde de açmak” dedi.

MENÜ TÜKETİCİ TALEPLERİNE 
GÖRE DEĞİŞECEK
Klasik sokak lezzetlerinden, batılı mutfaklardan ilham 

almış gurme tatlara kadar farklı damak tatlarına hitap 

eden yeni konseptte menü, mevsimsel değişimler ve tü-

ketici taleplerine göre değişecek.

Komşufırın has developed a new concept titled KF kitchen for those who look for fast yet healthy, 
tasty and reliable products for lunch. Komşufırın has opened the fi rst KF Kitchen section at Etiler 
store, and plans to open KF Kitchen at 25 stores in 2017.

Komşufırın, öğle yemeklerinde hızlı ama sağlıklı, lezzetli ve güvenilir ürünler tüketmek isteyenler 
için KF Mutfak adı altında yeni bir konsept geliştirdi. İlk KF Mutfak bölümünü Etiler’deki mağaza-
sında açan Komşufırın, 2017 yılında 25 mağazasında daha KF Mutfak açmayı planlıyor.

Komşufırın, 
2017’de 25 mağazada 
KF Mutfak açacak

Komşufırın to open 
KF Kitchen at 25 stores 
in 2017
...........................................................
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The 9th edition of GastroPan exhibition, an interna-

tional exhibition for the bakery, pastry, confectionery, 

gastronomy, ice-cream, coffee and hospitality sectors in 

Southeastern Europe will take place in the city of Sibiu, 

Romania, between 23-25th March 2017. The B2B trade 

fair, is providing solutions and technologies offered by the 

greatest suppliers worldwide to all operators of the above 

mentioned sectors. The largest variety of products, solu-

tions and technologies will be exhibited on a 7,000 sqm 

exhibition space: from the latest equipment and tech-

nologies, ingredients and innovative accessories, IT so-

lutions and products, professional hygiene solutions to 

packaging and utensils for cake decorating. 

One of the main advantages that GastroPan offers is the 

fact that the exhibition is open only to a public of profes-

sionals, decision makers, entrepreneurs, managers and 

operators from bak-

eries, pastry shops, 

con fec t ioner ies , 

restaurants, hotels, 

bars, pubs, motels, 

biscuit, pasta and 

cookie factories, 

ice-cream shops, 

cafeterias etc. The 

last 3 editions have 

reached more than 

20.000 visitors 

each. Important in-

ternational and lo-

cal companies have 

already booked 

their stands for GastroPan 2017 and have occupied the 

majority of the new and modern exhibition space of more 

than 7,000 sqm that the show offers.

Güneydoğu Avrupa’da fırıncılık, pastacılık, şekerleme, 

gastronomi, dondurma, kahve ve ikram sektörleri için 

gerçekleştirilen Uluslararası Gastropan fuarı’nın 9.’su  23-

25 Mart 2017 tarihlerinde Romanya’nın Sibiu kentinde 

düzenlenecek. B2B ticaret fuarı, sözü edilen sektörlerde 

faaliyet yürütenlere tüm dünyada en büyük tedarikçiler 

tarafından sunulan çözümleri ve teknolojileri içeriyor. 7 

bin metre karelik fuar alanında en son ekipman ve tek-

nolojiler, malzemeler ve inovatif aksesuarlar, IT çözümleri 

ve ürünleri, profesyonel hijyen çözümleri, ambalajlama ve 

pasta dekorasyon aletlerine kadar geniş çeşitlilikte ürün-

ler, çözümler ve teknolojiler sergilenecek.

Gastropan’in sunduğu en büyük avantajlardan biri 

de fuarın yalnızca fırıncılık, pastanecilik, şekerleme en-

düstrisi ile restoran, otel, bar, pub, motel işletmecileri 

ve bisküvi, makarna, kurabiye ve dondurma fabrika-

larından gelen 

profesyonel le-

re, karar sağ-

layıcılara, gi-

r i ş i m c i l e r e , 

yöneticilere ve 

o p e r a t ö r l e r e 

açık olması.  En 

son düzenlenen 

3 fuara 20’şer 

binden fazla zi-

yaretçi katıldı. 

Önemli ulusla-

rarası ve yerel 

şirketler Gast-

roPan 2017’de 

şimdiden standlarını ayırtarak fuarın sunduğu 7 bin 

metre karelik yeni ve modern alanın büyük kısmını ken-

dilerine pay aldı.

GastroPan exhibition, an international exhibition for the bakery, pastry, confectionery, gastronomy, 
ice-cream, coffee and hospitality sectors will take place in Romania, between 23-25th March 2017.

Fırıncılık, pastacılık, şekerlemecilik, gastronomi, dondurma, kahve ve ağırlama sektörleri için ulus-
lararası bir fuar olan GastroPan fuarı, 23-25 Mart 2017 tarihlerinde Romanya’da düzenlenecek.

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

GastroPan Mart ayında 
kapılarını açıyor

GastroPan opens 
its doors in March
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Growing gradually, pasta industry has covered a long distance as a re-
sult of research and development works of machinery and equipment by 
the producers who are innovative, working result-oriented and following 
the trends closely. Current situation is an indication of production diver-
sity, quality, innovation and harmony with customer demands. 

Giderek büyüyen makarna endüstrisi yeniliklere açık, sonuç odaklı ça-
lışan ve trendleri yakından takip eden makine ve teçhizat üreticilerinin 
araştırma ve geliştirme çalışmaları neticesinde bir hayli ilerleme kay-
detmiştir. Bugün gelinen nokta üretimde çeşitliliğin, kalitenin, inovas-
yonun ve müşteri talepleriyle uyumluluğun bir göstergesidir. 

Makarna Üretimi ve Teknoloji Trendi

PASTA PRODUCTION AND 
TECHNOLOGY TRENDS

In pasta sector which there changes 

constantly various demands of final pro-

ducers in pasta sector and strong com-

petition in this sector present the ex-

pectations and shape their expectations 

particularly about technology. Headlines 

such as consistency in production and 

producing uniform products, increasing 

product diversity and creating a solution 

about packaging from basic expecta-

tions of producers in pasta sector are 

the expectations of producers. In addi-

tion, producers are interested in quali-

ties like versatility of machines and of-

fering proper costs. Therefore it is quite 

essential for technology producers to 

act according to these headlines in their 

R&D studies. 

Sürekli değişimlerin gözlendiği makarna 

sektöründe nihai tüketicilerin çeşitlilik göste-

ren talepleri ve söz konusu pazardaki kuv-

vetli rekabet bu sektörde faaliyet gösteren 

üreticilerin de beklentilerini ortaya koymakta 

ve özellikle teknoloji konusundaki beklen-

tileri şekillendirmektedir. Üretimde tutarlılık 

ve yeknesak ürünler ortaya çıkarabilmek, 

üretilen ürün çeşitliliğinin artması, ambalaj-

lama gibi konularda çözümler üretilmesi gibi 

başlıklar makarna sektöründeki üreticilerin 

başlıca beklentilerini oluşturuyor. Bunun 

yanı sıra makinelerde çok yönlülük ve üre-

timde uygun maliyet sunabilme gibi nitelikler 

de üreticinin dikkat ettiği unsurlardandır. Bu 

sebeple teknoloji üreticilerinin AR&GE çalış-

malarında bu başlıklara göre hareket etmesi 

son derece önemlidir. 
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“MAKİNEDE YENİLİKLERİN TAKİPÇİSİYİZ”

“We are following innovation in machinery for production, and currently our oldest machine is 6 
years old. We always follow the latest innovations in manufacturing, packaging and loading, and 
test them on-site.”

“Üretimde makine anlamında yeniliklerin takipçisiyiz ve şu anda en eski makinemiz 6 yıllık. Üretim-
den paketlemeye, paketlemeden yüklemeye kadar çıkan yenilikleri takip eder, muhakkak tesisimiz-
de denemelerini yaparız.”

Alparslan ÖZGÜÇLÜ, Oba Group:
“WE ARE FOLLOWING INNOVATION

IN MACHINERY”
...................................................................................................................
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Oba Makarna, which is the leader in Turkey and the 

second in Europe with its manufacturing capacity, has 

a volume of 250,000 tons in the global pasta market. 

With its 50 million lira worth of investments between 

2010 and 2012, Oba Makarna follows the latest inno-

vations in manufacturing, packaging and loading, and 

tests them on-site.

We came together with Oba Group CEO Alparslan 

Özgüçlü and discussed the technologic investments of 

Oba Makarna, the position of the company in the pasta 

market and their future projects. We take the details from 

Alparslan Özgüçlü.

Mr. Özgüçlü, could you introduce us Oba Makarna 
and its history until today?

OBA Makarna was founded in 1966 by Selahattin Öz-

tahtacı. The company was the leader during 1980’s, but 

had to shut down after the financial crisis in 2000’s. As 

industrialists from Gaziantep, we thought it was a huge 

loss for our country to see this facility and brand interrupt 

its operations, and launched the acquisition process. 

In 2005, our family business purchased both the brand 

name and the manufacturing facility. When we resumed 

manufacture, the facility was not sufficient, so we had to 

make new investments. We have currently reached 1,000 

tons of daily capacity from 80 tons with the power of the 

brand and the steps we took in exports. Oba Makarna is 

the first in Turkey and second in Europe with its manu-

facturing capacity, and has a volume of 250,000 tons of 

capacity in the global pasta market.

Could you give us information about your manufac-
turing facility, your capacity and your technologies? 
Do you undertake the milling process for the wheat 
used in manufacture or do you purchase as ready-to-
use? How much of the manufacture goes to domestic 
market, and how much goes to the exports?

We are manufacturing our products at a high capacity 

and global standards using the latest Italian technology 

at our facility, which has a total open area of 110,000 

square meters and a closed area of 65,000 square me-

ters, in Gaziantep 4th Organized Industrial Zone.

Raw materials are chosen by our experienced expert 

staff, with due consideration of every factor that may af-

fect product quality (species of wheat, weather conditi-

ons, type of soil, environmental considerations in manu-

facture). We process 100% hard durum wheat which is 

cultivated on the fertile lands of Southeastern Anatolia 

at our own milling facilities to obtain pure semolina. Our 

products are made of pure semolina and water, and of-

fered to our consumers after totally automatic processes 

using cutting edge control devices and laboratory analy-

Üretim kapasitesi ile Türkiye’de birinci sırada, Avrupa’da 

ise ikinci sırada yer alan Oba Makarna, küresel makar-

na pazarında da 250 bin tonluk bir hacmi elinde tutuyor. 

2010 ve 2012 yılları arasında yaptığı 50 milyon liralık ya-

tırımla dikkat çeken Oba Makarna üretimden paketleme-

ye, paketlemeden yüklemeye kadar çıkan yenilikleri takip 

ediyor ve tesislerinde denemelerini yapıyor.

Oba Group CEO’su Alparslan Özgüçlü ile bir araya gel-

dik ve Oba Makarna’nın teknolojik yatırımlarından firmanın 

makarna pazarındaki yerinden, gelecek projeleri hakkında 

konuştuk. Detayları Alparslan Özgüçlü’den alıyoruz.

Sayın Özgüçlü, öncelikle bize Oba Makarna’nın ku-
ruluş aşamasını, bugünlere nasıl geldiğini anlatır mı-
sınız?

OBA Makarna 1966 yılında rahmetli Selahattin Öztah-

tacı tarafından kurulmuştur. 80’lerin lider konumundaki 

firma 2000’li yıllardaki yaşadığı kriz sonrasında kapıları-

nı kapatmıştı. Bir Gaziantepli ve sanayici olarak böyle bir 

tesisin ve marka gücünün üretime ara vermesinin ülke-

miz için bir kayıp olduğunu düşünerek, satın alma süre-

cini başlattık. 2005 yılında aile şirketimiz tarafından hem 

marka ismi hem de üretim tesisi satın alınmıştır. Üretime 

tekrar başlayınca tesis yeterli gelmedi ve yatırım yapma 

ihtiyacı duyduk. Hem markanın gücü hem de bizim ihra-

cat alanındaki atağımız ile günlük 80 ton kapasiteyi şuan 

bin tona çıkarmış bulunmaktayız. Oba Makarna, üretim 

kapasitesi ile Türkiye’de birinci sırada, Avrupa’da ise ikinci 

sırada yer alıyor ve küresel makarna pazarında 250 bin 

tonluk bir hacmi elinde tutuyor.

Üretim tesisiniz, kapasiteniz ve kullandığınız teknolo-
jiler hakkında bilgi verir misiniz? Üretimde kullandığınız 
hammaddeyi yani durum buğdayını siz mi öğütüyorsu-
nuz yoksa hazır mı alıyorsunuz? Üretiminizin ne kadarını 
iç piyasaya, ne kadarını ihracata ayırıyorsunuz?

Gaziantep 4.Organize Sanayi Bölgesi’nde 110 bin met-

rekarelik açık, 65 bin metrekarelik kapalı alana sahip te-

sisimizde en son İtalyan teknolojisi ve yüksek kapasite ile 

dünya standartlarında üretim yapıyoruz.

Hammaddelerin seçimi, deneyimli uzman kadromuz 

tarafından ürünün kalitesini etkileyecek her faktör (buğ-

day cinsi, hava durumu, toprak cinsi, üretimde çevreye 

saygı) göz önünde bulundurularak gerçekleşiyor. Güney-

doğu Anadolu Bölgemizin bereketli topraklarında yetiş-

tirilen yüzde 100 sert durum buğdayını kendi değirmen 

tesisimizde öğüterek saf irmik elde ediyoruz. Saf irmik ve 

suyun buluşmasından meydana gelen ürünlerimiz enteg-

re modern üretim tesisimizde el değmeden, en gelişmiş 

kontrol cihazlarıyla donatılmış laboratuvar analizleri ile 

tüketicilerimize sunuluyor. Üretimimizin yüzde 70’ini ihraç 

ederken, yüzde 30’unu iç pazara ayırıyoruz.
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ses at our integrated modern facilities. We export 70% of 

our output, and distribute 30% to the domestic market.

What is the level of capacity and technology use at 
your company? What is the future of the technologies 
used in manufacture of pasta in Turkey?

We have a well-deserved pride as the leading com-

pany in Turkey and second company in the world with 

a daily capacity of milling 1,500 tons of wheat and of 

manufacturing 1000 tons of pasta per day, thanks to the 

50 million euros of investment we made between 2010 

and 2012. Our innovativeness in products also plays an 

important role in our manufacture. 

We follow the innovations in machinery for production 

and currently our oldest machine is 6 years old. We follow 

the latest innovations in manufacturing, packaging and 

loading, and test them on-site. The technologies used 

in pasta production in Turkey has to be aligned with our 

times, otherwise, it will decrease productivity in manu-

facture and affect product quality. The biggest mistake 

would be failing to catch up with the changes, lagging 

behing, failing to innovate the technology and ignoring 

customers’ expectations. Of course here, change means 

change through development and trying to do better whi-

le remaining loyal to the roots.)

 Turkish people have been familiar with Oba Makar-
na for many years. What is the position, market share 
and sales volume of Oba Makarna in the global mar-

Firmanız kapasite ve teknoloji kullanımında hangi 
düzeyde? Türkiye’de makarna üretiminde kullanılan 
teknolojilerin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

2010 ve 2012 yılları arasında yaptığımız 50 milyon 

Euro’luk yatırımın ardından günlük bin 500 ton buğday 

kırma ve bin ton/gün makarna üretimi ile Türkiye’nin bi-

rincisi, dünyanın ikincisi olarak sektörün en büyük firması 

olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ürün anlamındaki yeni-

likçi tarafımızın, üretim anlamında da payı vardır. Üretimde 

makine anlamında yeniliklerin takipçisiyiz ve şu anda en 

eski makinemiz 6 yıllıktır. Üretimden paketlemeye, pa-

ketlemeden yüklemeye kadar çıkan yenilikleri takip eder, 

muhakkak tesisimizde denemelerini yaparız. Türkiye’de 

makarna üretiminde kullanılan teknolojiler çağı yakalamak 

zorundadır, aksi takdirde üretimde verimliliği azaltacağı 

gibi, ürünün kalitesini de etkileyebilmektedir. Değişime 

ayak uyduramamak, zamanın gerisinde kalmak, teknolo-

jisini yenilememek, tüketici beklentilerini göz ardı etmek 

yapılabilecek en büyük hatalar gibi görünüyor. (Tabi bu-

rada değişim derken; gelişerek değişmeyi, özüne sadık 

kalarak daha iyisini yapmaya çalışmayı kastediyoruz.)

Peki, Türk halkı Oba Makarna’nın adını yıllardır bili-
yor. Peki, Oba Makarna’nın dünya pazarındaki konu-
mu, pazar payı, satış hacmi nedir? Kaç ülkeye ihracat 
yapıyorsunuz?

Evet, Türk halkı Oba Makarna’nın adını biliyor ama aynı 

zamanda da seviyor. Markaya karşı tüketicilerimizin hem 

güveni hem de sempatisi olduğunu düşünüyoruz ki; bu-

lunduğumuz noktalardaki satış rakamlarımız da bize bunu 
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ket? How many countries do you export to?
Yes, Turkish people have been familiar with and fond of 

Oba Makarna. We believe our consumers feel confiden-

ce and sympathy towards our brand, which is evidenced 

by the sales numbers. Oba Makarna is actually a kind of 

heritage from mothers to children... Although it is recently 

known to younger generations, the elder population still 

remembers the commercial jingle which says “Oba Oba 

Delicious Pasta”. Therefore, there is trust in the quality and 

in the brand. To sustain this confidence, we aim to inc-

rease our share in domestic market as we did in global 

market without compromising our quality. Oba Makarna 

is the leader in the global market with OBA brand and 

5 other brands. We export to 96 countries and one out 

of every three packages exported from Turkey bears the 

OBA brand. According to the list of top one thousand ex-

ports published by Turkish Exporters Council, Oba was the 

145th company among numerous firms from all industries.

Why do you think your products are so popular 
among the consumers and in the market?

First of all we know the needs of our consumers. By 

“needs” I mean what they expect from the product, the 

type of product and communication. Pasta is often pre-

ferred in urgent situations because it is practical. Our 

consumers want a product that does not disintegrate, 

stick and that is delicious. This expectation is directly 

related to quality, and to respond to it, we closely moni-

tor every step from selection of raw materials to manu-

facturing stages. Furthermore, we have created regional 

breakdown lists of product types that our consumers 

like, and we recommend these “running products” to 

our sales points. For instance, the bow-tie pasta is bet-

ter preferred in some areas, while fusilli pasta is leading 

the sales in others. Finally, communication... Sustainab-

le communication is important. We work fastidiously at 

every step of the value chain from quality and regulati-

ons to business processes. In this whole process, we 

manage our R&D and innovation processes through 

research and data collection, consumer surveys, bra-

instorming sessions with internal and external teams, 

literature review, team assessment meetings, technolo-

gical research sessions and reporting processes.

Are there other areas you offer services in? If there 
are, could you give us information on the other activi-
ties of your company?

In addition to manufacturing pasta, we have activities in 

the feed industry. İpek Feed and Food Industry and Trade 

Corporation, which is the largest feed factory in the Midd-

le East, has been manufacturing quality and cost-efficient 

animal feed with its young, dynamic and experienced team 

since 1988, contributing to the livestock breeding industry 

in Turkey and around the world. Our company aims to be 

yansıtıyor. Oba Makarna aslında annelerden çocuklarına 

bir miras... Genç neslimizin yeni duyduğu bir marka olsa 

da eskilerin “Oba Oba Leziz Makarna” jingle’ı ile çokça ha-

tırladığı bir marka. Dolayısıyla hem kaliteye hem markaya 

bir güven söz konusu. Biz de bu güveni sürdürmek adına 

kalitemizden ödün vermeyerek dış pazarda olduğu gibi iç 

pazardaki payımızı da artırmayı hedefl iyoruz. Oba Makar-

na, dünya pazarında hem OBA markası hem de diğer 5 

markası ile lider durumdadır ve Türkiye makarna ihracatının 

yüzde 30’unu gerçekleştiriyor. 96 ülkeye ihracat yapıyoruz 

ve Türkiye’den ihraç edilen her üç paketten biri OBA diye-

biliriz. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıklamış olduğu ilk 

bin ihracatçı sıralamasında 2015 yılında 145. olarak yerimi-

zi aldık ki bu sıralamaya tüm sektörler dâhildir.
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the leader in the neighboring countries as well.

Are there any new products or innovations you are 
planning to introduce to us in the near future?

One of our major innovations is the pasta package with 

toys, which we launched on 23 April 2016 and which 

was the first of its kind in Turkey and around the world. 

Children already love pasta, and we combined it with 

their favorite characters, and added different toys in our 

pasta packages bearing the pictures of Looney Tunes 

characters. We will continue production of toy pasta with 

new licenses in 2017. Furthermore, our bran, whole grain 

and tri-color brands will be on the shelves in early 2017.

What are the problems in the pasta industry? What 
can be done in Turkey to solve these problems? What 
are your efforts in this area at Oba Makarna?

The main problem in our industry is the disproporti-

on between the installed capacity and consumption. In 

Turkey, approximately 40% of pasta production takes 

place in Gaziantep, 35% in Central Anatolia and 25% 

in the Aegean region. In other words, there is already 

a considerable installed capacity. However, the con-

sumption per capita has only recently reached 7,5 kg 

per capita in a year. This is primarily due to dispositio-

ning of pasta. Unfortunately, the majority of the popula-

tion believes that pasta leads to weight gain. However, 

the sauces added to the pasta have a high calorie va-

lue. On the other hand, the sauce culture is not a part 

of Turkish cuisine, which is another factor that limits 

the consumption of pasta. In other countries, pasta is 

consumed with various types of sauce, and it can be 

consumed as the main course rather than an appetizer. 

We hold various meetings and discussions at our asso-

ciation to overcome the problems in our industry.

Are there any social responsibility projects that you 
take part in? What do you think about social respon-
sibility projects?

We participate in the project of “Make A Wish Associ-

ation”. Oba Makarna and the Association make efforts 

to fulfill the wishes of children who fight against deadly 

diseases and give them hope, joy and strength to survive.

Oba Makarna was ranked as the third in this year’s 
Anatolian Brands Awards in the “Agriculture-Food Ma-
nufacturing Category” which is organized by Capital 
and Ekonomist magazines in late October. What is 
your opinion of the award? What are your differences 
that distinguish you from your competitors and why 
should the consumers choose Oba Makarna?

We believe we have one of the most successful stories 

in terms of creating a brand. The competition of “Anato-

lian Brands” which chooses the most successful brands 

Günümüzde ürünlerinizin tüketici tarafından bu kadar 
tutulmasını, pazarda öne çıkmasını neye bağlıyorsunuz?

Öncelikle tüketicimizin ihtiyacını biliyoruz. Burada ih-

tiyaçtan kastım; üründen beklentisi, ürünün çeşidi ve 

iletişim. Makarna genellikle ülkemizde dar zamanlarda, 

pratikliği sebebi ile tercih edilen bir ürün. Burada tüke-

ticimiz ne istiyor; dağılmasın, yapışmasın ve lezzetli ol-

sun. Doğrudan kaliteye hitap eden bu beklenti için biz 

de hammadde seçiminden her türlü üretim aşamasına 

kadar sıkı takip ediyoruz. Ayrıca tüketicilerimizin sevdiği 

ürün çeşitlerini bölgesel kırılımlara göre ayırdık ve satış 

noktalarımıza o bölgenin koşan ürün diye tabir ettiğimiz 

ürünlerini öneriyoruz. Örneğin kimi bölgelerde fiyonk 

makarna çok tercih edilirken bir diğerinde burgu açık 

ara farkla birinci gelebiliyor. Son olarak iletişim... İletişi-

min de sürdürülebilir olması önem arz ediyor. Kaliteden 

regülasyonlara ve iş süreçlerine kadar değer zincirinin 

her noktasında büyük titizlikle çalışıyoruz. Tüm bu sü-

reçte; araştırma ve veri toplama, tüketici araştırmaları, 

iç ve dış ekiplerle beyin fırtınası toplantıları, literatür tara-

ması, ekip değerlendirme toplantıları, teknoloji araştırma 

seansları ve raporlama süreçleri sonucunda ARGE ve 

inovasyon süreçlerimizi yönetiyoruz.

Makarna üretiminin yanı sıra hizmet verdiğiniz başka 
alanlar da var mı? Varsa biraz da firmanızın diğer çalış-
maları hakkında bilgi verir misiniz?

Makarna üretimi yanı sıra bünyemizde yem sanayii de 

mevcut. Orta Doğu’nun en büyük yem fabrikası konu-

munda olan İpek Yem ve Gıda San. Tic. A.Ş. 1988’den 

bu yana genç, dinamik ve tecrübeli kadrosuyla kaliteli ve 

ekonomik hayvan yemi üreterek, Türkiye ve dünya hay-

vancılığına katkıda bulunuyor. Firmamız Türkiye’ye komşu 

ülkelerin pazarlarında da söz sahibi olmayı hedefl emiştir.

Yakın zamanda tanışacağımız yenilikleriniz ya da 
yeni ürünleriniz var mı?

23 Nisan 2016’da lansmanını yaptığımız Türkiye’de ve 

dünyada bir ilk olan oyuncaklı makarna en büyük yenilik-

lerimiz arasındadır. Çocukların sevdiği makarnayı bir de 

onların sevdiği karakterler ile bütünleştirdik ve Looney 

Tunes karakterli makarna kutularımız içerisine birbirinden 

farklı oyuncaklar ekledik. 2017 yılında yeni lisanslarımız 

ile oyuncaklı makarna üretimine devam edeceğiz. Bunun 

yanı sıra kepekli, tam buğday ve tri-color makarnalarımız 

da 2017 başında rafl arda yerini alacaktır.

Makarna sektöründeki sorunların ne olduğunu düşü-
nüyorsunuz? Bu sorunların çözülmesi için Türkiye’de 
neler yapılabilir? Oba Makarna olarak siz bu konuda 
ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

Sektörümüzdeki sorunların başında kurulu kapasi-

te ile tüketim arasındaki orantısızlık geliyor. Ülkemizde, 

makarna üretiminin yaklaşık yüzde 40’ı Gaziantep’te, 
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every year, plays an important role in raising brand awa-

reness in businesses in other cities than Istanbul and in 

appreciating the success stories of those who proceed 

towards becoming a brand. This is what distinguishes us 

from our competitors.

Finally, what are the objectives of your company for 
the future in terms of facilities, technolog investments, 
market share and sales volume?

We aim to sustain our performance of 2016 in the next 

year. We focused on marketing investments to improve 

our brand recognition in domestic market in 2016. We ac-

hieved a turnover of 547 million lira in 2015. We are pre-

paring ourselves to finish the year 2016 with a turnover 

of 750 million lira. In 2017, we aim to make an additional 

investment of 9 million euro to increase our capacity and 

the new product range. And we aim to finish the year 2016 

with a total export of 563 million lira.

yüzde 35’i Orta Anadolu Bölgesi’nde, yüzde 25’i ise 

Ege Bölgesi’nde gerçekleşiyor. Yani hali hazırda ciddi bir 

kurulu kapasite var. Ancak tüketim miktarına baktığımız-

da yılda kişi başı tüketim 7,5 kg’a yeni yeni ulaşmıştır. 

Bunun da en önemli sebeplerinden birisi makarnanın 

yanlış konumlandırılmasıdır. Ne yazık ki toplumda ma-

karna şişmanlatır görüşü yaygındır. Oysa makarna üzeri-

ne ilave edilen sosların kalori değerlerinin yüksek olduğu 

yadsınamaz bir gerçektir. Öte yandan Türk mutfağında 

sos kültürünün yerleşik olmaması, makarna tüketimini 

sınırlayan başka bir faktör olarak gösterilebilir. Oysa Türk 

mutfağının aksine çeşitli ülke mutfaklarında çeşitli soslar 

kullanılmak suretiyle değişik lezzette makarnalar hazır-

lanabiliyor ve makarnayı aperatif bir yemekten öte ana 

yemeğe çevirme durumu söz konusudur. Sektörümüze 

yönelik sorunları çözmek amacı ile derneğimizde çeşitli 

toplantılar ve fikir birlikleri yapmaktayız.

Katıldığınız bir sosyal sorumluluk projesi var mı? Sos-
yal sorumluluk projeleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bir Dilek Tut Derneği’nin yürüttüğü projede yer alıyo-

ruz. Oba Makarna ve Bir Dilek Tut Derneği, hayati tehlike 

taşıyan hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini 

yerine getirmekte ve onlara umut, neşe ve hayata tutun-

ma gücü veriyoruz.

Ekim ayının sonunda Oba Makarna, Capital ve 
Ekonomist Dergileri’nin her yıl düzenlediği Anadolu 
Markaları Ödül Töreni’nde bu yıl “Tarım-Gıda İmalat 
Kategorisi”nde üçüncülüğe layık görüldü. Bu ödülü na-
sıl değerlendirirsiniz? Sizi rakiplerinizden ayıran farklı-
lıklar, tüketicinin sizi tercih etmesinin sebepleri nelerdir?

Markalaşma konusunda en başarılı öykülerden birine 

sahip olduğumuza inanıyoruz. Her yıl, yılın en başarı-

lı markalarını belirleyen “Anadolu Markaları” yarışması, 

İstanbul dışında faaliyet gösteren illerdeki işletmelerde 

marka bilincini yerleştirmede ve marka olma yolunda 

ilerleyenlerin başarı öykülerini ödüllendirme anlamında 

belirleyici rol oynuyor. Zaten bu farkımız da bizi rakiple-

rimizden farklı kılıyor.

Son olarak gerek tesis, teknoloji yatırımı gerekse pa-
zar payı ve satış hacmi anlamında, firmanızın gelecek 
hedefl erini öğrenebilir miyiz?

2016 yılında göstermiş olduğumuz performansı, 2017 

yılına da taşımayı hedefl iyoruz. 2016 yılında yurtiçi pazar-

da marka bilinirliğini artırma amacıyla, pazarlama yatırım-

larına ağırlık verdik. 2015 yılında 547 milyon TL tutarında 

bir ciro rakamına imza attık. 2016 yılını ise 750 milyon 

TL’lik ciro rakamı ile kapatmaya hazırlanıyoruz. 2017 yı-

lında kapasite artışı ve yeni ürün gamı için ilave 9 milyon 

Euro tutarında bir yatırım yapmayı planlıyoruz. 2016 yılını 

ise yaklaşık 563 milyon TL tutarında bir ihracat rakamı ile 

kapatmayı hedefl edik.
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İRMİK KALİTE KONTROLÜNDE 
TEKNOLOJİK YENİLİKLER

TECHNOLOGICAL 
INNOVATIONS IN SEMOLINA 

QUALITY CONTROL
.....................................................................................

Specialist Sales Engineer - Uzman Satış Mühendisi
ABP Gıda San. Ltd. Şti.

Murat AKSOY

The ability to extract water the semolina takes at the production of pasta is very important in terms 
of fi nal product quality. At the analyzes made with devices that have the ability to increase and re-
duce temperature, the ability of the semolina to extract its water at the cooling stage after baking 
is tested and the hardness of the pasta can be estimated. 

Makarna üretiminde irmiğin aldığı suyu üretim sonunda bünyesinden atabilme yeteneği son ürün 
kalitesi açısından oldukça önemlidir. Sıcaklık artışı ve sıcaklığın tekrar düşürülmesi becerisine sa-
hip cihazlarla yapılan analizlerde irmiğin pişirme sonrası soğuma aşamasında bünyesindeki suyu 
atabilme yeteneği test edilerek makarna sıkılığı tahminleri yapılabilmektedir.

As it is known, semolina is used in many areas and it is 

the raw material of pasta and the second most important 

product for the fl our manufactures. The fact that the se-

molina is a secondary product in the fl our industrialization 

and it has a standard structure in pasta sector has kept 

it away from the quality controls it deserves. Especially, 

due to the increase of production diversity in the pasta 

sector thanks to the developing technology and the fact 

that different behaviors in the seasonal variety of the du-

rum wheat which is used in semolina production led the 

R&D and quality control units to pay more attention to 

semolina quality and to develop products.

The physical criteria is of utmost importance at the 

first glance as the semolina is a product of the milling 

sector and is generally a product that is separated from 

the flour as a different dimension of a grinding process. 

Bilindiği üzere irmik, birçok alanda kullanılan, makarna 

üretiminin hammaddesi ve un üretimi yapan fabrikalar için 

en önemli ikinci ürün konumundadır. İrmiğin un sanayici-

liğinde ikincil ürün olmasından ve makarnacılık sektörün-

de standart yapıda olması, irmiği bugüne kadar hak ettiği 

kalite kontrolü konusundan uzak tutmuştur. Özellikle ge-

lişen teknoloji ile makarna sektöründe üretim çeşitliliğinin 

artması dolayısıyla rekabetin gelişmesi ile irmik üretiminde 

kullanılan Durum Buğdayının mevsimsel çeşitlilikte farklı 

davranışlar sergilemesi AR&GE ve kalite kontrol birimlerini 

irmik kalitesine daha fazla önem vermeye ve ürünleri geliş-

tirme yolunda irmiğin yapısına dikkat etmeye yöneltmiştir.

İrmik, değirmencilik sektörü mamulü olması ve genel 

anlam olarak bir öğütme işleminin farklı boyutlandırması 

olarak undan ayrılan bir ürün olduğu için ilk bakışta fi-

ziksel kriterlerin önemi algılanmaktadır. Bu yüzden yakın 
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So far, only the physical properties have been studied 

at the quality control of the semolina structure and the 

chemical / technological properties have been deemed 

as of secondary importance. Of course, physical pro-

perties are of great importance and there are several 

analyzes available. The most important of these is the 

semolina efficiency indicator of the raw material, namely 

the wheat. Instead of the semolina purifiers used in the 

past, nowadays there are some special design semolina 

mills. Laboratory type mills that provide 65-70% semo-

lina and have different-sized sieves of 160-250-900 μ 

give information about how suitable the wheat used is 

for the production of semolina. In addition, samples are 

provided for other chemical and technological analyzes 

to be made on semolina. In addition to the durum whe-

at used today for pasta production, this issue, which is 

extremely important in terms of the classification and 

quality determination of wheat of hard structure used 

to support the production has been among the quality 

criteria for the producers for a long time.

The main issue that determines the physical structure 

of the semolina is the hardness of the wheat. The starch/

protein ratio of wheat generally determines the hardness 

of the wheat. The Cross Section Tool that is the oldest 

method used to determine this feature which classifies 

the wheat as “glassy” or “fl oury” in the sector, is based on 

cutting 100 grains of wheat and examining them with na-

ked eyes whether they are glassy or fl oury. In addition to 

this accepted method, the hardness analyzers have been 

developed that eliminate the human factor and are ba-

sed on a complete rational analysis. This system, called 

geçmişe kadar irmik yapısının kalite kontrolünde sadece 

fiziksel özelliklere bakılmış ve kimyasal/teknolojik özellik-

ler ikinci planda kalmıştır. Elbette fiziksel özellikler büyük 

bir önem teşkil etmektedir ve bunun için çeşitli analizler 

mevcuttur. Bunlardan en önemlisi kullanılan hammadde-

nin yani buğdayın ne kadar irmik verimliliği gösterdiğidir. 

Geçmişte kullanılan irmik sasörlerinin yerine günümüzde 

irmik eldesi için kullanılan özel tasarıma sahip irmik de-

ğirmenleri mevcuttur. %65-70 irmik eldesi sağlayan ve 

160-250-900 μ gibi farklı boyuttaki eleklere sahip labora-

tuar tipi değirmenler, kullanılan buğdayın irmik üretimine 

ne kadar elverişli olduğu hakkında bilgi verir. Ayrıca bu 

sayede irmik üzerinde yapılacak diğer kimyasal ve tek-

nolojik analizler için numune sağlanmış olur. Günümüzde 

makarna üretimi için kullanılan Durum Buğdayının yanı 

sıra üretime destek amacıyla paçala giren sert yapıdaki 

buğdayların sınıfl andırması ve kalitesinin belirlenmesi açı-

sından son derece önemli olan bu konu uzun zamandır 

üreticilerin kalite kriterleri arasında yer almaktadır.

İrmiğin fiziksel yapısını belirleyen asıl konu ise buğdayın 

sertlik derecesidir. Buğdayın nişasta/protein oranı genel 

olarak buğdayın sertliğini belirler. Sektörde “camsı” ya 

da “unsu” olması ile dile getirilen bu özelliğin belirlenmesi 

için kullanılan en eski yöntem Makta Kesit Aleti ile 100 

buğday tanesinin ortadan ikiye kesilerek gözle camsı ya 

da unsu olmasının incelenmesine dayanır. Kabul görmüş 

bu yöntemin dışında bu özelliğin belirlenmesinde kişiye 

bağlı olmanın ortadan kaldırıldığı ve tamamen rasyonel bir 

analize bağlı olan sertlik analiz cihazları geliştirilmiştir. Tek 

Tane Karakterizasyon Sistemi (Singel Kernel Characteri-

zation System) olarak adlandırılan bu sistem AACC 55-31 
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Single Kernel Characterization System, is a standardized 

reference method with AACC 55-31 number. With this 

system, each grain is crushed physically and the pres-

sure applied during crushing is measured and the wheat 

is classified in terms of its hardness. In addition to the 

hardness classification, other physical properties such as 

moisture and grain diameter of the wheat are determined 

and obtained as graphical and numerical values by the 

operators. The hardness unit can be determined by this 

method or by the Particle Size Index. With these met-

hods, it is possible to determine how hard the wheat is, 

and therefore the yield of the semolina.

This value can also be transferred through the latest 

technology as a calibration to the NIR instruments and it 

numarasıyla standartlaştırılmış referans bir yöntemdir. Bu 

sistem ile her tane fiziksel olarak ezilir ve ezilme esnasında 

uygulanan basınç ölçülerek buğday sertlik konusunda sı-

nıfl andırılır. Sertlik sınıfl andırmasının yanı sıra buğdayın ru-

tubet, tane çapı gibi diğer fiziksel özellikleri de belirlenerek 

grafik ve sayısal değer olarak operatörler tarafından elde 

edilir. Sertlik birimi bu yöntemle belirlenebildiği gibi Tane-

cik Boyut İndeksi (Particle Size Index) ile de belirlenebilir. 

Bu yöntemlerle buğdayın ne kadar sert olduğu, dolayısıyla 

irmik veriminin ne kadar iyi olacağı belirlenebilir.

Bu değer son teknoloji ile NIR cihazlarına da kalibras-

yon olarak aktarılabilmiştir ve yaklaşık 1 dakikada bu ana-

lizleri yapmak mümkündür. Ayrıca makarna sektöründe 

hammadde alım kısmında oldukça önemli olan tanenin ne 

camsı ne de unsu olması durumu (dönme tane) NIR ci-

hazları ile ölçülebilmektedir. Buna sektörde “züccaciyelik 

tane belirlenmesi” adı verilmekte ve alım satımlarda fiyat 

belirleyici rol oynamaktadır.

Yazının başında belirtildiği gibi fiziksel bu özelliklerin 

yanı sıra gelişen ürün çeşitliliği ve rekabet ortamı üreticileri 

bir ileri seviyeye itmiş ve daha derin özelliklerin incelen-

mesine sebep olmuştur. Bu bağlamda ilk inceleme altına 

alınan konu irmiğin protein yani gluten yapısının kalitesidir. 

Üretilen son ürünün kalitesine direkt etki eden protein yapı 

standardize edilmiş cihazlarla hassas ve doğru bir şekilde 

yapılabilmektedir. Ayrıca reolojik olarak inceleme irmiğin 

su kaldırma konusundaki başarısını ve su birleşiminden 

sonraki davranışlarını incelemek için en faydalı yöntemdir. 

Günümüzde yaygın olarak kullanılan bu yöntem özellik-

le büyük hacimli fabrikalar tarafından tercih edilmektedir. 

Özellikle makarna üretiminde irmiğin aldığı suyun üretim 
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is possible to carry out these analyzes in about 1 minute. 

Moreover, the fact that the grain which is of utmost signifi-

cance in the purchase of raw material, is neither glassy nor 

fl oury (rotating grain) can be measured with NIR devices. 

This is referred to as “grain size determination” in the sec-

tor and plays a determining role in the purchase and sale.

As noted at the beginning of this paper, as well as 

these physical characteristics, the developing product 

variety and competitive environment have led manufac-

turers to advance and explore deeper features. In this 

context, the first studied issue is the protein quality of 

the semolina, namely the structure of the gluten. The 

protein structure, which has a direct effect on the qua-

lity of the end product, can be measured precisely and 

accurately with standardized devices. Furthermore, rhe-

ological examination is the most useful method for exa-

mining the success of the water-holding capacity of the 

semolina and its behavior after the water combination. 

This method, widely used today, is especially preferred 

by large volume plants. In particular, the ability to ext-

ract water from pasta at the end of production is very 

important in terms of end product quality.

Within the scope of the latest developments in the 

semolina and pasta sectors, as well as the protein-ba-

sed studies, starch-based studies have started to be 

employed at the flour sector. Especially the damaged 

starch feature plays a decisive role in the quality of the 

semolina and thus the pasta. The mentioned quality is 

related to the allurement or the sensory properties of the 

end product rather than the nutritional content or the 

behavior of the product. The amount of damaged starch 

plays a decisive role in the color of semolina. Semolina 

color can be measured with colorimetric or NIR instru-

ments. The units that are important in semolina color are 

L (whiteness) and b (yellowness). The special section 

between the two values 

enables the yield of the 

most suitable semolina. 

Although the amount of 

damaged starch analy-

sis was initially designed 

for flour quality control, 

the end product analy-

zes have shown that it 

plays an active role in 

the color quality of the 

end product. There is 

a widespread view that 

this information which is 

still too fresh may be wi-

dely used in the future.

sonunda bünyesinden atabilme yeteneği son ürün kalitesi 

açısından oldukça önemlidir. Sıcaklık artışı ve sıcaklığın 

tekrar düşürülmesi becerisine sahip cihazlarla yapılan 

analizlerde irmiğin pişirme sonrası soğuma aşamasında 

bünyesindeki suyu atabilme yeteneği test edilerek makar-

na sıkılığı tahminleri yapılabilmektedir.

İrmik ve makarna sektöründeki son gelişmeler kapsa-

mında, un sektöründe olduğu gibi protein ağırlıklı çalış-

malara nişasta üzerine çalışmalar da eklenmiştir. Özellikle 

zedelenmiş nişasta özelliği irmiğin ve buna bağlı olarak 

makarnanın kalitesi açısından belirleyici rol oynar. Bah-

sedilen kalite besin içeriği ya da ürün davranışından çok 

son ürünün albenisi yani duyusal özellikleridir. Zedelenmiş 

nişasta miktarı irmiğin rengi üzerine belirleyici rol oynar. 

İrmik rengi kolorimetrik ya da NIR cihazları ile ölçülebilir. 

İrmik renginde önemli olan birimler L (beyazlık) ve b (sarılık) 

değerleridir. İki eksen arasında kalan özel bölüm en uygun 

irmik rengini vermektedir. Zedelenmiş nişasta miktarı ana-

lizleri her ne kadar ilk başlarda un kalite kontrolü için tasar-

lanmışsa da yapılan denemeler ve son ürün analizlerinde 

aktif rol oynadığı ve son ürünün kalitesine renk olarak etki 

ettiği görülmüştür. Henüz yeni olan bu bilginin gelecekte 

yaygın şekilde kullanılacağına yönelik bir görüş vardır.
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“CİROMUZUN YÜZDE 8’İ
AR-GE’YE AYRILIYOR”

“We conducted R&D studies to make pasta healthier than it is, and at the end of our two-year study 
we made something happen for the fi rst time in Turkey: we combined lentil and chickpeas with pasta.”

“Makarnayı olduğundan daha sağlıklı hale getirmek üzere AR-GE çalışmaları yaptık ve iki yıl süren çalış-
malarımız sonucunda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik; mercimeği ve nohudu makarna ile birleştirdik.”

Gülçin Arslan HAZAR, Arbella Makarna:
“8 PERCENT OF OUR TURNOVER 

ALLOCATED TO R&D”
...........................................................................................................
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Arbella Pasta, which offers lasagna, tagliatelle, nidi, lentil 

pasta and chickpea pasta that are produced for the first 

time in Turkey, installed its Ecothermic Spaghetti manufac-

turing line with a daily capacity of 150 tons for the first time 

in the world, after five years of R&D works. Developing 

its products with taking consumers’ needs and the global 

expectations and trends into consideration, Arbella Pasta 

exports 60% of its manufacture.

Arbella Pasta has set India, China and Russia as target 

markets, and aims to achieve 10% growth in 2017 and 

to become one of the top brands in the world in the next 

decade. We met Gülçin Arslan Hazar, Member of the Exe-

cutive Board of Arbella Pasta, to discuss the new invest-

ments, R&D efforts and future plans of Arbella. We take 

the details from Gülçin Arslan Hazar.

Mrs. Gülçin Arslan Hazar, your company is well 
known but we would like to refresh the memory of our 
readers. First of all, could you tell us about Arbella? 
Could you introduce your company and its story until 
today?

Our company Durum Gıda, the manufacturer of Arbella 

brand, was founded in 2002. We made an investment on a 

new and modern facility in Mersin in 2006, and we introdu-

ced the Arbella brand to our consumers in 2008.

We launched manufacturing with an annual capacity 

of 120,000 tons of semolina and 84,000 tons of pasta 

in 2008. With our investments, we increased our capa-

city to 220,000 tons in semolina and 200,000 tons in 

pasta. We were exporting 17 tons of pasta to 15 count-

ries in our first year, and today we export approximately 

55,000 tons of pasta to almost 100 countries in Africa, 

EU, Japan and Canada. We are among the top ten pas-

ta companies in the world in terms of pasta manufac-

turing capacity and facilities and potential of production 

and export.

What are the products-varieties of products you of-
fer under the brand of Arbella?

Our product range includes 28 varieties of classical pas-

ta as well as whole grain pasta, gluten-free corn pasta 

and vitamin, mineral and vegetable-added pasta for child-

ren. In addition to these products, we offer our consumers 

lasagna, tagliatelle, nidi, lentil pasta and chickpea pasta, 

which are produced for the first time in Turkey.

You installed a new manufacturing line at your pasta 
facility in Mersin. Could you tell us about this invest-
ment? What are the technologies you preferred in this 
new investment, what is the capacity and other pro-
perties of the new facility?

We installed, for the first time in the world, the Ecother-

Türkiye’de ilk kez üretilen lazanya, tagliatelle, nidi, merci-

mekli makarna ve nohutlu makarna çeşitleri sunan Arbel-

la Makarna, beş yıllık AR-GE çalışmasının ürünü olan ve 

günlük 150 ton kapasiteli Ekotermik Spagetti üretim hat-

tını dünyada ilk kez kurdurdu. Tüketici ihtiyaçlarını, dünya 

pazarındaki ihtiyaç ve trendleri göz önünde bulundurarak 

ürün geliştiren Arbella Makarna, üretiminin de yüzde 60’ını 

ihraç ediyor.

Hedef pazarlar olarak Hindistan, Çin ve Rusya’yı belir-

leyen, 2017 yılında yüzde 10’luk bir büyüme kaydetmeyi 

amaçlayan ve önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın en bilinen 

markaları arasına girmeyi planlayan Arbella Makarna’nın 

Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Arslan Hazar ile Arbella’nın 

yeni yatırımlarından, AR-GE çalışmalarından ve gelecek 

planlarından bahsettik. Detayları Gülçin Arslan Hazar’dan 

alıyoruz.

Sayın Gülçin Arslan Hazar, herkes firmanızı zaten 
tanıyor, ancak biz yine de kısa bir hatırlatma yapalım. 
Öncelikle Arbella’yı biraz anlatır mısınız? Firmanızın 
kuruluş ve bugünlere geliş sürecini bizimle paylaşır 
mısınız?

Arbella markasının üreticisi olan şirketimiz Durum Gıda 

2002 yılında kuruldu. 2006 yılında Mersin’de yeni ve mo-

dern tesis yatırımı yaptık ve 2008 yılında Arbella markası ile 

tüketicimizle buluştuk.

2008’de yıllık 120 bin ton irmik,84 bin ton makarna 

üretim kapasitesi ile üretime başladık, yapılan yatırım-

larla bu rakamları irmikte 220 bin ton, makarnada 200 

bin tona çıkardık. İlk yıl 15 ülkeye 17 bin ton makarna 

ihraç ederken bugün Afrika ülkelerinden AB ülkelerine, 

Japonya’dan Kanada’ya kadar geniş bir coğrafyada 

yüze yakın ülkeye 55 bin ton makarna ihraç ediyoruz. 

Makarna üretim kapasitesi ve tesisleri ile üretim ve ihra-

cat potansiyeli açısından dünyadaki ilk on büyük makar-

na şirketi arasında yer alıyoruz.

Arbella markası altında piyasaya sunduğunuz ürün-
ler-çeşitler nelerden oluşuyor?

Ürün yelpazemizde 28 çeşit klasik makarnaya ek olarak 

tam buğday makarnası, glütensiz mısır makarnası ve ço-

cuklu aileler için vitamin ve mineralli, sebzeli çeşitlerimiz bu-

lunuyor. Bu ürünlerimize ek olarak tüketicimize Türkiye’de 

ilk kez üretilen lazanya, tagliatelle, nidi, mercimekli makar-

na ve nohutlu makarna çeşitlerini de sunuyoruz.

Mersin’deki makarna fabrikanıza yeni bir üretim hattı 
yerleştirdiniz. Bu yatırımızdan biraz bahseder misiniz? 
Yeni yatırımınızda tercih ettiğiniz teknolojiler, yeni tesi-
sin kapasitesi ve tesisin diğer özelliklerinden bahseder 
misiniz?

Bühler Firmasının 5 yıllık AR-GE çalışmasının ürünü olan 



38 BBM MAGAZINE

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

January-March • Ocak-Mart 2017

mic Spaghetti manufacturing line with a daily production 

capacity of 150 tons, which is the result of the 5-year long 

R&D work of Bühler Company. The technology enables 

manufacturing better quality pasta using less energy. This 

investment helps to decrease energy consumption and it 

is environment-friendly. With this new technology, which 

is a breakthrough in global pasta production, we produce 

better quality pasta using less power and less steam.

As far as we know, lasagna and tagliatelle are manu-
factured in Turkey for the first time by Arbella. How did 
you decide to make this investment? What are your 
market expectations regarding these new products?

Lasagna, tagliatelle and nidi, which is also known as 

“bird’s nest” were not manufactured in Turkey. Durum 

wheat, which is the raw material of pasta is produced in 

Turkey and it is among the best quality types of wheat 

in the world. These products were imported, which cau-

sed fl ow of foreign currency out of Turkey, and consumers 

purchasing these products at higher prices. We decided 

to manufacture these product types at our facilities to 

ve günlük 150 ton üretim kapasiteli Ekotermatik Spagetti 

üretim hattını dünyada ilk defa biz kurdurduk. Bu teknoloji 

daha düşük enerji ile daha kaliteli makarna üretimi gerçek-

leştiriyor. Bu yatırımımız enerji tüketimini azalttığı gibi aynı 

zamanda çevreye duyarlı bir sistem. Dünyada makarna 

üretiminde yeni bir çığır açan bu teknoloji sayesinde daha 

az elektrik ve daha az buhar kullanarak daha kaliteli makar-

na üretimi gerçekleştiriyoruz.

Bildiğimiz kadarıyla lazanya ve tagliatelle Türkiye’de 
ilk kez Arbella tarafından üretiliyor. Böyle bir yatırıma 
nasıl karar verildi? Bu yeni ürünlerle ilgili pazar beklen-
tileriniz neler?

Lazanya, tagliatelle ve kuş yuvası olarak tabir edilen nidi 

çeşitleri ülkemizde üretilmiyordu. Makarnanın ham madde-

si olan Durum Buğdayı ülkemizde üretilmekte olup dünya-

nın en kaliteli buğdayları içinde yer almaktadır. İthal edilen 

bu ürünler ile ülkemizden döviz çıktısı oluyordu ve tüketi-

ciler bu ürünleri daha yüksek bir fiyata alıyordu. Çiftçimi-

zin kazancına katkı, döviz çıktısını engelleme, tüketicimize 

daha kaliteli ve uygun fiyata ürün sunmak amacı ile bu ürün 

çeşitlerini tesislerimizde üretme kararı aldık. Bu kararımızı 

destekleyecek hammaddemiz ve bu ürünleri üretmek için 

teknolojimiz vardı. Yatırımımızı yaptık ve tüketicilerimizden 

gelen beğeni mailleri aldığımız bu kararın doğru olduğunu 

gösteriyor. Önümüzdeki süreçte bu çeşitlerimizde en fazla 

tercih edilen marka olacağımızı düşünüyoruz.

Özellikle bakliyatın daha fazla önem kazandığı bir 
dönemdeyiz. Arbella da bakliyatlı yeni ve inovatif ürün-
lerin üretimine başladı; örneğin mercimekli ve nohutlu 
makarna… Yeni ürün yatırımlarının arkasındaki fikir ne-
dir? Yeni yatırım yapılan bu inovatif ürünlerle ilgili bize 
biraz bilgi verebilir misiniz?

Şirket olarak ürünleri geliştirirken dünyadaki trendleri ta-

kip ediyoruz. Dünyada yeni trend sağlıklı ve besin değeri 

yüksek gıdalar. Bu gıdaların başında da bakliyat geliyor. 

Makarnayı olduğundan daha sağlıklı hale getirmek üzere 

Ar-Ge çalışmaları yaptık ve iki yıl süren çalışmalarımız so-

nucunda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik; mercimeği ve 

nohudu makarna ile birleştirdik. Bu ürünlerimizle makar-

nayı bakliyatın yüksek protein ve lif oranı ile birleştirerek 

sağlıklı yaşama katkı sunarken gerek görsel gerekse lez-

zet bakımından bilinen makarna formundan uzaklaşmadan 

ürün geliştirdik.

Piyasaya sunduğunuz yeni ürünlerle satış ve bilinirli-
lik anlamında ne kadar mesafe kaydettiniz? Tüketicile-
rin bu ürünlere ürünlerine olan ilgisi nasıl?

Ürün geliştirirken tüketici ihtiyaçlarını, dünya pazarındaki 

ihtiyaç ve trendleri göz önünde bulunduruyoruz. Bilindiği 

gibi 2016 yılı BM tarafından ‘Dünya Bakliyat Yılı’ olarak ilan 

edildi. Birleşmiş Milletler ’in bu kararı almasında eski Tarım 

Bakanımız Mehdi Eker ’in, bizim şirketimizin de CEO’su 
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contribute to the revenues of our farmers, to prevent fl ow 

of foreign currency and to offer better quality products at 

affordable prices to our consumers. We already had the 

raw material to support this decision and the technology 

to manufacture these products. We made our investment, 

and the e-mails we receive from our consumers demons-

trate that we made the right decision. We believe we will 

become the most preferred brand with these product 

types in the future.

We are living at a time when pulses are becoming 
particularly important. Arbella also started manufac-
turing new and innovative products with pulses, such 
as lentil pasta and chickpea pasta... What is the idea 
behind these new product investments? Could you tell 
us about these new innovative products?

Our company follows the global trends when developing 

new products. The latest global trend is health food pro-

ducts with high nutrient value. And pulses are among these 

products. We conducted R&D works to make pasta make 

pasta healthier than it is, and at the end of our two-year 

studies, we realized something for the first time in Turkey: 

we combined lentil and chickpeas with pasta. With these 

products we combined pasta with the high protein and fi-

ber content of pulses to contribute to a healthy life. And we 

developed a new product without losing the known form of 

pasta both in terms of appearance and in terms of taste.

olan Dünya Bakliyatçılar Konfederasyonu Başkanı Hüse-

yin Arslan ‘ın yoğun çabaları oldu. Şirket olarak iki yıl önce 

bakliyat yılına özel hazırlıklarımız başladı. İki yıl süren Ar-ge 

çalışmalarımız sonunda da yıl bitmeden mercimekli ma-

karna ve nohutlu makarnayı tüketicimize sunduk. Ürün ve 

hizmette yaptığımız inovasyonların ülkemiz için de değer 

yaratacağını düşünüyoruz. Geliştirdiğimiz bu özel ürünlerin 

dünyadaki Türkiye makarnası algısına ve tüketiminin artma-

sına katkı sunacağına inanıyoruz. Bu ürünler gerek sağlığa 

ek katkısı gerekse damak tadına uygunluğu ile dünya pa-

zarlarında da büyük bir talep görmekte.

Yeni ürünlerin yurtdışı pazarlamasıyla ilgili bir çalış-
manız var mı? Yoksa bu ürün grubu sadece Türkiye pa-
zarında mı yer alacak, bu konudaki hedefl eriniz neler?

Yeni ürünlerimizi yurtdışı fuarlarında tanıttığımızda tü-

keticiye artılar sunan bu ürün çeşitlerimizin büyük bir ilgi 

ile karşılaştığını görüyoruz. Özellikle Avrupa, Amerika ve 

Uzakdoğu ülkeleri bu özel ürünler için ciddi bir pazar oluş-

turuyor. Bu çeşitlerimizin ihracatımızı ve ülke çeşitliliğimizi 

arttıracağını düşünüyoruz.

Arbella inovatif ürünlerle yol alıyor. Peki, Arbella’nın Ar-
Ge çalışmalarından bahseder misiniz? Ar-Ge için ne gibi 
çalışmalar yapılıyor ve buna ne kadar bütçe ayrılıyor?

Önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın en çok bilinen 

markaları arasına girme hedefindeyiz. Bu hedef doğrul-
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 How much distance have you 
covered in terms of sales and 
recognition with the new pro-
ducts? How is the consumers’ 
reaction to these products?

We take into consideration 

the needs of consumers and the 

trends on global markets when 

developing new products. As you 

know, the UN declared the year 

2016 as “The Year of Pulses.” 

Mehdi Eker, our former Minister 

of Agriculture, and Hüseyin Ars-

lan, our CEO and the President 

of Global Pulse Confederation, 

played an important role in this 

decision by the UN. Our com-

pany started its preparations for 

the year of pulses two years ago. 

After two-year long R&D activities, we launched the len-

til pasta and chickpea pasta before the end of the year. 

We believe our innovations in products and services will 

create value for our country. We think these special pro-

ducts will contribute to improvements in perception and 

consumption of Turkish pasta around the world. The-

se products are drawing remarkable attention in global 

markets due to their additional benefits for health and 

their fitness for taste.

Do you have any specific activities for marketing 
new products abroad? Or will this new product group 
will only be available in the Turkish market? What are 
your objectives in this area?

When we promote these new products at exhibitions 

abroad, we observe huge attention towards them. Parti-

cularly the European, American and Middle East countri-

es are important markets for these special products. We 

believe these product types will improve our exports and 

footprint.

Arbella moves ahead with innovative products. Co-
uld you tell us about the R&D activities of Arbella? 
What kinds of works are being conducted and what is 
your R&D budget?

We aim to become one of the best known brands in the 

world in the next decade. For this purpose we made great 

investments on the brand, product ranges and marketing. 

We incessantly continue our efforts to respond to the ne-

eds and demands of the consumers in Turkey and around 

the world with our product diversity and our packaging 

technologies. Our activities include our special products, 

the first spaghetti in open-and-close packaging in Turkey, 

and our bundle spaghettis packaged in portions to sup-

port healty nutrition. We invested 3 million USD in 3 ye-

tusunda markaya, ürün çeşitlerine ve pazarlama alanına 

büyük yatırımlar yaptık. Gerek ürün çeşitliliği gerekse 

ambalaj teknolojileri ile Türkiye ve dünya tüketicisinin 

talep ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımıza aralıksız 

devam ediyoruz. Özel ürünlerimiz ve Türkiye’nin ilk aç-

kapa spagetti paketleri ve sağlıklı beslenmeye de destek 

vermek amacıyla ürettiğimiz porsiyonluk ambalajlanmış 

bundle spagettilerimiz bu çalışmalarımızdan örneklerdir. 

Ek bina, hat, yeni ürün çeşitlerine yönelik paketleme ve 

ambalaj çalışmalarımız için 3 yılda 3 milyon dolar yatırım 

yaptık. 7 kişilik bir Ar-ge grubumuz bulunmakta ve ciro-

muzun yüzde 8’i Ar-ge çalışmalarına ayrılıyor.

Makarnada, özellikle de Türk tüketicilerde hangi 
trendler göze çarpıyor? Sizce makarna tüketimi gele-
cekte nasıl şekillenecek?

Dünyada obezite ve diyabetik hastalıklardaki artış do-

ğal beslenme trendini daha da yaygınlaştırdı. Tüketiciler 

artık lezzetli olduğu kadar sağlıklı olan ürünleri, yenilikleri 

ve alternatifleri takip ediyor. Ülkemizde de doğal, sağlık-

lı, besleyici özelliği ile makarnanın tüketimi artıyor. Sağlık 

Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu or-

tak çalışma sonucunda okul kantinlerinde yenilebilecek 

yiyecekler listesi açıklandı. Bu listede makarna da vardı. 

Bu çalışma makarna hakkında yanlış olan algıların da 

düzeltilmesine katkı sunuyor. Beslenme alışkanlığının 

küçük yaşlarda oluştuğu düşünüldüğünde bu çalışma-

nın önemi ortaya çıkıyor. Ev dışı tüketimde de makarna-

nın tercih edilirliğinin arttığını, sos kültürünün geliştiğini 

görüyoruz. Yurtdışında olduğu gibi ülkemizde de ma-

karnanın ana yemek olarak sofralarımızda yer alacağını 

düşünüyoruz, sektör firmaları olarak bunun için iletişim 

çalışmaları yapıyoruz.

Arbella Türkiye makarna pazarının neresinde yer alı-
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yor. Özellikle bu yeni yatırımlarla ulaşmak istediğiniz 
hedef nedir?

Şirket olarak pazar çeşitliliğine önem veriyoruz. Üretimi-

mizin yüzde 60’ını ihraç ediyoruz ve Türkiye’nin en fazla 

ihracat yapan ilk üç firması arasındayız. Arbella Makarna 

pazara girdiği ülkelerde yer edinen ve her geçen yıl yeni 

ülkeleri portföyüne katarak büyüyen, kalite odaklı çalışan 

ve müşteri memnuniyeti yüksek bir markadır. Arbella hem 

iç piyasada hem de dış piyasada pazar payını arttırmakta-

dır. 2015 yılında 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 

2016 yılı verilerimize baktığımızda, bir önceki yıla oranla 

yüzde 15’lik bir büyüme yakaladığımızı görüyoruz. Hedef 

pazarlarımız Hindistan, Çin ve Rusya olup, 2017 yılında 

yüzde 10’luk bir büyüme hedefl iyoruz.

Gelecekte gerçekleştirmeyi planladığınız ya da hali 
hazırda devam eden projelerinizden bahseder misiniz? 
Önümüzdeki süreçte Arbella ilgili neler duyacağız?

Arbella Makarna her geçen yıl ihracatını ve ülke çeşitlili-

ğini artırıyor. Yeni ve inovatif ürünlerimizin de bu artışa katkı 

sunacağını düşünüyoruz. Türkiye ve dünyadaki makarna 

severlere sağlıklı ve yeni ürünler sunmak üzere Ar-ge ça-

lışmalarımız devam ediyor. Yenilikçi marka olmaya devam 

edeceğiz. İç piyasada da tüketimi artırmaya yönelik iletişim 

çalışmalarımız bulunuyor. Makarnanın sağlıklı, besleyici, 

doyurucu ve ekonomik bir gıda olduğuna vurgu yapan, 

sektörün gelişimine de katkı sunacak bir iletişim dili kul-

lanıyoruz.

ars on packaging processes, such as additional buildings, 

lines and new product varieties. We have an R&D team 

consisting of 7 people, and 8% of our turnover is allocated 

to R&D activities.

What are the main trends in pasta, particularly 
among Turkish consumers? How will be the future of 
pasta consumption?

The global increase in obesity and diabetic diseases 

has helped to expand the trend of natural nutrition. Today, 

consumers follow products, innovations and alternatives 

which as healthy and tasty. In Turkey, consumption of 

pasta is increasing because it is a natural, healthy nutrient. 

The list of food items permissible in school cafeterias has 

been announced after a common study by the Ministry of 

Health and Ministry of National Education. Pasta was one 

of the items in this list. The study also contributes to cor-

rect the misinformation about pasta. Considering that nut-

ritional habits are formed in childhood, the study becomes 

even more important. We see that pasta is more preferred 

in non-domestic consumption, and the culture of sauces 

is improved. We believe that pasta will become the main 

course in Turkey like in other countries. The companies in 

the industry are conducting communication activities for 

this purpose.

How is Arbella positioned in the Turkish pasta mar-
ket? What is your objective with these new invest-
ments?

Our company highlights market diversity. We export 

60% of our manufacture, which makes us one of the top 3 

exporters in Turkey. Arbella Pasta is a brand that focuses 

on quality and has a high customer satisfaction, and it is 

gaining a position in new markets and growing by inclu-

ding new countries in its portfolio every year. Arbella has 

been increasing its market share both in Turkey and ab-

road. Our exports in 2015 amounted to 50 million USD. 

2016 data demonstrates that we achieved a growth by 

15%. Our target markets are India, China and Russia, and 

we aim to achieve 10% growth in 2017.

Could you tell us about your ongoing or future projects? 
What will we be hearing about Arbella in the future?

Arbella Pasta has been improving its imports and mar-

ket diversity every year. We believe our new and innova-

tive products will contribute to this increase. We conti-

nue our R&D activities to offer healthy and new products 

to pasta-lovers in Turkey and around the world. We will 

continue to be an innovative brand. We also make ef-

forts to increase consumption in the domestic market. 

We use a communication language that emphasizes the 

healthy, nutrient, satisfying and economic aspects of 

pasta as a food product, and that contributes to the 

growth of the industry.
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“REKABET BAŞARIYI DOĞURUR”

“The main concern is that our pasta plant is our profession area. In line with the requests from our cus-
tomers, we provide packaging machines for the post-production, and support for the customers regard-
ing the milling before prior to production. In pasta plant production, we can produce special machine 
park for our customer’s building. In this sense, we do not have any standards or restrictions. We have the 
opportunity to manufacture the plant in a completely optional manner for all types of building.”

“Komple makarna tesisi bizim profesyonel olduğumuz ana konu. Müşterilerimizden gelen istekler 
doğrultusunda üretim sonrası için paketleme makinaları, üretim öncesi için de değirmen konusunda 
müşterilerimize gereken desteği vermekteyiz. Makarna tesisi üretiminde ise müşterimizin binasına özel 
makina parkuru üretebiliyoruz. Bu anlamda herhangi bir standardımız ya da kısıtlamamız yok. Her türlü 
binaya uygun ölçülerde tamamen opsiyonel bir şekilde tesis üretme imkânımız var.”    

Müftah UÇAK, Talia Makina:
“COMPETITION LEADS SUCCESS” 

.........................................................................
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BBM Dergisi bu ay makarna makineleri üretiminin önde 

gelen isimlerinden Talia Makine’yı konuk ediyor. Gerek 

teknoloji kullanımı gerekse AR&GE ve inovasyona çalış-

malarıyla adından söz ettiren Talia Makine, 2015 yılında 

Türkiye’nin ilk uzun kesme makarna hattı çalışmalarına 

başlayarak ilk prototipini üretti. 

Talia Makina’nın üretim tesislerinin her türlü üretim için 

özel şekilde tasarlandığını belirten Uçak, “Tamamen oto-

masyonlu günümüz teknolojisinin kullanıldığı tesislerimiz-

de müşterilerimiz kullandığı hammaddeye göre ısı ve nem 

değerlerini anlık kontrol edip değerlerde değişiklik yapabi-

liyorlar. Ürünün kurutulma miktarı, basınç değerleri ve tüm 

hattın kontrolleri bizzat müşterilerimize özel ekiplerimiz ta-

rafından verilen eğitimlerle sağlanıyor” diyor. 

Talia Makina kurucusu Müftah Uçak ile Talia Makina’nın 

hikâyesini, müşterilerine sunduğu çözümleri, yeni tekno-

lojilerini ve pazardaki hedefl erini konuştuk. Detayları Müf-

tah Uçak’tan alıyoruz. 

Sayın Uçak, öncelikle Talia Makina’dan bahseder 
misiniz? Firmanızın kuruluşunu ve bugünlere geliş 
sürecini bizimle paylaşır mısınız?

2008 yılında tamamen yurt dışından ithal edilen makar-

na makinalarını “Neden Türkiye’de üreten yok” sorusun-

dan yola çıkarak Hemes Makina’yı kurdum. 30 yıllık ma-

karna ustası olarak Hemes Makina ile 2012 yılına kadar 

“Kısa Kesme Makarna Hattı” üretimi yaparak, bu dalda 

Ar-Ge ve İnovasyon dalında birçok ödül aldık. 2012 yı-

lında daha da büyümek ve gelişmek adına ismimizi Talia 

Makina olarak değiştirdik ve bünyemize “Mft Makina” ve 

“Hemes Makina” yı da katarak daha da büyüdük. 2015 

BBM Magazine has interviewed Talia Makina this 

month one of the leading companies in pasta machi-

nery manufacture. Making an indelible impression with 

its technology usage, R&D and innovation works, Talia 

Makina started the first Long Cut Pasta Line and pro-

duced the first prototype. 

Stating that all production facilities of Talia Makina are 

specially arranged for all kinds of production, Uçak said: 

“According to the raw materials that our customers use, we 

can instantly control the values of temperature and humi-

dity and make changes in the values in our facilities where 

fully automated modern technology is used. The amount 

of product dried the pressure values and all line checks are 

provided to our customers by our dedicated teams.”

With Müftah Uçak, the founder of Talia Makina, we tal-

ked about the story of Talia Makina, the solutions that the 

company provides, new technologies and its place in the 

market. We take the details from Müftah Uçak. 

Mr. Aircraft, are you talking about Talia Machine 
first? Would you share with us the foundation of your 
company and the process of its arrival?

I founded Hemes Machine in 2008 from the question 

“Why do not you produce in Turkey” for pasta machines 

imported from abroad. As a 30-year pasta master, we 

have been producing “Short Cutting Pasta Line” with He-

mes Machine until 2012, and we have won many awards 

in the field of R&D and Innovation. In 2012, we changed 

our name to Talia Machine in order to grow and develop 

further and we have grown even bigger by adding “Mft 

Machine” and “Hemes Machine” to our world. Starting in 
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yılında ülkemizde daha önce kimsenin cesaret edemedi-

ği Uzun Kesme Makarna Hattı (Spaghetti) çalışmalarına 

başlayarak ilk prototipimizi üretip dünya devleri arasına 

girmeyi başardık.    

Komple makarna tesisinin dışında müşteriye özel 
çözümler de sunuyor musunuz? Sunduğunuz çözüm-
lerle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Komple makarna tesisi bizim profesyonel olduğumuz 

ana konu. Müşterilerimizden gelen istekler doğrultusun-

da üretim sonrası için paketleme makinaları, üretim ön-

cesi için de değirmen konusunda müşterilerimize gere-

ken desteği vermekteyiz. Makarna tesisi üretiminde ise 

müşterimizin binasına özel makina parkuru üretebiliyoruz. 

Bu anlamda herhangi bir standardımız ya da kısıtlamamız 

yok. Her türlü binaya uygun ölçülerde tamamen opsiyonel 

bir şekilde tesis üretme imkânımız var.    

Talia Makine olarak pazara sürdüğünüz yeni bir tek-
noloji, makine var mı? Varsa yeni teknolojiniz, maki-
neniz hakkında bilgi verir misiniz?

Kısa Kesme Makarna Hattı üretimimizde zaten TÜBİ-

TAK destekli çalışmıştık ve Türkiye’de ki ilk yerli üretim 

hattını biz yapmıştık. Yine şuanda ülkemizde üretimi 

bulunmayan Spaghetti Hattı üretimimiz bulunuyor. Ar-

Ge çalışmasını 2015 yılında yaptık. Şuan seri bir şekil-

de spaghetti hattı üretebiliyoruz. Spaghetti hattını Talia 

Makina dışında üretebilen başka bir firma ülkemizde 

bulunmuyor.           

2015 in our country, the Long Cut Macaroni Line (Spag-

hetti), which no one had dared before, was able to produ-

ce our first prototype and became one of the world giants.

Apart from the complex pasta plant, do you offer 
special solutions for the customers? What can you 
say about the solutions you are going through?

The main concern is that our pasta plant is our profes-

sion area. In line with the requests from our customers, 

we provide packaging machines for the post-production, 

and support for the customers regarding milling prior to 

production. In pasta plant production, we can produce 

special machine park for our customer’s building. In this 

sense, we do not have any standards or restrictions. We 

have the opportunity to manufacture the plant in a comp-

letely optional manner for all types of building.

Do you have a new technology, machine, that you 
have been racing as Talia Machine? If so, will you 
give me some information about your new techno-
logy, your machine?

Our Short Cutting Pasta Line production was already 

supported by TUBITAK and we made the first domestic 

production line in Turkey. Again, we currently produce 

spaghetti line, which is not available in our country. 

We did the research work in 2015. We can produce 

a spaghetti line in a quick way. There is not any other 

company producing the spaghetti line in our country 

except for Talia Makina. 
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Sizce makinelerinizi, rakip firmaların ürünlerinden 
ayıran özellikler nedir? Hangi noktalarda rakipleriniz-
den ayrılıyorsunuz?

Müşteri ister yurtiçinden, ister yurtdışından olsun 

bu sektörde referans çok önemlidir. Referansınız var-

sa iyi üreticisinizdir, ama referansınız yoksa isterseniz 

Türkiye’nin en büyük makina üreticisi olun bir işe yara-

maz. Müşteri teknik detayla birlikte canlı canlı makinayı 

görüp, bizzat üretim hattını satın almış kişiyle birebir 

diyalog halinde olmak istiyor. Makinanın artı ve eksi 

yönlerini danışmak istiyor. Bu açıdan müşteri, verebildi-

ğimiz referanslar ve 30 ‘u aşkın ülkeye yaptığımız ihra-

catlar doğrultusunda bizi tercih ediyor çünkü bizde her 

şey şeffaf. Örneğin Mısır’dan bir müşterimiz referans 

talep ettiğinde; “Mısır’da şu şehirlerde çalışan üretim 

tesislerimiz var ziyaret edip görüşebilirsiniz, adresleri 

iletişim bilgileri bu” dediğimizde müşterinin gözündeki 

değerimiz başka bir boyuta ulaşıyor. Hâlihazırda Ma-

karna Hattı ürettiğini vadeden firmalar var ama referans 

veremediklerinden dolayı her zaman biz bir adım önde-

yiz ve Türkiye’de bize rakip olduğunu zanneden firmalar 

bizim ayak izlerimizi takip ediyorlar. Çünkü ilk üretimleri 

her zaman biz yapıyoruz. Zaten aldığımız ödüllerimiz de 

bunun bir göstergesi.

Hangi ülkelere ihracat gerçekleştiriyorsunuz ya da 
hangi ülkeleri hedefl iyorsunuz? Buna bağlı olarak ge-
lecek hedefl eriniz nelerdir?

30 ‘u aşkın ülkeye ihracatımız bulunmakta. Bu ülke-

lerin başında Mısır, Afganistan, Kırgızistan, Kazakistan, 

Suriye, Irak, Bangladeş, Hindistan, Nepal, Etiyopya, 

Türkmenistan, Senegal, Nijer, Nijerya, Sudan, Cezayir, 

Fas, Güney Afrika, Ukrayna, Rusya gibi ülkeler bulu-

nuyor. Belirli bir hedef pazarımız yok. Tüm dünyadan 

makina talebi var. Zaten Talia Makina’nın hedefi 2020 

yılından önce ihracat yapılan ülke sayısını minimum 50 

ye çıkararak dünya markaları arasında yerini iyice sağ-

lamlaştırmak.    

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

Bizim ürettiğimiz tesislerin opsiyonel olması en büyük 

avantajımız. Örneğin Rusya’daki müşterimiz birinci ka-

lite makarna üretmek için durum buğdayı kullanırken, 

Afrika’daki müşterimiz un kullanarak makarna üretimi 

yapabiliyor. Talia Makina’nın ürettiği tüm tesislerde her 

türlü üretim için özel olarak dizajn edilmiştir. Tamamen 

otomasyonlu günümüz teknolojisinin kullanıldığı tesisleri-

mizde müşterilerimiz kullandığı hammaddeye göre ısı ve 

nem değerlerini anlık kontrol edip değerlerde değişiklik 

yapabiliyorlar. Ürünün kurutulma miktarı, basınç değerleri 

What features distinguish you from competitors’ 
products? At what points are you leaving your op-
ponents?

Whether the customer is at home or abroad, reference 

in this sector is very important. If you have your referen-

ce, you are a good manufacturer, but if you do not have 

your reference, you will not be the biggest machine ma-

nufacturer of Turkey. The customer sees the machine live 

with the technical details and wants to be in an individual 

dialogue with the person who bought the production line 

himself. He wants to consult the plus and minus sides 

of the machine. In this respect, the customer prefers us 

in reference to our references and in the direction of ex-

ports to over 30 countries because we have everything 

transparent. For example, when a customer from Egypt 

requests a reference, “In Egypt we have production fa-

cilities working in the following cities, you can visit and 

see them, their address is contact information”, our value 

in the eyes of the customer reaches another dimension. 

There are already companies that promise to produce 

Macaroni Line but since they cannot give a reference, we 

are always one step ahead and companies are following 

our footsteps when they think that Turkey is a competitor 

in Turkey because we always make the first productions. 

The awards we have already received are a sign of it.

Which countries do you export or which countries 
do you target? So what are your future goals?

We export to more than 30 countries. Countries such 

as Egypt, Afghanistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Syria, 

Iraq, Bangladesh, India, Nepal, Ethiopia, Turkmenistan, 

Senegal, Niger, Nigeria, Sudan, Algeria, Morocco, South 

Africa, Ukraine and Russia are among the leaders of the-

se countries. We do not have a specific target market. 

There is a machine request from all over the world. Talia 

Machine’s goal is to strengthen its position among the 

world’s brands by increasing the number of exported co-

untries to at least 50 before 2020.

Which of the following processes are the most im-
portant production processes in macaroni produc-
tion, or are those that have the greatest impact on 
pasta quality? What are the advantages of today’s 
technologies used in these processes?

It is our greatest advantage that the facilities we pro-

duce are optional. For example, while our customer in 

Russia uses durum wheat to produce first-class pasta, 

our African customer is able to produce pasta using 

flour. All facilities manufactured by Talia Machine are 

specially arranged for all kinds of production. Accor-

ding to the raw materials that our customers use, we 

can instantly control the values of temperature and hu-

midity and make changes in the values in our facilities 

where fully automated modern technology is used. The 
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ve tüm hattın kontrolleri bizzat müşterilerimize özel ekip-

lerimiz tarafından verilen eğitimlerle sağlanıyor. Verilen 

bu eğitimi alan müşterilerimiz tesisteki tüm ekipmanlara 

hâkim olarak oturdukları yerden sadece ekran üzerinde 

tüm hattı kontrol edebiliyorlar.     

Makarna üretim fabrikasının vazgeçilmez sistemleri 
ve makineleri nelerdir? 

Makarna üretiminin iki ana üretim esası vardır. Birinci-

si makarnaya şeklin 

verildiği Press kısmı, 

diğeri ise kurutma 

işleminin yapıldığı 

son sistem Kurutma 

bölümü. Birincisinde 

hamura nihai şeklin 

verilerek yapışma-

masının sağlandığı 

bölümdür. Burada 

basınç olmazsa ol-

mazdır. Diğer ku-

rutma kısmında ise 

makarnanın rengi, 

parlaklığı, sertliği ile 

ilgili son işlem ısı, 

nem, buhar kullanılarak yapılır. Tabii ki bu işlemler makar-

nanın şekline, kalınlığına, hammaddeye göre değişir.

Günümüz makarna teknolojileri ve 10 yıl önceki ma-
karna teknolojileri arasındaki fark nedir? Son 10 yıl-
daki makarna üretim teknolojilerine ilişkin gelişmeler 
hakkındaki neler söyleyebilirsiniz? 

30 yıldan fazla olan makarnacılık bilgime dayanarak 

10 yıl önceki teknoloji ile şimdiki arasında dağlar kadar 

fark var. Eski sistemlerde düşün ısı ile kurutma sağla-

nırken, şimdiki teknoloji de yüksek ısı ile kurutma sağ-

lanıyor. Bu yüksek ısılı kurutma sisteminde hammadde 

kalitesi düşük bile olsa yüksek kaliteli makarna elde 

edilebiliyor. Biz tüm tesislerimizde son teknoloji olan 

yüksek ısı sistemini kullanmaktayız. Ayrıca eskiden 

kontrol panoları tamamen ışıklardan ibretti. Kırmızı ışık 

yanarsa sorun var, yeşil ışık yanarsa sorun yok olarak 

kontrol edilebiliyordu. Şuan bizim ürettiğimiz tesisler-

deki tüm makinaların hepsi plc ekranlara sahip ve bu 

ekranlar ana bir bilgisayardan kontrol edilebiliyor. Müş-

terilerimiz oturdukları yerden tüm sistemi kontrol ede-

bildikleri gibi, gerekli durumlarda biz de direkt internet 

yoluyla sisteme bağlanarak müdahale edebiliyoruz. 10 

yıl önce kırmızı-yeşil ışıklara bakılırken şuan 6000 km 

ötedeki tesise bağlanıp ayar yapabiliyoruz. 

Son olarak eklemek istedikleriniz? 
Türkiye de bu sektör de daha fazla üretici firma olması 

gerekmekte. Çünkü rekabet başarıyı doğurur.

amount of product dried, the pressure values and all 

line checks are provided to our customers by our de-

dicated teams. These trained customers are able to 

control all the lines on the screen from where they sit 

as judges of all the equipment.

What are the indispensable systems and machines 
of pasta manufacturing plant?

Pasta production has two main production bases. The 

first is the press secti-

on where the macaro-

ni is shaped, and the 

last is the drying sec-

tion where the drying 

process is performed. 

In the first place, it is 

the part where the 

hump is given the final 

shape and not stic-

king. There is no pres-

sure here. In the other 

drying section, the last 

process related to the 

color, brightness and 

hardness of the ma-

caroni is done by using heat, humidity and steam. Of 

course, these operations vary according to the shape, 

thickness and raw material of the macaroni.

What is the difference between today’s pasta tech-
nologies and 10 years ago pasta technologies? What 
can you say about developments in pasta production 
technology over the past 10 years?

Based on my experiences that is more than 30 years 

ago, there is a difference between the technology of 10 

years ago and the mountains between the present. In 

older systems, though heat-drying is achieved, current 

technology provides high-temperature drying. In this high-

temperature drying system, even if the quality of the raw 

material is low, high-quality pasta can be obtained. We use 

the latest high-temperature system in all our facilities. Also 

in the past, the control panel was completely lit. If the red 

light is on, there is a problem, if the green light is on it can 

be checked as no problem. All of the machines we produ-

ce are equipped with plc screens and these screens can 

be controlled from a main computer. Our customers can 

control the whole system from where they live, and when 

necessary, we can intervene by connecting directly to the 

system via internet. 10 years ago, while looking at the red-

green lights, we can connect to tesisa 6000 km away.

Finally, what do you want to add?
In Turkey, there should be more manufacturers in this 

sector because competition is fruitful.
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“REKABETE HAZIRIZ”

“Between the years 2010 and 2014, we have 
registered investments of approximately 100 
million dolars which caused an increase of the 
aggregate installed capacity of around 25%. 
This positions us in an annual ton amount near 
600,000 tons, which is, undoubtedly, a really de-
cent fi gure.”

“2010 ve 2014 yılları arasında, yaklaşık 100 mil-
yon dolarlık yatırımlarla kurulu kapasitemizi yak-
laşık %25 oranında artırdık. Bu bizi neredeyse 
600 bin tonluk yıllık kapasiteye ulaştırdı ve bu 
gerçekten iyi bir rakam.”

Fabián MENICHELLI, UIFRA:
“WE ARE PREPARED TO 

COMPETE” 

This issue we have Fabián Menichelli, President of Dry 

Pasta Manufacturers’ Association of the Argentine Repub-

lic (UIFRA). Argentinian pasta industry is in the third place 

regarding the whole American continent. Stating that tech-

nical improvements made during the last six years allowed 

Argentina to considerably increase the technical capacity, 

Fabián Menichelli also stressed: “We are self-sufficient as 

regards all the supplies, and we do not import anything. 

What is more, our country currently has the vocation to 

place itself in a better position as a durum wheat and se-

molina supplier.”

With Mr. Menichelli, we talked about the Argentinian 

pasta industry, technology investments, production capa-

Bu sayıda, Arjantin Cumhuriyeti Kuru Makarna Üreti-

cileri Derneği’nin (UIFRA) başkanı  Fabián Menichelli’yi 

ağırlıyoruz. Arjantin makarna sektörü, tüm Amerika kı-

tasında üçüncü sırada yer alıyor. Son altı yılda yapılan 

teknik iyileştirmelerle Arjantin’in teknik kapasitesini ciddi 

şekilde artırdığını belirten Fabián Menichelli, şöyle diyor: 

“Tedarik anlamında kendi kendimize yetiyoruz ve hiç it-

halat yapmıyoruz. Üstelik, ülkemiz şu anda durum buğ-

dayı ve irmik tedarikçisi olarak kendisini daha iyi konum-

landırabilecek durumda.”

Menichelli ile Arjantin makarna sektörü, teknoloji yatı-

rımları, üretim kapasitesi ve gelecek projelerden bahset-

tik. Ayrıntıları Fabián Menichelli’den dinliyoruz.

.........................................................................
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city and future projects. We take the details from Fabián 

Menichelli.

First of all, could you please introduce yourself and 
the Unión de Industriales Fideeros de la R.A.?

My name is Fabián Menichelli, I am 53 years old, and I 

currently hold the position of President of the association 

that joins together all the dry pasta manufacturers of the 

Argentine Republic. Our association was established in 

1902, and this is a fact that shows the great strength this 

activity has in our country.

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

The Argentinian pasta industry is in the third place regar-

ding the whole American Continent, just behind Brazil and 

the United States. As important facts, we may mention our 

comparative advantages associated with the production of 

all types of wheat. And we can also stress the technical 

improvements made during the last 6 years, which have al-

lowed us to considerably increase our installed capacity. On 

the other hand, our weak spot is an excessive dependence 

on the domestic market, of which we have become used 

to live. Nowadays, we are realizing that this is not enough.

How is the approach of the pasta companies to-
wards the new technologies? Is there any increase in 
the recent technology investments?

İlk olarak kendinizden ve UIFRA’dan bahsedebilir 
misiniz?

Adım Fabián Menichelli. 53 yaşındayım ve şu anda Ar-

jantin Cumhuriyeti’ndeki tüm kuru makarna üreticilerini 

bir araya getiren derneğin başkanıyım. Derneğimiz 1902 

yılında kuruldu ve  bu da, bu faaliyetin ülkemizde ne kadar 

güçlü olduğunu gösteriyor.

Arjantin’deki makarna sektörü hakkında bilgi vere-
bilir misiniz? Üretilen ürün grupları, teknoloji kullanım 
seviyesi ve üretim kapasitesi konusunda neler söyle-
yebilirsiniz?

Arjantin’deki makarna sektörü, tüm Amerika kıtasında, 

Brezilya ve ABD’nin hemen arkasından üçüncü sırada. 

Önemli bilgi olarak, tüm buğday türlerini üretmemizden 

kaynaklanan görece avantajlarımızdan bahsedebiliriz. 

Ayrıca, son 6 yılda yaptığımız teknik iyileştirmeler sa-

yesinde kurulu kapasitemizi ciddi şekilde artırdık. Diğer 

yandan, zayıf noktamız iç pazara aşırı bağımlı olmamız 

ama biz buna alıştık. Bugünlerde, bunun yeterli olmadı-

ğını fark ediyoruz.

Makarna üreticilerinin yeni teknolojilere yaklaşımı 
nasıl? Son dönemde teknoloji yatırımlarında bir artış 
görülüyor mu?

2010 ve 2014 yılları arasında, yaklaşık 100 milyon do-

larlık yatırımlarla kurulu kapasitemizi yaklaşık %25 ora-

nında artırdık. Böylece yaklaşık 600 bin tonluk yıllık ka-

pasiteye ulaştık ve bu gerçekten iyi bir rakam. Maalesef, 

hiç ihracat yapmıyor oluşumuz, kritik bir fazla arz duru-
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Between the years 2010 

and 2014, we have registe-

red investments of approxi-

mately USD 100,000,000, 

which caused an increase 

of the aggregate installed 

capacity of around 25%. 

This positions us in an annu-

al ton amount near 600,000 

tons, which is, undoubtedly, 

a really decent figure. Unfor-

tunately, the fact of having 

no exports is creating a very 

critical over-supply situati-

on that harms the smallest 

competitors.

Do all of the pasta 
producers in Argentina 
realize their production 
goes completely for the 
domestic consumption? 
Are there any export ac-
tivities of these in your 
country? If there are, 
which countries are the 
export targets and what is the amount of these ex-
ports?

The domestic market consumes only 330,000 annual 

tons, which leaves us at approximately 40% of our ava-

ilable capacity for exports. The reason why we are not 

exporting has to do, on the one hand, with a lot of very 

aggressive competitors at a global level and, on the other 

hand, with the absence of incentives in our own country. 

Nowadays, the Argentinian pasta industry does not have 

any refunds, or subsidies of any kind. The few companies 

that export are competing alone, from the outskirts of the 

world, and in a hostile context.

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

In this sense, our industry is autonomous. We are self-

sufficient as regards all the supplies, and we do not import 

anything. What is more, our country currently has the vo-

cation to place itself in a better position as a Durum Wheat 

and Semolina supplier.

In conclusion, we can see that there are opportunities 

in each of the links of the pasta value chain. The fact of 

having wasted them until now is not only the responsibility 

of the government, but also of the companies, because 

we did not have enough organization.

mu yaratıyor ve bu da küçük rakiplerimize zarar veriyor.

Arjantin’deki tüm makarna üreticileri, tamamen iç tü-
ketime yönelik üretim mi yapıyor? Ülkenizde bu alanda 
ihracat faaliyetleri var mı? Varsa, hangi ülkelere ihracat 
yapıyorsunuz ve bu ihracatların miktarı nedir?

İç pazarda yılda sadece 330 bin ton tüketiliyor ve bu da 

bizi mevcut ihracat kapasitemizin yaklaşık %40’ında tutu-

yor. Diğer yandan, ihracat yapmamamızın nedeni küresel 

düzeyde çok agresif rakiplerin olması ve kendi ülkemizde 

teşviklerin olmamasıyla ilgili. Son dönemde Arjantin ma-

karna sektöründe herhangi bir fon veya teşvik bulunmu-

yor. İhracat yapan birkaç firma tek başlarına, dünyanın 

farklı noktalarında ve düşmanların olduğu bir ortamda 

rekabet ediyor.

Ülkenizdeki hammadde seviyesi nedir? Hammad-
denin ne kadar ülkenizde işleniyor ve ne kadar ithal 
ediliyor? İthalatta hangi ülkeleri tercih ediyorsunuz?

Bu anlamda sektörümüz özerk konumda. Tedarik mal-

zemeleri anlamında kendi kendimize yetiyoruz ve hiç itha-

lat yapmıyoruz. Üstelik, ülkemiz şu anda durum buğdayı 

ve irmik tedarikçisi olarak kendisini daha iyi konumlandı-

rabilecek durumda.

Sonuç olarak, makarna değer zincirinin her bir halka-

sında fırsatlar olduğunu görebiliyoruz. Bugüne kadar bu 

fırsatları heba etmiş olmamız sadece hükümetin sorumlu-
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Could you please give some information on the pasta 
consumption amount and consumption culture of Ar-
gentina? What are the preferences of your consumers?

The consumption per-capita is around 7.5 kg of dry pas-

ta, and 1.5 kg of fresh pasta per year, which add up app-

roximately 9 kg. Of course, in our country this is an absolu-

tely mature market, with a consumption-top really difficult 

to break. Any changes must necessarily come together 

with deep cultural changes that could take a lot of years.

In this sense, we have identified mainly two lines of 

work. One has to do with improving the participation of 

the durum wheat, and the other with diversifying the ways 

in which the consumer uses the product.

What do you think about the future development of 
your country in terms of both the improvement of pas-
ta industries and consumption amounts and preferen-
ces of your country? What are your future expectati-
ons about your industry?

One of our priorities is the sector’s organization. We 

need to give our sector transparency, to create a brand. 

The country brand: Argentine Pasta.

The activity has become more professional during these 

last 10 years. We have become much more aware of the 

position in which we are standing. But mainly, we have 

started talking about long-term goals. Such goal for us, 

nowadays, is 100,000 annual tons of exports for 2019.

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

I believe that we are factually over the regional average 

as regards pasta production. The Brazilian industry logi-

cally surpasses ours in volume, and they are still one of our 

references in several aspects. But I also think that our DNA 

is outstandingly different.

Due to the structure of our industry, I notice that we 

have, generally speaking, great similarities with the Italian 

industry. We have durum wheat, the cultural legacy, and 

a great variety of small artisanal companies with a high 

added value spread all over the country.

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

We want to relaunch our industry to the world. We want 

to show that we are prepared to compete as regards qua-

lity, and that we can be serious and reliable suppliers. We 

are back, and with the intention of doing things really right.

luğu değil, aynı zamanda şirketlerin sorumluluğudur zira 

yeterince örgütlü değildik.

Arjantin’deki makarna tüketim miktarı ve tüketim 
kültürü hakkında bilgi verir misiniz? Tüketicilerinizin 
tercihleri neler?

Yıllık kişi başı tüketim kuru makarnada yaklaşık 7,5 kg 

ve taze makarnada 1,5 kg. Bunun toplamı 9 kg ediyor. 

Elbette ülkemiz için bu son derece olgunlaşmış bir pazar 

ve tüketimin üst limitini kırmak hayli zor. Bu alanda deği-

şim olması için derin kültürel değişiklikler gerekli ve bu da 

yıllar sürebilir.

Bu anlamda iki ana çalışma hattı belirledik. Biri, durum 

buğdayının katılımını iyileştirmek; diğeri tüketicinin ürünü 

kullanma biçimini çeşitlendirmek.

Makarna sektörünün ve tüketim miktarlarının iyileş-
mesi ve ülkenizin tercihleri anlamında ülkenizde ge-
lecekteki gelişmeler konusunda ne düşünüyorsunuz? 
Sektörünüzle ilgili gelecekten beklentileriniz nelerdir?

Önceliklerimizden biri sektörün örgütlenmesi. Sektö-

rümüzü şeffafl aştırmamız ve markalaştırmamız gerekiyor. 

Ülkenin markası: Arjantin Makarnası.

Son 10 yılda faaliyetler daha profesyonel hale geldi. 

Durduğumuz konumun daha fazla farkına vardık. Ancak 

asıl olarak uzun vadeli hedefl erden bahsetmeye başladık. 

Son dönemde hedefimiz, 2019’da yılda 100 bin ton ihra-

cat rakamına ulaşmak.

Makarna sektörü anlamında ülkenizi diğer Ame-
rika ülkeleriyle kıyasladığınızda konumunuzla ilgili 
ne düşünüyorsunuz? Gelecekte dünyada sektörü-
nüzün konumunu güçlendirmek için neleri hedefli-
yorsunuz?

Bence fiili olarak, makarna üretimi konusunda bölge 

ortalamasının üstündeyiz. Brezilya’daki sektör mantıksal 

olarak bizim hacimlerimizin üstünde ve hala birçok ko-

nuda bizim referans kaynaklarımızdan biri. Ancak ben, 

DNA’mızın da çok farklı olduğuna inanıyorum.

Sektörümüzün yapısı nedeniyle, genel anlamda İtal-

ya’daki sektörle büyük benzerlikler taşıdığımızı görüyo-

rum. Durum buğdayımız, kültürel mirasımız ve ülkenin 

dört bir yanında yüksek katma değerli küçük zanaatkar 

firmalarımız var.

Sektörünüzde halihazırda devam eden veya gelecek 
yıllarda uygulanacak projeler var mı?

Sektörümüzü dünyaya yeniden tanıtmak istiyoruz. Ka-

lite açısından rekabete hazır olduğumuzu ve ciddi, gü-

venilir tedarikçiler olduğumuzu göstermek istiyoruz. İşi 

gerçekten düzgün yapma niyetiyle geri geldik.
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“PAZARDA GÜZEL BİR AŞAMA KAYDETTİK”

“Erişler Gıda’s primary target regarding Nudo is to reach the consumers at the domestic market. 
However, among our medium-term targets is exporting to other countries. There are now 645 noo-
dle makers in the world and as Erişler Gıda, we aim to introduce the whole world with our natural 
and delicious noodle. We continue to steadily increase our market share since 2014.”

“Erişler Gıda’nın Nudo ile ilgili öncelikli hedefi, iç pazardaki tüketicilere ulaşmak. Ancak orta vadeli 
hedefl erimiz arasında; ihracat da yer alıyor. Dünyada şu an 645 noodle üreticisi var ve biz de Erişler 
Gıda olarak doğal ve lezzetli noodle ile tüm dünyayı tanıştırmayı hedefl iyoruz. 2014 yılından bu yana 
her yıl pazar payımızı artırarak devam ediyoruz.”

Abdullah ERİŞ, Erişler Gıda:

“WE MADE A GOOD MOVE 
WITHIN THE MARKET” 

.........................................................................
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This month’s guest of our magazine is Mr. Abdullah Eriş, 

General Manager of the Erişler Gıda Retail Group. Erişler 

Gıda stepped into the retail sector with the noddle brand 

Nudo curly noodles and Eriş Un in 2014. We made an en-

joyable interview with Erişler Gıda which preferred to stay 

and invest in Turkey regarding its product portfolio, noodle 

market in Turkey and Erişler’s presence in the market.

Mr. Eriş, can you tell us about Erişler Gıda? Can you 
share with us the company’s establishment process 
and the story through to the present?

I am the fourth generation in our trade life. My great 

grandfather started the grain trade in the Fatsa district of 

Ordu province in the 1920s. My grandfather Ali Eriş built 

a hazelnut production facility in the 1930s after complet-

ing his compulsory military service. He had to move his 

business to Bafra district of Samsun due to the internal 

turmoil of the period in Fatsa. He established the fi rst 

fl our mill in 1974. This adventure that started that day 

is still going on. We now serve at 4 different production 

facilities at our business that started with a small produc-

tion facility that day and have today a capacity of 2,200 

tons of wheat processing per day. We have 4 different 

production facilities, two in Büyükçekmece, one in Silivri 

Ortaköy and Silivri Kavaklı. Our uncle has a feed factory 

in Samsun. We separated our businesses in 1995; we 

are now a separate institution.

You are mainly known as a fl our producer, but in 
2014 you invested and entered the noodle production 
with the Nudo brand. Could you briefl y tell us about 
Nudo and your success story?

Nudo is the curly noodle, not pasta. In Nudo, we do not 

use anything other than fl our, water and salt. We use bread 

fl our as fl our. We use at the pasta the fl our obtained from 

wheat durum and we use bread fl our for the noodle. This 

is one of the biggest differences between the noodle and 

pasta. We have been selling noodle fl our to Far East for 

many years; we are experts in this business. There was 

Dergimizin bu ayki konuğu Erişler Gıda Perakende Gru-

bu Genel Müdürü Abdullah Eriş. Erişler Gıda, 2014 yılında 

noodle markası Nudo kıvırcık erişte ile perakende sektö-

rüne adım attı. Türkiye’de kalıp yatırım yapmayı ön planda 

tutan Erişler Gıda ile ürün portföyü, Türkiye’de noodle pa-

zarı ve Erişler’in pazardaki yeri hakkında keyifl i bir röportaj 

gerçekleştirdik. 

Abdullah Bey, Erişler Gıda’yı biraz anlatabilir misi-
niz? Firmanızın kuruluş sürecini ve bugünkü noktaya 
geliş hikâyesini bizimle paylaşır mısınız?

Ben, ticaret hayatımızdaki dördüncü kuşağım. Bü-

yük dedem, 1920’li yıllarda Ordu Fatsa’da tahıl ticare-

tiyle hayata atılıyor. Dedem Ali Eriş ise 1930’lu yıllarda 

askerden döndükten sonra fındık üretim tesisi kuruyor. 

Fatsa’da dönemin iç karışıklıkları nedeniyle ticaret ha-

yatını Samsun Bafra’ya taşıyor. 1974 yılında ilk un de-

ğirmenini kuruyor. O gün başlayan bu serüven halen 

devam ediyor. O gün küçük bir üretim tesisiyle başla-

yan, şu an günlük 2 bin 300 ton buğday kırma kapa-

sitesine sahip olan 4 ayrı üretim tesisinde hizmet veri-

yoruz. İkisi Büyükçekmece’de, diğerleri Silivri Ortaköy 

ve Silivri Kavaklı’da olmak üzere 4 ayrı üretim tesisimiz 

var.  Samsun’da ise amcamızın yem fabrikası var. 1995 

yılında ayrıldık, biz ayrı bir kurumuz.

Bizler sizi daha çok un üreticisi kimliğinizle tanıyo-
ruz ancak 2014 yılında büyük bir çıkış yaparak Nudo 
markasıyla noodle üretimine giriş yaptınız. Hatırlatma 
amacıyla bize kısaca Nudo’yu ve çıkış hikâyesini anla-
tır mısınız?

Nudo kıvırcık eriştedir, makarna değildir. Nudo’da un, 

su ve tuzdan başka bir şey kullanmıyoruz. Un olarak 

ekmeklik un kullanıyoruz. Makarnada durum buğda-

yından elde edilen un kullanılırken biz erişteyi ekmek-

lik unla üretiyoruz. Makarnayla arasındaki en büyük 

farklardan biri budur. Uzun yıllardır Uzakdoğu’ya no-

odle unu satıyoruz, bu işin uzmanıyız. Asya pazarında 

noodle’da tatlandırıcı, renklendirici, koruyucu malze-
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sweetener, coloring agents and preservative materials in the 

noddle in the Asian market. But we are absolutely against 

them as a company. We do not produce anything that is not 

natural. We have done an R&D study of nearly 3.5 years. 

We were able to enter the market with a total of 9 products, 

8 ones of which contain natural sauces and the other plain. 

With respect to Noodle, we got the fi rst “V Label” and “Halal 

Food” certifi cate in the world. We were also able to be the 

fi rst supreme award-winning noddle in the world.

Noodle is actually a part of the Far East kitchen and 
is a food that the Far East consumers are very accus-
tomed to. But it is a very new culture for the consum-
ers in Turkey. Could you tell us about the noodle mar-
ket in Turkey and the approach of consumers to the 
noodle in Turkey? What kind of contribution did you 
make with Nudo in this regard?

We made a good move within a sector that was never 

on the market. Sectors began to emerge at the market 

and now the markets have opened Noodle category. 

Now, everybody knows what noodle is, what kinds of 

consumers are interested in it and who buys it and what 

players are on the market. Now, the market is well-placed 

and slowly starting to grow.

How did the consumer habit of Turkish consumers 
create a challenge for Nudo? Have you reached the 
level of awareness and consumption that you have 
targeted over the past two years? Could you please 
tell us how you have stepped into the Nudo brand 
since the day you fi rst came to the market and how 
close you are to your leadership goal? 

Erişler Gıda’s primary target regarding Nudo is to reach 

the consumers at the domestic market. However, among 

our medium-term targets is exporting to other countries. 

meler vardı. Ama biz firma olarak bunlara kesinlikle kar-

şıyız. Doğal olmayan bir şeyi üretmiyoruz. 3,5 yıla yakın 

bir AR-GE çalışması yaptık. Doğal olarak 8 soslu ve bir 

de sade olmak üzere 9 ürünle pazara girmeyi başardık. 

Noodle’da dünyada ilk “V Label” ve “Helal Gıda” serti-

fikasını aldık. Ayrıca, dünyadaki ilk üstün lezzet ödüllü 

noddle olmayı başardık. 

Noodle aslında Uzak Doğu mutfağının bir parçası ve 
Uzak Doğulu tüketicilerin son derece alışık olduğu bir 
gıda. Ancak Türkiye’deki tüketiciler için çok yeni bir 
kültür. Bize Türkiye’deki noodle pazarından ve Türki-
ye’deki tüketicilerin noodle yaklaşımlarınızdan bahse-
der misiniz? Nudo ile bu konuda pazara nasıl bir katkı 
sağladınız?

Pazarda hiç olmayan bir sektörle güzel bir aşama 

kaydettik. Marketlerde sektör oluştu, artık marketler 

Noodle kategorisi açtılar. Artık herkes noodle’ın ne ol-

duğunu, nasıl bir tüketici kitlesi olduğunu, kimlerin aldı-

ğını, pazarda hangi oyuncuların bulunup bulunmadığını 

biliyor. Artık pazar oturdu ve yavaş yavaş büyümeye 

başlıyor. 

Türk tüketicilerin tüketim alışkanlığı Nudo için nasıl 
bir zorluk yarattı? Geride bıraktığımız 2 yılı aşkın süre-
de hedefl ediğiniz bilinirlik ve tüketim düzeyine ulaştınız 
mı? Bize piyasaya ilk çıktığınız günden bu yana Nudo 
markasında nasıl bir aşama kaydettiğinizi ve liderlik 
hedefinize ne kadar yaklaştığınızı anlatır mısınız?

Erişler Gıda’nın Nudo ile ilgili öncelikli hedefi, iç pazar-

daki tüketicilere ulaşmak. Ancak orta vadeli hedeflerimiz 

arasında; ihracat da yer alıyor. Şu anda dünyanın bir-

çok ülkesine ihracat yapıyoruz. Bu deneyimimizi Nudo 

markasına da taşıyacağız. Dünyada şu an 645 nood-

le üreticisi var ve biz de Erişler Gıda olarak doğal ve 
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Right now, we are exporting to most of the countries in 

the world. We will carry this experience to the Nudo brand. 

There are now 645 noodle makers in the world and as 

Erişler Gıda, we aim to introduce the whole world with our 

natural and delicious noodle. Consumers of all ages in 

Turkey have been very pleased with our products and we 

continue to steadily increase our market share since 2014.

I think you have an investment plan about your noo-
dle production plant, like ‘moving the factory in Indo-
nesia to Turkey’. Will you also give us information on 
this issue? Why did you start production in Indonesia 
and now you want to move the factory to Turkey?

Our Nudo production is now in Indonesia. We have a 

plan to transport it to Turkey in the medium term. We 

have all kinds of infrastructure, R&D, area and production 

facility related to this factory. I cannot give a clear date, 

but we will carry our factory in Indonesia to Turkey on a 

date that our Board of Directors approves. We have a 

little export of Noddle. Despite the demand from Europe, 

we do not have any exports to Europe. We cannot export 

because Far East is far away. However, we can meet the 

demands when production is moved to Turkey.

What are you, as Eriş Un and Nudo planning to do in 
the future? What are your targets and how will you reach 
them? 

We receive market re-

ports, we listen to the 

consumer constantly, 

we have to respond to 

the demands of the con-

sumer and we will have 

new products and invest-

ments in the direction of 

the consumer’s wishes. 

We continue to improve 

our products for Nudo 

and fl our. We will retail 

some of our wholesale 

products. They will be 

carried out in time; you have to be a well-placed player in 

the market. 

Looking at market reports in Nudo, we have increased 

the package weight; we offer it in packages of 350 grams. 

We have made our new product better than the previous 

product because we have now more experience. When 

you make a product natural, it is very diffi cult to increase 

the fl avor; you can easily increase the taste with chemi-

cals. We have worked for 3.5 years to catch fl avor and I 

believe we have succeeded.

Will you have remarkable activities regarding the 

lezzetli noodle ile tüm dünyayı tanıştırmayı hedefliyoruz. 

Türkiye’de her yaştan tüketici ürünümüzü çok beğendi 

ve 2014 yılından bu yana her yıl pazar payımızı artırarak 

devam ediyoruz.

Sanırım noodle üretim tesisinizle ilgili ‘Endonez-
ya’daki fabrikanızı Türkiye’ye taşımak’ gibi bir yatırım 
planınız var. Bize bu konu hakkında da bilgi verir misi-
niz? Üretime neden Endonezya’da başladınız ve şimdi 
fabrikanızı Türkiye’ye taşımak istemenizin nedeni ne?

Nudo üretimimiz, şu an Endonezya’da yapılıyor. Orta 

vadede bunu Türkiye’ye taşıma planımız var. Buradaki te-

sisle ilgili her türlü altyapımız, AR-GE’miz, alanımız, üretim 

yapacağımız tesis yeri hazır. Net bir tarih veremem ama 

yönetim kurulumuzun uygun gördüğü bir tarihte Endo-

nezya’daki fabrikamızı Türkiye’ye taşıyacağız. Noddle’da 

az da olsa ihracatımız var. Avrupa’dan da talep olmasına 

rağmen Avrupa’ya ihracatımız yok. Uzakdoğu ise uzak 

kaldığı için ihracat yapamıyoruz. Ancak üretim Türkiye’ye 

taşınınca talepleri karşılayabiliriz. 

Bundan sonraki süreçte Eriş Un ve Nudo olarak nasıl 
bir yol almayı planlıyorsunuz? Hedefl eriniz neler, nere-
ye ulaşmak istiyorsunuz?

Pazar raporları alıyoruz, tüketiciyi sürekli dinliyoruz, 

tüketicinin taleplerine cevap vermemiz lazım, tüketicinin 

talepleri doğrultusunda 

yeni ürünlerimiz ve yatı-

rımlarımız olacak. Nudo 

ve un özelinde ürünleri-

mizi geliştirmeye devam 

ediyoruz. 

Nudo’da pazar rapor-

larına bakarak gramajımı-

zı yükselttik, 350 gramlık 

paketler olarak sunuyo-

ruz. Tecrübelerimiz art-

tığı için yeni ürünümüzü 

bir önceki üründen daha 

kaliteli yaptık. Bir ürünü 

doğal yapınca lezzetini artırmak çok zor, kimyasallarla ko-

layca lezzet verebilirsiniz. Biz lezzeti yakalamak için 3,5 yıl 

çalıştık ve başardığımıza inanıyorum. 

Pazarlamayla ve tanıtım ile ilgili bir atak yapacak 
mısınız?

Marketlerde tadım yapıyoruz, tüketicilerle sosyal 

medya üzerinden sürekli iletişim halindeyiz, sürekli pa-

zarlama aktivitelerimiz var, olmaması mümkün değil. 

Özellikle perakende sektöründe hizmet ediyorsanız, 

fırıncıyı arayıp sıkıntısı varsa konuşursunuz. Türkiye’de 

80 milyon insan var, her bir tekil insan bizim danışma-

nımız. Her türlü olumlu ve olumsuz rapordan haberdar 



56 BBM MAGAZINE56

INTERVIEW • RÖPORTAJ

January-March • Ocak-Mart 2017

marketing and promotion?
We have promotional activities at the markets, constantly 

communicating with consumers through social media, we 

have continuous marketing activities; it is not possible to 

think otherwise. There are 80 million people in Turkey; each 

individual person is our adviser. We are aware of all kinds of 

positive and negative reports. We are constantly active in 

social media. All the comments that come to us have value 

for us, I read the comments one by one. We receive online 

orders through our internet site, we do e-commerce. It’s go-

ing pretty well. We can deliver the cargo all across Turkey. 

We ship to the east, the farthest point within 2 days. 

As Eriş Un and Nudo, you have also various certifi -
cations and prizes such as “V-Label”, “Superior Taste 
Award” and Halal Food Certifi cate. Could you talk 
about these certifi cates and awards?

Eriş Un’s BRC and ISO 9001 certifi cates are the most 

important certifi cates certifying that our name is safe and 

of good quality. With the BRC certifi cate, standardiza-

tion of production, food safety and follow-up procedures 

have been secured according to international criteria. We 

also have our Vegan certifi cate.

The board included Eriş Un and Nudo into delicious 

products category after taking into consideration such 

factors as the fi rst impression, color, odor control, and 

oluyoruz. Sosyal medyada sürekli aktifiz. Bize gelen 

tüm yorumların bizim için değeri var, ben yorumları tek 

tek okuyorum. İnternet sitemiz üzerinden online sipariş 

alıyoruz, e-ticaret yapıyoruz. O da gayet güzel gidiyor. 

Türkiye’nin her yerine kargo gün süresi içerisinde he-

men teslim ediyoruz. Doğuya, en uzak noktaya 2 gün 

içinde kargo gönderiyoruz. 

 

Bir de hem Eriş Un hem de Nudo olarak “V-Label”, 
“Üstün Lezzet Ödülü” ve Helal Gıda Sertifikası gibi çe-
şitli sertifikalarınız ve ödülleriniz var. Biraz da bu serti-
fika ve ödüllerden bahseder misiniz? 

Eriş Un ve Nudo, Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden 

biri olarak kabul edilen “Üstün Lezzet Ödülü”ne layık gö-

rüldü. Kurul, ilk izlenim, renk, koku kontrolü ve ardından 

ağızda bıraktığı tat ve bununla birlikte ürünün dokusu dik-

kate alınarak yapılan değerlendirmeler sonrası Eriş Un ve 

Nudo’yu da lezzetli ürünlere dâhil etti. Avrupa’nın 15 aş-

çılık ve içecek dernekleri tarafından seçilen 120 jüri üyesi 

tarafından, ürünler üzerinde herhangi bir ambalaj ve işaret 

olmadan kör tadım bazında değerlendirilmesi ile verilen 

üstün lezzet ödülüne sahibiz. 

V-Label sertifikası, sadece uluslararası akreditasyonu 

olan, yerel gıda kontrol laboratuvarlarının yılda iki kez 

habersiz denetimi ve ürün analizini kabul eden firmalara 

veriliyor. Nudo olarak bu denetimleri kabul ederek ürünle-
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the taste in the mouth and the texture of the product. We 

are awarded a superior taste awarded by 120 jury mem-

bers selected by 15 culinary and beverage associations 

of Europe, on the basis of blind taste evaluation without 

any packaging and signs on the products.

The V-Label certifi cate is awarded only to companies 

that accept the unannounced inspection and product 

analysis of the internationally accredited local food con-

trol laboratories twice a year. As Nudo, we accepted 

these inspections and documented the accuracy of our 

products with an international food certifi cate.

We have Halal Certifi cates from GIMDES. Our products 

go through the strict controls of GIMDES from their sauc-

es to packaging and reach the consumers in a healthy 

and hygienic manner. Halal does not only mean that only 

products do not contain pork, pork additives and alco-

hol. Halal also means the product do not contain any 

substance harmful to the body.

Since 2013, you have been on the list of Turkey’s 
R&D champions. How do you achieve this? What are 
your R&D guidelines for fl our and other products?

The investment and labor we as Erişler Guda have 

made for R&D is returning to us as an added value. We 

are developing new products with AR-GE. We can keep 

the quality and nature of our products at the highest level. 

This contributes to increasing the diversity and quality of 

our products and increasing our market share.

Finally, what would you like to add?
Erişler Gıda is able to maintain the Quality Manage-

ment Systems at A+ level. These systems provide quality 

sustainability as well as 

effi cient waste manage-

ment. Providing recy-

cling of waste is a very 

good added value to the 

economy. The sparing 

use of equities is among 

the commitments of 

Erişler Gıda. Systems 

that prevent harm to the 

environment are avail-

able in all of our busi-

nesses. We can supply 

many services in our 

own way so that we can 

solve many problems or 

needs as quickly and 

as promptly as possible 

without being depen-

dent on the outside. 

rinin içeriğine gösterdiği titizliği uluslararası bir gıda serti-

fikasıyla belgeledik. 

GİMDES’ten alınan Helal Sertifikamız mevcut. Ürün-

lerimiz soslarından paketlemesine kadar GİMDES’in 

ciddi kontrollerinden geçerek tüketiciyle sağlıklı ve hij-

yenik bir şekilde buluşuyor. Helal sadece ürünlerde do-

muz eti, domuz katkısı ve alkol bulunmaması anlamına 

gelmiyor. Helal, vücuda zararlı hiçbir maddeyi içerme-

mesi demektir.  

2013 yılından bu yana Türkiye’nin Ar-Ge Şampiyon-
ları listesinde yer alıyorsunuz. Bunu nasıl başarıyorsu-
nuz? Un ve diğer üretimlerinizde AR-GE ile ilgili ilkele-
riniz neler?

AR-GE’ye yaptığımız yatırım ve emek, Erişler Gıda ola-

rak bizlere artı değer olarak geri dönüyor. AR-GE ile yeni 

ürünler geliştiriyoruz. Ürünlerimizin kalitesi ve doğallığını 

en yüksek düzeyde tutabiliyoruz. Bu da ürünlerimizde çe-

şitliliğin ve kalitenin artmasına, pazar payımızın da giderek 

yükselmesine katkı sağlıyor.  

Son olarak neler eklemek istersiniz?
Erişler Gıda, Kalite Yönetim Sistemlerini A+ düzeyde 

yürütmeyi başarıyor. Bu sistemler hem kalitenin sür-

dürülebilirliğini hem de etkin bir atık yönetimi sağlıyor. 

Atıkların geri kazanımını sağlamak ekonomiye çok iyi 

bir katma değerdir. Öz kaynakların idareli-tasarruflu 

kullanılması, Erişler Gıda’nın taahhütleri arasındadır. 

Çevreye olabilecek zararları engelleyecek sistemler 

tüm işletmelerimizde mevcuttur. Birçok hizmeti kendi 

bünyemizde tedarik ederek dışa bağımlı olmadan bir-

çok problemi veya ihtiyacı en kısa zamanda ve istenil-

diği gibi çözebiliyoruz.
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Dünya Bisküvi Pazarı ve Türkiye

GLOBAL BISCUIT MARKET
AND TURKEY

“Dünya tatlı bisküvi pazarı, 2010 ve 2014 yılları arasında yüzde 3,2’lik bir büyüme göstererek 2014 
yılında 42, 750 milyar dolarlık bir pazar payına ulaşmıştır. Bu büyüme ağırlıklı olarak Asya ülkeleri, 
özellikle de Hindistan kaynaklıdır.”

“Global sweet biscuit market grew by 3,2% from 2010 to 2014, reaching a total market share of 42,750 
billion dolars in 2014. The source of this growth was mainly Asian countries, particularly India.”

Global biscuit consumption, which is increasing 

every year, has helped the biscuit market to grow, ope-

ning an attractive area for export investments. Global 

sugar biscuit market reached a value of 35,2 billion 

USD in 2008; in 2014, the value increased by 3,2% to 

reach 42 billion USD.  

Nutritional demands are increasing around the world, and 

the consumption of biscuits is going up in parallel to this. 

Her geçen yıl artış gösteren bisküvi tüketimi, bisküvi 

pazarının da gelişmesine ve ihracata yönelik yatırımlar için 

cazip bir alanın açılmasına neden olmaktadır. Dünya tat-

lı bisküvi pazarı, 2008 yılında 35,2 milyar dolar değerine 

ulaşmıştır; 2014 yılında ise bu değer yüzde 3,2 artış gös-

tererek 42 milyar dolara ulaşmıştır.  

Tüm dünyada beslenmeye yönelik talepler giderek art-

makta ve bisküvi tüketimi de buna bağlı olarak giderek 
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As working life and active life is becoming more intense, the 

time that can be spared for cooking is decreasing, and as 

the income levels become higher, the consumption of bis-

cuits in the snack food category is increasing. Therefore, the 

rise in consumption affects the whole global biscuit market. 

Biscuits, which was first considered as a luxury con-

sumption item, had today become a food item consumed 

by every sector of the society.  However, diet trends are 

developing on the basis of the concept of “health”. There-

fore, biscuit manufacturers are diversifying their product 

range to include other varieties, such as diabetic biscuits, 

baby formula biscuits, special breakfast biscuits, nutritio-

us and weight-losing bran, oat or rye biscuits, to address 

the demands of their target consumers.

The biscuit industry in Europe and America which tends 

to manufacture healthy products strives to offer healthy 

yükselmektedir. İş hayatı ve hareketli yaşam yoğunluğu 

arttıkça yemek pişirmeye ayrılan süre de azalmakta, gelir 

seviyeleri arttıkça atıştırmalık kategorisindeki bisküvilerin 

tüketimi de artmaktadır. Bu sebeple tüketimdeki artış aynı 

anda tüm dünyadaki bisküvi pazarını da etkilemektedir. 

İlk zamanlar lüks bir tüketim maddesi sayılan bisküvi, 

bugün toplumun hemen her kesiminden insanın tükettiği 

bir gıda haline gelmiştir.  Fakat beslenme trendleri “sağ-

lıklı” kavramı etrafında gelişmektedir; bu  sebeple bisküvi 

üreticileri, hedef tüketicilerin taleplerinin karşılanmasına 

yönelik olarak, şeker hastaları için diyet bisküvileri, çocuk-

lar için mama bisküvileri, özel kahvaltılık bisküviler, bes-

leyici ve zayıfl atıcı özellikte kepekli, yulafl ı 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 
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products which address the palate of their consumers. 

Therefore, they are offering numerous varieties with sig-

nificantly low fat content. Particularly in the US, there are 

efforts to develop technologies that use low fat content. 

The fastest growing section of the biscuit industry is the 

nnon-fat and low-fat products.

GLOBAL BISCUIT PRODUCTION 
EU countries (particularly the UK, Germany, Belgium, 

Italy, France, Spain and the Netherlands) and Canada 

are the leading biscuit manufacturers and exporters in 

the world. According to the data of Chocolate, Biscuits 

and Confectionery of Europe (CAOBISCO), the total bis-

cuit production in the EU, Sweden and Japan was 4,463 

,000 tons in 2011. The number indicates a decrease by 

2,7% from the previous year, and an increase by 1% in 

the 5-year period from 2006 to 2011.

In 2011, the biggest manufacturer among EU countries 

was Germany with 731,000 tons. It was followed by Italy 

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 
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 aittir. Almanya’yı 655 
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with 655,000 tons, the UK with 562,000 tons, Spain with 

447 tons, and France with 404 tons. In the same period, 

the manufacture in Switzerland was 47,000 tons, while 

the production in Japan increased to 242,000 tons.

According to 2015 data of ValueNotes, India, one 

of the major biscuit manufacturers in the world, inc-

reased its production by 5,9% from 2005 to 2013.  

2010, India manufactured 1,8 million tons of biscuits, 

and further increased this number to 1,9 million tons 

in 2011, and to 2 million tons in 2012. In 2013, the 

biscuit production in India was recorded at 2,1 million 

tons. The biscuit production was almost doubled in 

the last decade. 

GLOBAL BISCUIT CONSUMPTION 
According to the report dated November 2015 issued 

by MarketLine Industry Profile, global biscuit consump-

tion increased by 3,5% from 2010 to 2014, reaching 

11, 798 million tons. The source of this increase in bis-

cuit consumption is mainly Asian countries. However, 

the expectations for biscuit consumption in Europe do 

not tend to increase. The reason for this is the financial 

contraction.  

According to 2014 data of Euromonitor, Western Eu-

rope is one of the areas with the highest sugar biscuit 

consumption in the world. It is followed by Eastern Euro-

pe, North America and Latin America. According to data 

of CAOBISCO, the biscuit consumption in the EU was 

3,9113,000 ton in 2009, and it increased to 4,120,000 

tons in 2010. Biscuit consumption fell back to 4 milli-

on tons in 2011 and 2012, and then went up again to 

4,128,000 tons in 2013. The amount of biscuits consu-

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.

ValueNotes Database’in 2015 tarihli verilerine göre, dün-

yanın önemli bisküvi üreticilerinden Hindistan, 2005 ve 

2013 yılları arasında bisküvi üretimini yüzde 5,9 oranında 

artırmıştır. 2010 yılında 1,8 milyon ton bisküvi üreten Hin-

distan, 2011 yılında bu miktarı 1,9 milyon tona,  2012 yılın-

da ise 2 milyon tona çıkarmıştır. 2013 yılında Hindistan’ın 

bisküvi üretimi 2,1 milyon ton olarak kaydedilmiştir. Son on 

yılda ülkenin bisküvi üretimi neredeyse iki katına çıkmıştır. 

DÜNYA BİSKÜVİ TÜKETİMİ 
MarketLine Industry Profile’ın hazırladığı Kasım 2015 

tarihli rapora göre, dünya bisküvi tüketimi 2010 ve 2014 

yılları arasında yüzde 3,5 oranında artış göstererek 11, 

798 milyon tona ulaşmıştır. Bisküvi tüketimindeki bu artış 

ağırlıklı olarak Asya ülkelerinden kaynaklanmaktadır. An-

cak, Avrupa bisküvi tüketimindeki beklentiler artış eğilimi 

göstermemektedir. Bölgedeki mali daralma buna sebep 

olarak gösterilmektedir.  

Euromonitor’un 2014 tarihli verilerine göre, dün-

ya tatlı bisküvi tüketiminin en yoğun olduğu bölge batı 

Avrupa’dır. Batı Avrupa’yı Doğu Avrupa, Kuzey Amerika 

ve Latin Amerika bölgeleri takip etmektedir. CAOBISCO 

verilerine göre; 2009 yılında 3 milyon 913 bin ton olan 

AB bisküvi tüketimi, 2010 yılında 4 milyon 120 bin tona 

yükselmiştir. 2011 ve 2012 yıllarında tekrar 4 milyon tona 

gerileyen bisküvi tüketimi 2013 yılında 4 milyon 128 bin 

tona ulaşmıştır. 2012 yılında tüketilen bisküvi miktarı ise 

tekrar 4 milyon 84 bin ton olarak kaydedilmiştir.
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med in 2012 was recorded at 4,084,000 tons.

The highest consumption rate in the EU is in Italy with 

641,000 tons and Germany with 638,000 tons. Italy and 

Germany are followed by France with 578,000 tons, and 

the UK with 525,000 tons. In the EU countries, where 

biscuit consumption is high, the average consumption 

per capita was 7,74 kg in 2011, 7,78 kg in 212, and 

7,95 kg in 2013. Per capita consumption was 7,84 kg in 

2014. The top four countries in per capita consumption 

are Ireland with 16,63 kg, the Netherlands with 16,16 kg, 

Belgium with 11,96 kg and Italy with 10,56 kg. These co-

untries are followed by Bulgaria, Spain, France, Slovakia, 

Denmark, Slovenia and Croatia with consumption rates 

varying from 8 to 10 kg. 

GLOBAL BISCUIT MARKET
 Global biscuit market is considered as a promising 

market, and has a constantly growing trend. Of course, 

the innovative products introduced to the market are 

changing the dynamics of the international market. New 

delicacies, forms, aromas and attractive packagings ma-

nufactured and offered by companies helps to increase 

the interest of consumers of all ages in biscuits. The pla-

yers in the market develop different strategies to expand 

the biscuit market and address consumer expectations 

from the new trends. Since the tendency towards low-

sugar and low-carbohydrate products is rapidly increa-

sing, manufacturers have focused on innovation of he-

althy and nutritious products. 

According to report dated November 2015 by Mar-

ketLine Industry Profile, global sugar biscuit market re-

ached a market share of 42,750 billion USD in 2014. 

Global biscuit market grew by 3,2% from 2010 to 2014. 

The source of this growth was mainly Asian countries, 

particularly India. According to a report issued by Data-

monitor in 2010, the global biscuit market reached 35,2 

billion USD in 2008 (8 million tons) and exceeded the 

AB ülkelerindeki en yüksek tüketim oranı 641 bin tonla 

İtalya ve 638 bin tonla Almanya’ya aittir. Bisküvi tüketi-

minde İtalya ve Almanya’yı 578 bin tonla Fransa ve 525 

bin tonla Birleşik Krallık, takip etmektedir. Bisküvi tüketi-

minin bir hayli yoğun olduğu AB ülkelerinde 2011 yılında 

kişi başı ortalama tüketim 7,74 kg,  2012 yılında 7,78 kg, 

2013 yılında ise 7,95 kg olarak kaydedilmiştir. 2014 yılı 

kişi başı tüketim miktarı ise 7,84’tür. Kişi başı tüketimde 

önde gelen ilk dört ülke 16,63 kg ile İrlanda, 16,16 kg ile 

Hollanda, 11,96 kg ile Belçika ve 10,56 kg ile İtalya’dır. 

Bu ülkeleri 8-10 kg arası değişen tüketim oranlarıyla Bul-

garistan, İspanya, Fransa, Slovakya, Danimarka, Sloven-

ya ve Hırvatistan izlemektedir. 

DÜNYA BİSKÜVİ PAZARI
Dünya bisküvi pazarı gelecek vadeden bir pazar olarak 

görülmektedir ve devamlı bir artış grafiği sergilemektedir. 

Elbette piyasaya sürülen inovatif ürünler uluslararası piya-

sanın dinamiklerini de değiştirmektedir. Firmaların ürettiği 

ve piyasaya sunduğu yeni tatlar, biçimler, aromalar ve ilgi 

çekici ambalajlar her yaştan tüketicinin bisküviye yöne-

limini artırmaktadır. Sektörde yer alan oyuncular bisküvi 

pazarını genişletmek için farklı stratejiler geliştirmekte ve 

tüketicilerin yeni gelişen trendler konusundaki beklentile-

rini karşılamaktadır. Düşük şekerli ve karbonhidratlı ürün-

lere yönelik eğilim de hızla arttıkça üreticiler, sağlıklı ve 

besleyici ürünlerin inovasyonuna yönelmiştir. 

MarketLine Industry Profile’ın Kasım 2015 tarihli raporuna 

göre, küresel tatlı bisküvi pazarı 2014 yılında 42, 750 mil-

yar dolarlık bir pazar payına ulaşmıştır. Dünya bisküvi pazarı 

2010 ve 2014 yılları arasında yüzde 3,2’lik bir büyüme gös-

termiştir. Bu büyüme ağırlıklı olarak Asya ülkeleri, özellikle de 

Hindistan kaynaklıdır. Datamonitor’ün 2010 yılında hazırla-

dığı bir rapora göre; 2008 yılında dünya tatlı bisküvi pazarı 

35,2 milyar dolara (8 milyon ton) ulaşarak 2011 yılı için tah-

min edilen değerin de üzerine çıkmıştır. 2013 yılında ise; bu 

değerin 41 milyar dolar’a ulaştığı tahmin edilmektedir. 
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estimated values in 2011. In 2013, the value is estima-

ted to be about 41 billion USD. 

According to a study by Euromonitor, the Netherlands 

is the largest biscuit market, on the basis of per capita 

consumption. The Netherlands is followed by the UK, 

Ireland, New Zealand, Italy, the US, Uruguay, Belgium 

and Brazil. 

In the US, which is one of the leading markets in the 

world, the salty and sugar biscuit market grew by 7,6% 

from 2005 to 2010. Although the salty biscuit market 

continued to grow, a high growth rate is not expected 

for the sugar biscuit market. According to the study by 

Euromonitor, the US biscuit market had a market share 

of 6,2 billion USD in 2010. This market share remained 

unchanged from 2006 to 2010. No change is expected in 

the market volume from 2010 to 2016. 

GLOBAL BISCUIT EXPORTS
The European Union countries which are leading the 

global biscuit production are also the leading expor-

ters globally. The global sweet biscuit exports fell in 

2009 from the previous year by 7% to approximately 

5,4 billion USD. In 2011, in increased by 21% from 

the previous year, to approximately 6,8 billion USD. In 

2010, the leading exporter was Germany, with an ex-

port share of 12,2% with 660 million USD, followed by  

Belgium with 10,1%, the Netherlands with 8,5%, the 

UK with 6,3% and France with 6%. In 2011, Germany, 

the Netherlands, Belgium, the UK and Canada were 

among the top exporters in the world. On value basis, 

these countries managed approximately 40% of the to-

tal global biscuit exports in the world.

 

GLOBAL BISCUIT IMPORTS
Global biscuit imports were decreased by 9% to appro-

ximately 5,4 billion USD in 2009, and the leading markets 

were the US, France, Germany, the UK and Belgium. The 

total import share of these 5 countries was 41%.

The leading importer of biscuits is the US with an app-

roximate import of 767 million USD and an import sha-

re of 14,1%. The US is followed by France with 9,7%, 

Germany with 6,8%, the UK with 5,8%, and Belgium 

with 4,8%.

Global biscuit imports increased by 18% to app-

roximately 6,8 billion USD in 2011, and the leading 

markets were the US, France, Germany, the UK and 

Belgium again. The total import share of these 5 co-

untries is was 38% in 2011.

Euromonitor’un araştırmasına göre, kişi başı bisküvi 

tüketimi baz alındığında, en büyük bisküvi pazarı Hollan-

da’dadır. Hollanda’yı Birleşik Krallık, İrlanda, Yeni Zelan-

da, İtalya, ABD, Uruguay, Belçika ve Brezilya izlemektedir. 

Dünyanın önemli pazarlarından biri olan ABD’de ise 

2005 ve 2010 yılları arasında tatlı ve tuzlu bisküvi pazarı 

yüzde 7,6 oranında büyümüştür. Her ne kadar tuzlu bis-

küvi pazarı artış göstermeye devam etse de, tatlı bisküvi 

pazarında yüksek artış beklenmemektedir. Euromonitor’un 

araştırmasına göre, ABD Bisküvi pazarı, 2010 yılında 6,2 

milyar dolarlık Pazar elde etmiştir. Söz konusu pazar payı-

nın 2006-2010 yılları arasından değişmeden seyrettiği gö-

rülmektedir. 2010-2016 yılları arasında da Pazar hacminde 

bir değişim beklenmemektedir. 

DÜNYA BİSKÜVİ İHRACATI
Dünya bisküvi üretiminde önde gelen AB ülkeleri aynı 

zamanda dünya bisküvi ihracatında da en önemli ihracatçı 

ülkeler konumundadır. Dünya tatlı bisküvi ihracatı, 2009 yı-

lında bir önceki yıla göre yüzde 7 azalarak yaklaşık 5,4 milyar 

dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2011 yılında ise bir önceki 

yıla göre yüzde 21 oranında artarak yaklaşık 6,8 milyar Dolar 

olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında ihracatta ilk sırayı, top-

lam dünya ihracatından yüzde 12,2 pay alarak 660 milyon 

dolar seviyesinde ihracat gerçekleştiren Almanya alırken, 

Almanya’yı sırasıyla yüzde 10,1 pay ile Belçika, yüzde 8,5 

pay ile Hollanda, yüzde 6,3 pay ile İngiltere ve yüzde 6 pay 

ile Fransa takip etmektedir. 2011 yılında ise yine Almanya, 

Hollanda, Belçika, İngiltere ve Kanada dünyanın en önemli 

ihracatçı 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’da, bir önceki yıla göre yüzde 9 oranında düşe-

rek 5,4 milyar dolar civarında gerçekleşen dünya bisküvi 

ithalatında en önemli pazarlar sırasıyla ABD, Fransa, Al-

manya, İngiltere ve Belçika’dır. Bu 5 ülkenin dünya ithala-

tındaki toplam payları yüzde 41’dir.

Bisküvi ithalatında ilk sırada, yaklaşık 767 milyon do-

lar ithalatla dünya toplamından yüzde 14,1 pay alan ABD 

yer almaktadır. ABD’yi yüzde 9,7 payla Fransa, yüzde 6,8 

payla Almanya, yüzde 5,8 payla İngiltere ve yüzde 4,8 

payla Belçika takip etmektedir.

2011 yılında da, bir önceki yıla göre yüzde 18 oranında 

artarak yaklaşık 6,8 milyar dolara ulaşan dünya bisküvi it-

halatında en önemli pazarlar yine ABD, Fransa, Almanya, 

İngiltere ve Belçika’dır. Bu beş ülkenin 2011 yılında dünya 

ithalatındaki toplam payları yüzde 38’dir.
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İtalya’da Ekmek, Makarna, Bisküvi

BREAD, PASTA, BISCUITS 
IN ITALY

22,3 milyar dolarlık hacmiyle, İtalyan unlu mamuller endüstrisi, dünya genelinde altıncı büyük unlu 
mamuller endüstrisi. Gerçekleştirdiği 1,2 milyar dolarlık ithalat, 2,16 milyar dolarlık ihracat hacmiy-
le, İtalyan unlu mamuller endüstrisi oldukça hareketli bir sektör olarak görülmektedir. 

With a volume of $ 22.3 billion, the Italian bakery products industry is the sixth largest bakery prod-
ucts industry in the world. With an import of $ 1.2 billion and an export volume of $ 2.16 billion, the 
Italian bakery industry is seen as a highly dynamic industry.

According to the Agriculture and Agri-Food Canada ‘s 

November 2014 report on bakery products, the Italian 

bakery products industry, with a volume of $ 22.3 billion, 

is the sixth largest bakery products industry in the world. 

With an import of $ 1.2 billion and an export volume of $ 

2.16 billion, the Italian bakery industry is seen as a highly 

dynamic industry.

Kanada Tarım Bakanlığı’nın unlu mamuller üzerine ha-

zırladığı Kasım 2014 tarihli raporunda verilen bilgiye göre, 

22,3 milyar dolarlık hacmiyle, İtalyan unlu mamuller en-

düstrisi, dünya genelinde altıncı büyük unlu mamuller en-

düstrisi. Gerçekleştirdiği 1,2 milyar dolarlık ithalat, 2,16 

milyar dolarlık ihracat hacmiyle, İtalyan unlu mamuller en-

düstrisi oldukça hareketli bir sektör olarak görülmektedir. 
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Italians who have developed more than 350 types of 

bread throughout centuries have created bread, pasta 

and biscuit cultures that influence the worldwide cui-

sines, using the richness of their geography. The culi-

nary tradition of the country that goes back to ancient 

times and the quality durum wheat grown on its soil 

has enabled the country to produce a large variety of 

products. 

BREAD CULTURE IN ITALY
It is known that there are more than 350 different types 

of bread in Italy which is divided into 20 different regions. 

The diversity of Italian bread is also a refl ection of the 

historical and cultural richness of the country. Although 

bread made from barley, oats and rye is preferred in the 

Mediterranean as much as the wheat bread, the most 

preferred one is the buckwheat in the Italian kitchen, es-

pecially in the northern parts of the country. 

Yüzyıllar boyunca 350’den fazla ekmek çeşidi ge-

liştiren İtalyanlar, bulundukları coğrafyanın zenginliğini 

de kullanarak tüm dünya mutfaklarına etki eden ek-

mek, makarna ve bisküvi kültürü yaratmışlardır. Ülke-

nin çok eski dönemlere kadar giden mutfak geleneği 

ve topraklarında yetiştirilen kaliteli durum buğdayı ile 

çok farklı çeşitlerde ürünler ortaya çıkmasına zemin 

oluşturmuştur. 

İTALYA’DA EKMEK KÜLTÜRÜ
20 farklı bölgeye ayrılan İtalya’da 350’den fazla farklı 

ekmek çeşidi bulunduğu bilinmektedir. İtalyan ekmeğinin 

bu denli çeşitli olması ülkenin tarihi ve kültürel zenginliği-

nin de bir yansımasıdır. Her ne kadar Akdeniz coğrafya-

sında arpa, yulaf ve çavdardan yapılan ekmekler en az 

buğday ekmeği kadar tercih edilse de İtalyan mutfağında, 

özellikle de ülkenin kuzey kesimlerinde, ağırlık karabuğ-

day ekmeğindedir. 
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Italians have developed many different bread types 

throughout history, some of which are still being produ-

ced and consumed with interest by the public. These 

breads are mostly produced in boutique furnaces and ref-

lect the Italian tradition. According to a study by the Inter-

national Association of Plant Bakeries (AIBI) dated 2015, 

there are a total of 190 industrial furnaces and 22,500 

boutique furnaces in Italy. Boutique bakeries represent 

85 percent of the market. This is an indication that Italians 

prefer traditional bread in their daily diet, consuming 52 

kg per person per year.

One of the most popular breads in northern Italy, in the 

Lombardy region, is the michetta bread, also known as 

rosetta. Micheta, a kind of baked bread, is made of white 

fl our and when it is cooked, large holes are formed, which 

can be filled with various materials and consumed in this 

way. Puccia is the popular bread of the Veneto region. 

The puccia, prepared with olive oil and leavened dough, 

is cooked in small balls. Another bread belonging to the 

Veneto region is Ciabatta. Ciabatta is prepared using 

wheat fl our, water, salt and yeast. Ciabatta, consumed 

mostly as sandwich bread, was first made to create an 

alternative to French bread loaf. Pane di segale, a bread 

of the Aosta Valley region, is the leavened and wholemeal 

bread made from rye fl our.

Pane di segale, traditionally made by families living in 

the Alps of Italy, is known to be a type of nutritious bre-

ad sometimes mixed with wheat, millet, corn and chest-

nut. Grissini is a kind of Italian bread, which almost dates 

back to the 14th century and is well known all around 

the world. Grissini, which is being consumed these days 

more as a snack, is prepared with multi-purpose whe-

at fl our, olive oil and yeast. Focaccia, which is prepared 

in a similar way as the pizza dough and decorated with 

vegetables and other ingredients, is fl avored with olive 

İtalyanlar tarih boyunca çok farklı ekmek tipleri geliştir-

mişlerdir; bunların bir kısmı hala üretilmekte ve halk tara-

fından ilgiyle tüketilmektedir. Söz konusu ekmekler daha 

çok butik fırınlarda üretilmekte ve İtalyan geleneğini yan-

sıtmaktadır. Uluslararası Endüstriyel Fırıncılar Derneği’nin 

(AIBI) 2015 tarihli araştırmasına göre İtalya’da toplam 190 

adet endüstriyel fırın, 22 bin 500 adet butik fırın bulun-

maktadır. Butik fırınlar pazarın yüzde 85’ini temsil etmek-

tedir. Bu da yılda kişi başı 52 kg ekmek tüketen İtalyan-

ların günlük beslenmelerinde geleneksel ekmeği tercih 

ettiklerinin bir göstergesidir. 

Kuzey İtalya’nın, Lombardiya bölgesinde en sevilen ek-

meklerden biri rosetta olarak da bilinen michetta ekme-

ğidir. Mayalı bir ekmek türü olan michetta, beyaz undan 

yapılmaktadır ve pişirildiğinde içinde iri delikler oluşmakta, 

bu sayede çeşitli malzemelerle doldurularak tüketilebil-

mektedir. Puccia ise Veneto bölgesinin sevilen ekmekle-

rindendir. Zeytinyağı ve mayalı hamur ile hazırlanan puccia 

küçük toplar halinde pişirilmektedir. Veneto yöresine ait 

bir diğer ekmek ise Ciabatta’dır. Ciabatta; buğday unu, 

su, tuz ve maya kullanılarak hazırlanmaktadır. Daha çok 

sandviç ekmeği olarak tüketilen ciabatta, ilk kez, Fran-

sız somun ekmeğine alternatif yaratmak için yapılmıştır. 

Aosta Vadisi bölgesinin bir ekmeği olan Pane di segale, 

çavdar unundan yapılan, mayalı ve kepekli bir ekmektir. 

Pane di segale, geleneksel olarak İtalya’nın Alplerinde 

yaşayan aileler tarafından yapılan, zaman zaman buğ-

day, darı, mısır ve kestane de karıştırılarak daha besleyici 

hale getirilen bir ekmek olarak bilinmektedir. Neredeyse 

14. yüzyıla dayanan geçmişi ve dünya geneline yayılmış 

ünüyle grissini de bir İtalyan ekmek çeşididir. Günümüzde 

daha çok atıştırmalık olarak tüketilen grissini, çok amaçlı 

buğday unu, zeytinyağı ve maya ile hazırlanmaktadır. Piz-

za hamuruna benzer şekilde hazırlanan ve sebze ya da 

başka malzemelerle üzerine harç hazırlanan Focaccia, 
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oil and rosemary. Focaccia is very popular as a snack 

and among the street food, as well as being consumed 

as bread at the meals. Panettone, a kind of Christmas 

bread, is prepared with multi-purpose wheat fl our, sugar, 

rum, yeast and fl avoring aromas such as raisins, lemon 

juice and honey are added to the dough. 

One of the bread consumed in the inner parts of Italy 

is neccio. Neccio bread is made from very fine ground 

chestnut meal. Prepared by adding sourdough, water 

and salt, neccio is also consumes with such stuffing 

ingredients such as cheese or honey. Pane di terni, a 

Tuscan bread, is different from other Italian bread types. 

Pane di terni, prepared with wheat fl our, yeast, mineral 

water and rye does not include salt and can be served 

with cheese, ham and sausage.  

Tortano bread, also known as Casatiello, is popular in 

the Campania region and is consumed predominantly 

on religious holidays. This bread, which is prepared with 

fl our, yeast, tail fat, cheese and ham, is also sometimes 

fl avored with eggs. Gerda bread, which is a type of light 

bread, is also Sicilian bread. Prepared with small pieces 

of tail fat, Gerda bread is a kind of thin bread that does 

not so much swell.  

PASTA CULTURE IN ITALY
One of the most basic foods of the traditional Italian 

cuisine, the pasta is thought to have begun to be made in 

Sicily in the 12th century. Although the information about 

the history of pasta is quite varied, it is predominantly 

associated with the Italian cuisine.

The strong bond of the Italians with pasta is closely 

zeytinyağı ve biberiye ile tatlandırılır. Focaccia yemeklerde 

ekmek olarak yer aldığı gibi, atıştırmalık ürünler ve sokak 

yemekleri arasında da oldukça popülerdir. Bir çeşit Noel 

ekmeği olan panettone, çok amaçlı buğday unu, şeker, 

rom, maya ile birlikte hazırlanmaktadır ve hamurunun içi-

ne kuru üzüm, limon suyu, bal gibi tatlandırıcı aromalar 

da eklenmektedir. 

İtalya’nın iç bölgelerinde tüketilen ekmeklerden biri 

de neccio’dur. Neccio ekmeği oldukça ince öğütülmüş 

kestane unundan yapılmaktadır. Ekşi maya, su ve tuz 

katılarak hazırlanan neccio arasına peynir ya da bal gibi 

malzemeler doldurularak da tüketilmektedir. Bir Toskana 

ekmeği olan pane di terni, diğer İtalyan ekmek türlerin-

den farklıdır. Yapımında buğday unu, maya, maden suyu 

ve buğday kepeği kullanılan pane di terni tuz içermez ve 

peynir, jambon ve sosis ile birlikte servis edilebilir. 

Casatiello olarak da bilinen Tortano ekmeği Campania 

yöresine özgüdür ve ağırlıklı olarak dini bayramlarda tü-

ketilmektedir. Un, maya, kuyruk yağı, peynir ve jambon 

ile birlikte hazırlanan bu ekmek kimi zaman yumurta ile 

de tatlandırılmaktadır. Açık renkli ve hafif bir ekmek olan 

Gerda ekmeği de Sicilya yöresine ait bir ekmektir. Küçük 

parçalara bölünmüş kuyruk yağı ile hazırlanan gerda ek-

meği fazla kabarmayan ince bir ekmek türüdür. 

İTALYA’DA MAKARNA KÜLTÜRÜ
Geleneksel İtalyan mutfağının en temel yiyeceklerinden 

biri olan makarnanın, 12. yüzyılda Sicilya’da yapılmaya 

başlandığı düşünülmektedir. Makarnanın tarihi ile ilgili bilgi-

ler oldukça çeşitli olmakla birlikte günümüzde en çok İtal-

yan mutfağı ile ilişkilendirildiği reddedilemez bir gerçektir. 

İtalyanların makarna ile olan kuvvetli bağının ülkedeki 
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related to the high production of durum wheat in the 

country. Although pasta is produced in large industrial 

plants, boutique production is still very common. In many 

regions there are shops selling locally-produced pas-

ta and in certain regions of Italy, pasta varieties which 

are dried and prepared entirely by natural methods away 

from industrial production are also sold.

More than 300 dry pasta varieties in Italy need to 

be produced from 100 percent durum wheat under 

the law. Fresh pasta is produced with slightly different 

materials. While the fresh pasta is produced with mul-

tipurpose flour and egg in the north of the country, it 

is generally prepared with the dough obtained from se-

molina in the south of the country. Fresh pasta is seen 

today as a more special type of consumption. Fresh 

pasta has a very central place in the traditional Italian 

cuisine as its preparation requires more care and ef-

fort. Also, flavoring the fresh pasta with local products 

is a part of the tradition.

According to the data obtained from the Internati-

onal Pasta Organization (IPO), Italians who consume 

an average of 26 kg per person annually have brought 

an infinite number of pasta varieties to their kitchens. 

Some pasta species have become highly regional while 

others have become one of the most commonly con-

sumed foods in the world. As studying all pasta varie-

ties in the Italian kitchen would entail a long period of 

research and writing a detailed report, it would be app-

ropriate to examine some of the major products known 

all over the world. The most popular pasta varieties are 

farfalle, spaghetti, penne, fusilli, ravioli, fettuccine and 

ravioli pasta.

The farfalle pasta which is specific to the Lombardy 

region is a kind of pasta that is produced and loved in 

many parts of the world. The farfalle pasta has a number 

of varieties; among them is a larger version of the farfalle, 

the bow-tie pasta. The farfalle pasta is mostly consumed 

with cream sauces. In addition, other popular sauce ing-

redients are beetroot, spinach and tomatoes.  

Spaghetti, which is the world’s most popular pasta 

type, is also prepared using ground wheat and water. 

Italian spaghetti is made from durum wheat and semo-

lina. Spaghetti, which is quite long in its original form, 

has become shorter and shorter. The penne pasta is 

unique to the Campania region. The penne pasta is one 

of the pasta types based on their various sizes and sha-

pes and can be consumed with heavy sauces. The most 

common ones are arrabbiata, pesto and marinara sau-

ces. Al dente, which is cooked and served firm, is one 

of the most consumed pasta types in the world. Pasta, 

yüksek durum buğdayı üretimi ile de ilgisi büyüktür. Her 

ne kadar makarna büyük endüstriyel tesislerde üretimi 

gerçekleştirilse de butik üretim hala çok yaygındır. Birçok 

bölgede yerel üretim makarna satan dükkanlar bulunur ve 

İtalya’nın belirli bölgelerinde endüstriyel üretimden uzak, 

tamamen doğal yöntemlerle kurutulan ve hazırlanan ma-

karna çeşitleri satılmaktadır. 

İtalya’da üretilen 300’den fazla kuru makarna çeşitlerinin, 

yasa gereği, yüzde 100 durum irmiği, üretilmesi gerekmek-

tedir. Taze makarna ise biraz daha farklı malzemelerle üre-

tilmektedir. Ülkenin kuzeyinde taze makarna, çok amaçlı un 

ve yumurta kullanılarak hazırlanırken, güneyinde daha çok 

irmikten elde edilen hamur ile hazırlanmaktadır. Taze ma-

karna günümüzde daha özel tüketim olarak görülmektedir. 

Gerek hazırlanışı gerekse servisi daha çok özen ve çalışma 

istediğinden, taze makarna geleneksel İtalyan mutfağında 

oldukça önemli bir yere sahiptir. Ayrıca taze makarnanın yö-

resel ürünlerle lezzetlendirilmesi de geleneğin bir parçasıdır. 

Uluslararası Makarna Organizasyonu’nun (IPO) verilerine 

göre, yılda kişi başı ortalama 26 kg makarna tüketen İtalyan-

lar neredeyse sayısı tam bilinemeyecek kadar çok makarna 

çeşidini mutfaklarına kazandırmışlardır. Bazı makarna türleri 

son derece bölgesel olmakla birlikte bazıları da tüm dün-

yada sıklıkla tüketilen gıdalardan biri haline gelmiştir. İtalyan 

mutfağında yer alan tüm makarna çeşitlerini incelemek uzun 

bir araştırmayı ve sayfalarca sürecek detaylı bir raporun ya-

zımını gerektirdiğinden, tüm dünyada bilinen belli başlı bazı 

ürünleri incelemek yerinde olacaktır. En bilinen makarna çe-

şitleri ise kelebek makarna, spagetti, kalem makarna, burgu 

makarna, ravioli, fetuçini, fırın makarna ve mantı makarnadır. 

Lombardiya bölgesine özgü kelebek (farfalle) makarna 

dünyanın birçok bölgesinde de üretilen ve sevilen bir ma-

karna türüdür. Kelebek makarna; kendi içinde de çeşitlere 

ayrılmaktadır; kelebek makarnanın daha iri boyuttaki bir 

versiyonu ve fiyonk makarna bunlardan biridir. Kelebek 

makarna ağırlıklı olarak kremalı soslarla tüketilmektedir. 

Bunun yanı sıra, diğer popüler sos malzemeleri ise pancar 

kökü, ıspanak ve domatestir. 

Dünyanın en popüler makarna türü spagetti de öğütül-

müş buğday ve su kullanılarak hazırlanmaktadır. İtalyan 

spagettisi ise durum buğdayı ve irmikten yapılmaktadır. 

Orijinalinde oldukça uzun olan spagetti, giderek kısalmıştır. 

Penne olarak bilinen kalem makarna ise Campania yöresi-

ne özgüdür. Kalem makarna da boyutu ve biçimi itibariyle 

çeşitlere ayrılan makarna türlerinden biridir ve ağır soslarla 

birlikte tüketilebilir. Bunlardan en bilineni arabiata, pesto ve 

mariana sos ile birlikte tüketimi oldukça yaygındır. Al dente, 

yani diri olarak pişirilip servis edilen kalem makarna dünya-

da en çok tüketilen makarna tiplerinden biridir. Fusili olarak 

bilinen burgu makarna da tam buğday unu ile hazırlanan 



71BBM DERGİSİ

        CONSUMPTION RESEARCH • TÜKETİM ARAŞTIRMASI

January-March • Ocak-Mart 2017

which is known as fusilli, is also one of the pasta prepa-

red with whole wheat flour. By its very nature, it can be 

consumed with many sauces such as tomato, cream, 

vegetable or meat sauces.  

BISCUIT CULTURE IN ITALY
According to Agriculture and Agri-Food Canada’s “Ba-

kery Products” report of 2014, the Italian biscuit industry 

achieved the highest growth in 2009-2013, reaching a 

market share of $ 2.5 billion. It is foreseen that the market 

of biscuit, which is seen by the Italians as an easy snack 

and breakfast food, will grow by 1.4 percent between 

2014 and 2018. The report also states that the sweet 

biscuit industry has reached 84 percent of its total retail 

volume. Salty biscuits and crackers represent 15 percent 

of the market. 

Biscotti which is regarded as a traditional product is 

one of the most important biscuits in the Italian cuisine. 

Biscotti is originated in Italy’s Prato and it is a double-

roasted biscuit produced using almonds. These biscu-

its are made using fl our, sugar, eggs, pine nuts and al-

monds. According to the conventional recipe, yeast or 

butter is not used in the production of biscotti. Nowa-

days, baking soda and spices are added. One of the ot-

makarnalardan biridir. Yapısı itibariyle birçok sos ile birlikte 

tüketilebilen burgu makarna domatesli, kremalı, sebzeli ya 

da etli soslarla servis edilmektedir. 

İTALYA’DA BİSKÜVİ KÜLTÜRÜ
Agriculture and Agri-Food Canada’nın 2014 tarihli “Fı-

rıncılık Ürünleri” raporuna göre, İtalyan bisküvi endüstri-

si 2009-2013 en yüksek büyümeyi gerçekleştirerek 2,5 

milyar dolarlık bir pazar payına ulaşmıştır. İtalyanlar tara-

fından hem kahvaltılık hem de ulaşılması kolay atıştırma-

lık olarak görülen bisküvinin 2014-2018 yılları arasında 

da yüzde 1,4 oranında büyümesi öngörülüyor. Raporda 

ayrıca, tatlı bisküvi endüstrisinin ise toplam perakende 

hacminin yüzde 84’üne ulaştığı ifade edilmektedir. Tuzlu 

bisküviler ve krakerler ise pazarın yüzde 15’ine hâkimdir. 

İtalyan mutfağında neredeyse geleneksel bir yer edin-

miş en önemli bisküvilerden biri biscotti’dir. Biscotti, 

İtalya’nın Prato şehrinden çıkmış, bademli ve çifte kavrul-

muş bisküvilerdir. Bu bisküviler, un, şeker, yumurta, çam 

fıstığı ve badem kullanılarak hazırlanmaktadır. Geleneksel 

tarife göre, biscotti yapımında maya ya da tereyağı kulla-

nılmaz. Günümüzde ise içine kabartma tozu ve baharatlar 

da eklenmektedir. Bir diğer popüler bisküvilerden biri de 

pignoli’dir.  Badem ezmesi, toz şeker ve yumurta kulla-
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her popular biscuits is pignoli. Pignoli, made with almond 

paste, powdered sugar and eggs, is the favorite snack 

alongside biscotti.

Pizelle which is prepared using flour, egg, sugar, but-

ter and vegetable oil is also considered as the waffle 

of Italian cuisine. Pizelle has a hard and crispy textu-

re; it is consumed along with the desserts or cream in 

Christmas or other religious festivals. When it is con-

sumed as being rolled with cream inside it becomes a 

dessert named Cannoli and it is highly popular. Cannoli 

derived in Sicily and it is a special day treat consumed 

with cheese inside. 

Another dessert prepared in boiling oil is zeppole. The 

fried dough of zeppole is fl avored with powdered sugar, 

intense cream, jelly, cake cream, butter and honey. Anot-

her traditional dessert is Anisette cookie. Being one of 

the Christmas cookies, Anisette cookie is prepared with 

wheat fl our, rising powder, sugar and butter. Anisette co-

okie to which lemon fl avor is added is served with sesame 

on top. 

Being an Italian macaron, amaretti is peculiar to Lom-

bardy region. However, today it has become a readily 

available snack around the world. Sugar, liqueur and but-

ter are added to the dough which is made from almond 

paste; it is cooked in the oven. Having a crispy textu-

re, struffoli is served with honey, cinnamon and orange. 

Another dessert prepared in Italian bakeries and also co-

oked at homes traditionally is ravioli. Ravioli is cooked af-

ter its dough which is made from all-purpose wheat fl our 

is mixed with vanilla, almond and grated lemon. 

nılarak hazırlanan pignoli, biscottinin yanında en sevilen 

atıştırmalıklardandır. 

Un, yumurta, şeker, tereyağı ve bitkisel yağ ile hazırla-

nan pizzelle ise İtalyan waffl e’ı olarak bilinmektedir. Pizzel-

le, sert ve çıtır bir dokuya sahip olup Noel’de ve diğer dini 

bayramlarda krema ya da tatlılarla birlikte tüketilmektedir. 

Arasına krema doldurulup sarılarak tüketildiğinde Cannoli 

isimli oldukça meşhur bir tatlı halini almaktadır. Cannoli, 

Sicilya’dan çıkmış, arasına ricotta peyniri de konularak 

tüketilen bir özel gün tatlısıdır. 

Kızgın yağda pişirilmek suretiyle hazırlanan bir tatlı da 

zeppole’dir. Kızartılan hamurlara ağırlıklı olarak pudra şe-

keri, koyu kıvamlı krema, jöle, pasta kreması, tereyağı ve 

bal ile lezzetlendirilir. Geleneksel tatlılardan biri de Aniset-

te kurabiyesidir. Noel kurabiyelerinden biri olan Anisette 

kurabiyesi buğday unu, kabartma tozu, şeker ve tereyağı 

ile hazırlanmaktadır. İçine limon aroması da eklenen Ani-

sette kurabiyesi üzerine susam serpilerek servis edilir. 

Bir tür İtalyan macaronu olan Amaretti, Lombardiya 

yöresine özgü bir kurabiyedir. Fakat günümüzde dünya-

nın her yerinde bulunabilen bir atıştırmalık halin gelmiştir. 

Badem ezmesi ile hazırlanan hamuruna şeker, likör ve 

tereyağı eklenir; fırında pişirilerek servis edilir. Bir Napoli 

tatlısı olan struffoli, kızgın yağda kızartılarak hazırlanır. İçi 

ve dışı çıtır kıvamda olan struffoli, bal ve tarçın ve porta-

kal aroması karıştırılarak servis edilebilir. İtalyan fırınlarında 

satılan ve ayrıca geleneksel olarak evlerde de hazırlanan 

bir diğer popüler tatlı tatlı raviolidir. Çok amaçlı buğday 

unundan hazırlanan hamurunun arasına vanilya, badem 

ve limon rendesi eklenerek pişirilmektedir.
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