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Dear Readers, 

We welcome you with 22th issue of BBM Magazine. 

As you know, IDMA 2017 Fair which is the only meeting 

platform of milling machinery industry at an international 

level was held for the 7th time in Istanbul between the 

dates 04-07 May 2017. IDMA 2017 where world’s leader 

218 brands of this sector meets with investors from 101 

countries was very productive despite recent confusions, 

terror and economic shrinkage in Turkey and the who-

le world. As BBM Magazine, we caught an opportunity 

to meet our readers from various countries of the world 

at out stand and communicate our magazine with new 

worldwide readers. You may find colorful images and de-

tails from the fair in the “IDMA SPECIAL” section of our 

magazine. 

In this issue, we interviewed with Sarmaşık Makina 

which produces a wide variety of turn-key bakery pro-

jects and exports to 55 countries for 43 years in our cover 

file titled “Trends in Pasta, Biscuit and Bakery Industry”. 

We had a conversation with Nevin TOPRAK stating that 

branding is a must to exist in the global world about spe-

cial solution recommendations of Sarmaşık Makina for 

its customers, trends in the bakery industry and target 

markets. In addition, we hosted Karataş Isı Mühendislik 

which has been operating in the bakery products industry 

for 38 years. We interviewed with Efe Türker, the CEO 

of the company about turn-key projects, new producti-

on lines to be released and future targets of Karataş Isı 

Mühendislik. Moreover, we interviewed with Bob Neagle, 

the Director of Global Business Unit of Case Coding in 

VideoJet Technologies. 

We are sure that you will read the article of Bühler AG 

handling reuse of unconsumed bread, and the article tit-

led “Variety Bread Industry in Turkey” prepared by Hakan 

Akbaş, Food Engineer of Untad Ekmek company with a 

great attention in this month. 

Hope to meet you in the next issue...  

Değerli Okuyucular, 

BBM Dergisi’nin 22. sayısıyla sizlerle birlikteyiz. Bildi-

ğiniz gibi değirmen makineleri sektörünün uluslararası 

ölçekteki tek buluşma platformu olan İDMA 2017 Fuarı, 

04-07 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul’da 7. kez 

kapılarını açmıştı. Dünyanın bu sektörde önde gelen 

218 markasının 101 ülkeden gelen yatırımcılarla buluş-

tuğu İDMA 2017, son zamanlarda hem Türkiye’de hem 

de dünyada yaşanan karmaşa, terör ve ekonomik daral-

maya rağmen oldukça verimli geçti. BBM Dergisi olarak, 

bizler de standımızda dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 

okurlarımızla buluşma fırsatı yakaladık ve dergimizi dünya 

genelindeki yeni okuyucularımıza ulaştırma imkânı bul-

duk. Dergimizin “İDMA ÖZEL” bölümünde fuardan renkli 

görüntüleri ve detayları bulabilirsiniz. 

Bu sayımızda “Makarna, Bisküvi Ve Fırıncılık Endüstri-

sinde Trendler” başlıklı kapak dosyamızda 43 yıldır çok 

sayıda anahtar teslim projeler üreten ve 55 ülkeye ihracat 

yapan Sarmaşık Makina ile röportaj yaptık. Global dün-

yada var olmak için markalaşmanın şart olduğunu söyle-

yen Nevin TOPRAK ile Sarmaşık Makina’nin müşterilere 

özel sunduğu çözüm önerilerini, fırıncılık sektöründeki 

trendleri ve hedef pazarlarını konuştuk. Ayrıca, 38 yıldır 

unlu mamuller sektöründe faaliyet gösteren Karataş Isı 

Mühendislik’i konuk ettik. Firmanın CEO’su Efe Türker 

ile Karatış Isı Mühendislik firmasının anahtar teslim pro-

jeleri, piyasaya sunacağı yeni üretim hatları ve geleceğe 

yönelik hedefl erine dair bir söyleşi gerçekleştirdik. Ayrı-

ca, diğer röportajımızı ise VideoJet Teknolojileri’nde Case 

Coding’in Küresel İşletme Birimi Müdürü Bob Neagle ile 

gerçekleştirdik. 

Bu ay Bühler AG’nin tüketilmemiş ekmeklerin yeniden 

kullanımını anlatan makaleyi, Untad Ekmek firmasından 

Gıda Mühendisi Hakan Akbaş’ın hazırladığı “Türkiye’de 

Çeşit Ekmek Sektörü” isimli makaleyi ilgiyle okuyacağı-

nızdan eminiz. 

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle…  

Bakery industry continues
to develop...

Fırıncılık sektörü gelişmeye
devam ediyor…

EDITOR
EDİTÖR
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Stating that 3 thousand people are employed world-

wide within Arbel Group, Hasan Arslan, Arbel Group 

Chairman of the Executive Board said that their primary 

target markets are India, China and Russia and that they 

are targeting 10 percent growth in 2017. According to 

news from the Economist, Arslan underlined that they 

would increase employment and capacity and added: 

“We have increased employment by 5 percent in 2017 

and will continue to increase it until the end of the year.”

Pointing out that while Durum Gıda, a Group company, 

was providing employment to 200 people in 2014, it in-

creased its employment to 375 in 2016, Arslan said: “Our 

goal is to increase our country and product portfolio. In 

parallel, we will increase our capacity and employment. 

We have increased employment by 5 percent in 2017 

and will continue to increase until the end of the year.” 

INVESTMENT IN THE RIGHT PLACE AND AT
THE RIGHT TIME 
Founded in Mersin in 1980, Arbel Group is a globally rec-

ognized company with production and sales network in Asia, 

Africa, Europe and USA. Stating that they have achieved 

sustainable growth with their investments in the right plac-

es and at the right time, Hasan Arslan asserted that Arbel 

would direct global pulses sector. Arslan added: “We are 

one of the biggest pulses and pasta exporters of Turkey. We 

are making investments for sustainable growth. Our group, 

which established Mersin’s fi rst integrated lentil, bulgur and 

pasta plants, increased its pulses capacity by 30 percent 

with investments made in 2016. We invested approximately 

11 million TL for additional buildings and production lines”. 

Dünya genelinde Arbel Grubu bünyesinde 3 bir ki-

şinin istihdam edildiğini belirten Arbel Yönetim Kurulu 

Başkanı Hasan Arslan, öncelikli hedef pazarlarının Hin-

distan, Çin ve Rusya olduğunu ve 2017 yılında yüzde 

10’luk büyüme hedeflediklerini vurguladı. Ekonomist’in 

haberine göre, kapasite ve istihdamı da artıracaklarını 

vurgulayan Arslan, “2017’de yüzde 5 oranında istih-

dam artışı sağladık, yılsonuna kadar artış devam ede-

cek” dedi. 

Grup bünyesindeki Durum Gıda’da 2014 yılında 200 

kişi istihdam edilirken 2016 yılında bu sayının 375’e çıktı-

ğını ifade eden Arslan, şunları söyledi: “Hedefimizde ülke 

ve ürün portföyümüzü artırmak bulunuyor. Buna paralel 

olarak kapasite ve istihdamımızı da artıracağız. 2017’de 

yüzde 5 oranında istihdam artışı sağladık, yılsonuna ka-

dar artış devam edecek”.

DOĞRU YERDE, DOĞRU ZAMANDA YATIRIM 
1980 yılında Mersin’de kurulan Arbel Grubu, bugün 

Asya, Afrika, Avrupa ve ABD’ye kadar uzanan üretim 

ve satış ağıyla dünyanın tanıdığı küresel bir şirket oldu. 

Doğru yerde ve zamanda yaptıkları yatırımlarla sürdürüle-

bilir bir büyüme içinde olduklarını belirten Hasan Arslan, 

Arbel’in dünya bakliyatına da yön verdiğine dikkat çeki-

yor. Arslan, “Türkiye’nin en büyük bakliyat ve makarna 

ihracatçılarından biriyiz. Sürdürülebilir büyüme için yatı-

rımlar yapıyoruz. Mersin’in ilk entegre mercimek, bulgur 

ve makarna tesislerini kuran grubumuz 2016 yılında yap-

tığı yatırımlarla bakliyatta kapasitesini yüzde 30 artırdı. Ek 

binalar ve üretim hatları için yaklaşık 11 milyon TL yatırım 

yaptık” diye konuştu. 

Arbel Group Chairman of the Executive Board Hasan Arslan said that their primary target markets 
are India, China and Russia and that they are targeting 10 percent growth in 2017.

Arbel Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arslan, öncelikli hedef pazarlarının Hindistan, Çin ve 
Rusya olduğunu belirterek 2017 yılında yüzde 10’luk büyüme hedefl ediklerini söyledi. 

Arbel, yeni yatırımlarla 
güçlenecek

Arbel to get stronger 
with new investments  
......................................................................



NEWS • HABER

9BBM DERGİSİ July-September • Temmuz-Eylül 2017

Ferrero has realized the offi cial opening of the Ferrero 

Innovation Center in Singapore. The fi rst innovation cen-

ter of the company in Asia is located on the heart of lead-

ing innovation ecosystems of the world. The new center 

designed to strengthen the position of Ferrero as a global 

innovation leader will host various strategical innovation 

functions such as health and nutrition, new raw materials 

and product research and development, consumer in-

sight and foresight activities.

Giovanni Ferrero, the CEO 

of Ferrero participating in the 

opening of the innovation 

center supported by Singa-

pore Economic Development 

Board (EDB) said “Innovation 

is always a fundamental val-

ue for Ferrero.  Our products 

are the results of a strong 

quality and research passion. 

Singapore Innovation Center 

will support new technologi-

cal solutions research that 

Ferrero has been conducting 

without a break in order to provide most quality products 

giving our consumers new taste dimensions.” 

 

SINGAPORE HAS A DYNAMIC AND
INNOVATIVE ATMOSPHERE
The reason why it was decided to open the Ferrero In-

novation Center in Singapore is the strategic location of 

the country in Asia and important roles of global scientifi c 

research communities including institutions and related 

universities such as Agency for Science, Technology and 

Research (A*STAR). Singapore offers a dynamic and in-

novative atmosphere where scientifi c skills and sources 

meet Asian consumer demography with a wide variety. 

This atmosphere offers an ideal platform to develop new 

products by using cutting-edge technologies and raw 

materials and test them in a market which has strategic 

importance for Ferrero.

Ferrero, Singapur’daki Ferrero İnovasyon Merkezi’nin 

resmi açılışını gerçekleştirdi. Şirketin Asya’daki bu ilk ino-

vasyon merkezi, dünyanın önde gelen inovasyon ekosis-

temlerinden birinin tam kalbinde yer alıyor. Ferrero’nun 

küresel inovasyon lideri olarak sahip olduğu konumu 

güçlendirmek amacıyla tasarlanan yeni merkez, sağlık ve 

beslenme, yeni hammadde ve ürün araştırma ve geliş-

tirme, tüketici içgörüsü ve öngörü faaliyetleri alanlarında 

çeşitli stratejik inovasyon 

fonksiyonlarına ev sahipliği 

yapacak.

Singapur Ekonomik Kal-

kınma Kurulu (EDB) tarafın-

dan desteklenen inovasyon 

merkezinin açılışına katılan 

Ferrero CEO’su Giovanni 

Ferrero, “İnovasyon, Ferre-

ro için her zaman temel bir 

değer olmuştur. Ürünlerimiz, 

güçlü bir kalite ve araştırma 

arzusunun sonuçlarıdır. Sin-

gapur İnovasyon Merkezi, 

tüketicilerimize her zaman 

yeni tat boyutları kazandıran en iyi kalite ürünler sağlamak 

amacıyla Ferrero’nun hiç ara vermeden sürdürdüğü yeni 

teknolojik çözümler arayışını destekleyecek” diye konuştu. 

 

SİNGAPUR, DİNAMİK VE İNOVATİF
BİR ORTAMA SAHİP
Ferrero İnovasyon Merkezi’nin Singapur’da yer alması 

kararında, ülkenin Asya’daki stratejik konumu ve Bilim, 

Teknoloji ve Araştırma Ajansı (A*STAR) gibi kurumlar ve 

ilgili üniversiteler dahil olmak üzere küresel bilimsel araş-

tırma camiasındaki önemli rolü etkili oldu. Singapur, bilim-

sel yeteneğin ve kaynakların, büyük çeşitliliğe sahip Asya 

tüketici demografisiyle buluştuğu, dinamik ve inovatif bir 

ortam sunuyor. Bu ortam, yeni teknoloji ve hammaddeleri 

kullanarak yeni ürünler geliştirmek ve bunları Ferrero için 

stratejik önemi olan bir piyasada test etmek için ideal bir 

platform sağlıyor.

The fi rst innovation center established by Ferrero in Asia will host various strategical innovation 
functions such as health and nutrition, new raw materials and product research and development, 
consumer insight and foresight activities.

Ferrero’nun Asya kıtasında kurduğu ilk inovasyon merkezi, sağlık ve beslenme, yeni hammadde ve 
ürün araştırma geliştirme, tüketici içgörüsü ve öngörü faaliyetleri alanlarında çeşitli stratejik ino-
vasyon fonksiyonlarına ev sahipliği yapacak.

Ferrero’dan Singapur’a inovasyon merkezi

Innovation Center by Ferrero in Singapore
..............................................................................................................................
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Contributing to Barilla Gıda to grow over the Turk-

ish market in each year and tripling endorsement of 

the company with his successful 10-year performance, 

Güneş Karababa has been headed up in Big China Re-

gion as Deputy Chairman of AAA Region as of 1 August 

2017. Acting as General Manager of Barilla Turkey as of 

July 2007, and as Deputy Chairman of Barilla Asia, Af-

rica, Australia region, Güneş Karababa has been head-

ed up in Big China Region after his successful 10-year 

performance. Making Barilla a leader in Turkey with his 

strong strategy, Karababa will make Chinese people liv-

ing in the region which is among the most difficult mar-

kets love pasta.

CHINA IS A DIFFICULT REGION TO SELL PASTA
Güneş Karababa will take his office in Big China Re-

gion where yearly 1,5 million tons of noodle (curly ver-

micelli) is consumed, and it is so hard to sell pasta with 

different consumption habits on 1 August 2017. 

In Barilla, reaching out millions of tables in more than 

100 countries everyday with 

its worldwide products pro-

duced in 28 facilities and be-

ing a food leader, Piero Mirra 

who is Deputy Chairman of 

Customer Services and Sales 

Director in Italy will take over 

the office of General Manager 

of Turkey from Güneş Karaba-

ba as of 1 September 2017.

10 yıllık başarılı performansıyla Barilla Gıda’yı Türkiye 

pazarında her yıl pazarın üzerinde büyüten ve şirketin 

cirosunu 3 katına çıkaran Güneş Karababa, 1 Ağustos 

2017 tarihinden itibaren AAA Bölgesi Başkan Yardımcı-

sı olarak Büyük Çin Bölgesi’nin başına atandı. Temmuz 

2007’den beri Barilla Türkiye’nin Genel Müdürlüğü’nü, 

2014’ten bu yana ise Barilla Asya, Afrika, Avustralya böl-

gesinin Başkan Yardımcılığı’nı yürüten Güneş Karaba-

ba, 10 yıllık başarılı performansının ardından Büyük Çin 

Bölgesi’nin başına atandı. Hayata geçirdiği güçlü strateji 

ile Barilla’yı Türkiye’de liderliğe taşıyan Karababa, tüketim 

alışkanlıkları ile en zor pazarlar arasında yer alan bölgede 

Çinlilere makarnayı sevdirecek.

ÇİN MAKARNA SATMAK İÇİN ZOR BİR BÖLGE
Güneş Karababa, yıllık 1,5 milyon ton noodle (kıvırcık 

erişte) tüketiminin gerçekleştiği, farklı tüketim alışkanlıkla-

rıyla makarna satmanın oldukça zor olduğu Büyük Çin Böl-

gesi’ndeki yeni görevine 1 Ağustos 2017’de başlayacak. 

Dünya çapında 28 tesiste ürettiği ürünleriyle her gün 

100’ü aşkın ülkede mil-

yonlarca sofraya ulaşan 

gıda devi Barilla’da Güneş 

Karababa’dan boşalan Tür-

kiye Genel Müdürlük görevini 

ise 1 Eylül 2017’den itibaren 

Barilla’nın İtalya’da Müşteri 

Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 

ve Satış Direktörlüğü’nü yürü-

ten Piero Mirra devralacak.

After its successful 10-year success within Barilla, Güneş Karababa has been headed up in Big 
China Region.

Barilla bünyesinde gösterdiği 10 yıllık başarılı performansının ardından Güneş Karababa, Büyük Çin 
Bölgesi’nin başına atandı.

Barilla’da büyük atama

Big appointment in Barilla
......................................................................... Güneş KARABABA

Deputy Chairman of AAA Region-AAA Bölgesi Başkan Yardımcısı

Barilla Gıda



NEWS • HABER

11BBM DERGİSİ July-September • Temmuz-Eylül 2017

Exporting 70 percent of its production to nearly 95 

countries, Oba Makarna has taken over the factory of Pi-

yale Makarna located in Sakarya, Hendek of Nissin Yıldız 

company established in partnership of Yıldız Holding and 

Nissin Foods Holdings, the Japanese food leader. With 

new investments, Oba Makarna aims to reach a market 

share of 15 percent in worldwide pasta export.

Alpaslan Özgüçlü, the CEO of Oba Makarna stated that 

factory facilities of Piyale Makarna located in Sakarya, 

Hendek of purchased Nissin Yıldız company has a daily 

300 tons of pasta and 200 tons of fl our production capac-

ity, and added: “We are planning to make an additional 

investment amounted 25 million Euro for newly purchased 

plants. Now, Oba Makarna operates with a daily 100 tons 

of production capacity. Our daily pasta production capac-

ity will increase by 1400 tones with the plants of Nissin 

Yıldız that we have recently taken over. With the additional 

investments of 25 million Euro, we will increase our pasta 

production capacity to 1800 tons per day.

OBA UN TO BE INTO THE MARKET SOON
Oba Makarna will make fl our production in the plants 

of Piyale Makarna factory. Oba Makarna which will enter 

into the fl our industry in Hendek facility with a fl our pro-

duction capacity of daily 200 tones will bring its package 

and bulk product ranges into the market.

Üretiminin yüzde 70’ini yaklaşık 95 ülkeye ihraç eden 

Oba Makarna, Yıldız Holding ve Japon gıda devi Nis-

sin Foods Holdings ortaklığıyla kurulan Nissin Yıldız şir-

ketinin Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Piyale 

Makarna’ya ait tesisini devraldı. Yeni yatırımlarla birlik-

te, Oba Makarna’nın dünya makarna ihracatında yüzde 

15’lik pazar payına ulaşması hedefl eniyor.

Oba Makarna CEO’su Alpaslan Özgüçlü, satın aldıkları 

Nissin Yıldız şirketinin Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulu-

nan Piyale makarnaya fabrika tesislerinin günlük 300 ton 

makarna ve 200 ton un üretim kapasitesine sahip oldu-

ğunu belirterek şunları söyledi: “Yeni alınan tesislere 25 

milyon Euro’luk ek yatırım yapmayı planlıyoruz. Oba Ma-

karna şu anda günlük bin 100 ton üretim kapasitesi ile 

faaliyet gösteriyor. Devraldığımız Nissin Yıldız tesisleri ile 

birlikte günlük makarna üretim kapasitemiz bin 400 tona 

çıkacak. Planladığımız 25 milyon Euro’luk ek yatırımlarla 

birlikte günlük bin 800 ton makarna üretim kapasitesine 

ulaşacağız”.

OBA UN YAKINDA PİYASAYA ÇIKACAK
Oba Makarna, Piyale Makarna fabrikasındaki tesislerde 

un üretimi de gerçekleştirecek. Günlük 200 ton un üretim 

kapasitesine sahip olan Hendek tesisinde un sektörüne 

adım atacak olan Oba Makarna, paket ve dökme ürün 

çeşitlerini marketlerde piyasaya sunacak.

Oba Makarna has taken over the Piyale Makarna’s factory of Nissin Yıldız company in Hendek. With 
the additional investment amounted 25 million Euro, Oba Makarna will increase its capacity.

Oba Makarna, Nissin Yıldız şirketinin Hendek’teki Piyale Makarna fabrikasını devraldı. 25 milyon 
Euro’luk ek yatırımla Oba Makarna kapasitesini arttıracak.

Oba Makarna’dan yeni yatırım

New investment by Oba Makarna
.............................................................................................
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...........................................................................

Purchasing Gözlem Food Control and Research Labora-

tories in April, Eurofi ns, the world leader of food analysis an-

nounced its future targets. The company aims to be ranked 

among the top fi ve Eurofi ns laboratories in the Europe. Stat-

ing that they will differentiate Turkish food industry having a 

size of 160 billion dollar in the world market with food analy-

sis, Prof. Dr. Mehmet Pala, the   Chairman of the Executive 

Board of Eurofi ns Turkey said “We will prevent them from 

getting damaged both materially and morally with services 

we will provide to our available brands especially in export 

market. Turkey is a strategical market for us. Our aim as 

Eurofi ns Turkey is to rise our endorsement fi vefold within 5 

years with our distinctive analysis in the world”.

Being the world leader in food control and analysis with 

more than 310 laboratories and 27 thousand employees 

in 39 country including Turkey, Eurofi ns assessed its in-

vestments in Turkish market and future targets. Purchas-

ing Gözlem Food Control and Research Laboratories 

operating in the fi eld of food analysis a short time ago, 

Eurofi ns Scientifi c aims to popularize international stan-

dards in product analysis in Turkish food and beverage 

industry at the fi rst stage.

“WE WILL RISE OUR ENDORSEMENT
IN TURKEY FIVEFOLD”
Stating that Turkish food industry progressing to com-

pete with the Europe has a strategical importance for 

Eurofi ns Turkey, Prof. Dr. Mehmet Pala said regarding 

their targets: “We as Eurofi ns Turkey which entered into 

Nisan ayında Gözlem Gıda Kontrol ve Araştırma 

Laboratuvarları’nı satın alan dünya gıda analiz lideri Euro-

fins, gelecek hedefl erini açıkladı. Firma, Avrupa’daki Eu-

rofins laboratuvarları içinde ilk 5’e girmeyi hedefl iyor. 160 

milyar dolarlık büyüklüğe sahip Türk gıda sanayini, gıda 

analizleri ile dünya pazarında farklılaştıracaklarını belirten 

Eurofins Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet 

Pala, “Özellikle ihracat pazarında var olan markalarımıza 

sunacağımız hizmetlerle onların maddi ve manevi zarar 

görmelerinin önüne geçeceğiz. Türkiye bizim için stratejik 

bir pazar. Eurofins Turkey olarak hedefimiz, dünyada fark 

yaratan analizlerimiz ile 5 yılda ciromuzu 5 kat artırmak” 

diye konuştu.

Türkiye dâhil 39 ülkede 310’dan fazla laboratuvar ve 

27 binden fazla çalışanıyla gıda kontrol ve analizlerinde 

dünya lideri olan Eurofins, Türkiye pazarındaki yatırım 

ve gelecek hedeflerini değerlendirdi. Kısa süre önce 

gıda analiz alanında Gözlem Gıda Kontrol ve Araştır-

ma Laboratuvarları’nı satın alan Eurofins Scientific, ilk 

etapta Türkiye’de yiyecek ve içecek sektöründeki ürün 

analizlerinde uluslararası standartları yaygınlaştırmayı 

hedefliyor.

“TÜRKİYE’DEKİ CİROMUZU
5 KAT ARTIRACAĞIZ”
Avrupa ile yarışacak konuma ulaşan Türk gıda sana-

yiinin, Eurofins Turkey için stratejik bir öneme sahip ol-

duğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Pala, hedefleriyle ilgili 

olarak şunları aktardı: “Türkiye pazarına 5 yıl önce giren 

Kısa süre önce Gözlem Gıda Kontrol ve Araştırma Laboratuvarları’nı satın alan dünya gıda analiz 
lideri Eurofins Turkey, Avrupa’daki Eurofins laboratuvarları içinde ilk 5’e girmeyi hedefl iyor. 

Eurofi ns Turkey announced 
future targets

Eurofi ns Turkey gelecek 
hedefl erini açıkladı

Purchasing Gözlem Food Control and Research Laboratorier a short time ago, Eurofi ns Turkey, the 
world leader of food analysis aims to be ranked among the top fi ve Eurofi ns laboratories in the Europe. 

Mehmet PALA
Chairman of the Executive Board - Yönetim Kurulu Başkanı 

Eurofi ns Turkey
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Eurofins Turkey olarak 20 bin numunede yıllık 120 bin 

analiz gerçekleştiriyoruz. Kısa süre önce gerçekleşen 

satın alma ile Türkiye’de 1.000 firmaya hizmet verecek 

kapasiteye ulaştık. 160 milyar dolarlık büyüklüğü ve yıllık 

12 milyar dolarlık ihracata sahip Türk gıda sanayi önemli 

bir atılım içinde. Bu sebeple bizim için de stratejik bir 

öneme sahip. Yatırım ve büyümeye Türkiye’den başla-

yıp, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetlerde devam etmeyi 

hedefliyoruz. Bölge ülkelerini Türkiye’den yönetme he-

defimiz var. Önümüzdeki 5 yılda dünyada fark yaratan 

analizlerimizle Türkiye’deki ciromuzu 5 kat artırmayı; Av-

rupa’daki Eurofins laboratuvarları içinde de ilk 5’e girme-

yi hedefliyoruz.”

the Turkish market 5 years ago make yearly 120 thou-

sand of analysis in 20 thousand samples. With the recent 

purchase, we have reached out a capacity of providing 

services to 1.000 companies in Turkey. Turkish food in-

dustry with a size of 160 billion dollar and export of yearly 

12 billion dollar is in an important breakthrough process. 

Therefore, she has a strategical importance for us. We 

aim to start investments and growth from Turkey, then to 

Middle East and Turkic Republics. We aim to manage the 

countries of the region from Turkey. We aim to rise our 

endorsement in Turkey fi vefold with our distinctive analy-

sis in the world within the next 5 years; and be among the 

top 5 Eurofi ns laboratories in the Europe.”
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July 20 is Biscuit Day in Brazil every year. Brazilian 

Manufacturers Association of Biscuits, Pasta and Indus-

trialized Bread & Cakes (ABIMAPI) has requested Kantar 

WorldPanel to do a survey for determine which type of 

biscuit is the most consumed in the South of Brazil. Ac-

cording to result of survey, the consumption of biscuit 

is 187 thousand tons in Brazil per year. 38% of the total 

consumption of biscuits in 2016 in the region was of the 

dry sweet type/ring cookies. Coming second, traditional 

salted cookies with26% and followed by sandwich bis-

cuits, with23%.

THE CRISIS HAS NOT IMPACTED
BISCUIT SECTOR
Claudio Zanão, CEO of ABIMAPI, said them: “The cri-

sis has not impacted the segment. On the contrary, the 

data refl ect consumer behavior, which has not removed 

from their shopping cart the basic daily life products. We 

believe that, with the recovery of the purchase power, 

other categories, such as cookies, wafers and glazed 

biscuits, may break out again and start competing with 

the traditional ones”.

The survey analyzed a sample of 11,300 homes, repre-

senting an environment of 53 million families spread out 

across seven Brazilian macroregions. 

Her yıl Brezilya’da 20 Temmuz tarihinde “Bisküvi Günü” 

kutlanıyor. Brezilya Bisküvi, Pasta ve Endüstriyel Ekmek & 

Kek Üreticileri Birliği (ABIMAPI) de Brezilya’nın güneyinde 

en çok hangi bisküvi çeşidinin tüketildiğini tespit etmek 

için Kantar WorldPanel firmasından anket araştırması 

yapmasını talep etti. Anket sonuçlarına göre, Brezilya’da 

yılda 187 bin tondan fazla bisküvi tüketiliyor. En çok tercih 

edilen bisküvi türü ise yüzde 38’lik oranıyla tatlı bisküvi/

çörek çeşitleri olduğu belirlendi. İkinci sırada ise yüzde 26 

oranıyla geleneksel tuzlu bisküviler ve üçüncü sırada ise 

yüzde 23/lük oranıyla sandviç bisküviler bulunuyor. 

BİSKÜVİ SEKTÖRÜ KRİZDEN
ETKİLENMEDİ
Endüstriyel Ekmek & Kek Üreticileri Birliği (ABIMAPI) 

CEO’su olan Claudio Zanão, konuyla ilgili olarak şunları 

aktardı: “Mevcut ekonomik krizin bisküvi sektörünü etki-

lemedi. Tam tersine, veriler müşterilerin temel günlük ya-

şam ürünlerini alışveriş listelerinden çıkarmadığını yansıtı-

yor. Satın alma gücünün iyileşmesiyle beraber kurabiye, 

gofret ve soslu bisküviler gibi diğer kategoriler de tekrar 

ortaya çıkıp geleneksel olanlarla rekabete başlayabilir.”

Ankette, yedi Brezilya makro bölgesinde yer alan 53 

milyon aileyi kapsayan 11 bin 300 evden alınan örnekler 

analiz edilmiştir. 

According to a survey that got done by Brazilian Manufacturers Association of Biscuits, Pasta and 
Industrialized Bread & Cakes (ABIMAPI), in Brazil the consumption of biscuit is 187 thousand tons 
per year. The most preferred is dry sweet type/ring cookies.

Brezilya Bisküvi, Pasta ve Endüstriyel Ekmek & Kek Üreticileri Birliği (ABIMAPI) tarafından yaptırı-
lan ankete göre, Brezilya’da yılda 187 bin tondan fazla bisküvi tüketiliyor. En çok tercih edilen ise 
tatlı bisküvi/çörek çeşitleri.

Brezilya, yılda 187 bin ton 
bisküvi tüketiyor

Brazil consumes 187,000 
tons of biscuit per year
...........................................................................
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It is alleged that Simit Sarayı which is one of the leading 

fi rms in the bakery products sector has started talks to 

acquire Komşufırın founded by Hasip Gencer, the owner 

of Doruk Group Holding. According to a newspiece by 

Kerim Ülker from Dünya Daily, Simit Sarayı is holding 

talks to acquire Komşufırın. 

Unlu mamul sektörünün lider firmalarından olan Simit 

Sarayı’nın, Doruk Group Holding’in sahibi Hasip Gencer’in 

kurduğu Komşufırın’ı satın almak için görüşmelere baş-

ladığı iddia ediliyor. Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker’in 

haberine göre, Simit Sarayı, Komşufırın’ı satın almak için 

görüşmeler yürütüyor. 

It is alleged that Simit Sarayı has been holding acquisition talks with Komşufırın. 

Simit Sarayı’nın Komşufırın ile satış görüşmesi için masaya oturdukları iddia ediliyor. 

Simit Sarayı, Komşufırın ile masaya oturdu

Simit Sarayı in acquisition talks with Komşufırın 
...........................................................................................................................................................

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

Brabender’s new device GlutoPeak which can rapidly 

characterize fl our’s functionality and performance poten-

tiality enables good correlations with known measuring 

values for fl our analysis, such as protein content, wet 

gluten, water absorption and the Alveograph W value. In 

just a few minutes, device provides 

a “rheological fi ngerprint” of the ana-

lyzed fl our sample. It measures the 

aggregation behaviour of the gliadin 

and glutenin proteins in a sample, for 

the purposes of describing their bak-

ing properties. In particular, the peak 

time until the maximum torque is 

reached, and the height of the peak 

provide signifi cant information about 

the tested sample. Rheological mea-

surement with the GlutoPeak is per-

formed by measuring the torque, 

which results in good correlations 

to other more time-consuming rheo-

logical methods.  Hence, conclu-

sions can already be drawn on the 

gluten quality and its specifi c features before embarking 

on analytical differential diagnostics, with instruments like 

Farinograph, Extensograph and Amylograph.

Brabender’ın piyasaya sunduğu ve unun işlevselliğini 

ve performans potansiyelini hızlı bir şekilde karakterize 

edebilen GlutoPeak;  protein içeriği, yaş glüten, su emi-

limi ve Alveograf W değeri gibi un analizi için bilinen öl-

çüm değerleriyle iyi korelasyonlar sağlıyor. Cihaz, birkaç 

dakika içinde analiz edilen un 

numunesinin reolojik parmak 

izini çıkarabiliyor. Numunedeki 

gliadin ve glutenin proteinleri-

nin pişme özelliklerini tanımla-

mak amacıyla bu proteinlerin 

kümelenme davranışını ölçebi-

liyor. Özellikle, maksimum tor-

ka ulaşmak için pik süre ve 

pikin yüksekliği, test edilen nu-

mune hakkında önemli bilgiler 

sağlıyor.  GlutoPeak ile reolojik 

ölçüm, torkun ölçülmesiyle ya-

pılıyor; bu da daha fazla zaman 

alan reolojik yöntemlere göre iyi 

korelasyonlar sağlıyor. Dolayı-

sıyla, Farinograf, Exteansograf 

ve Amilograf gibi araçlarla analitik diferansiyel diyagnos-

tik yapılmadan önce glüten kalitesi ve belli özellikleri ko-

nusunda sonuçlar elde edilebiliyor.

Brabender’ın un analiz cihazı GlutoPeak, hem değirmencilere hem de tahıl ticaretiyle uğraşanlara 
ürünlerini verimli şekilde yönetme imkânı tanıyor. 

Quick result on fl our analysis

Un analizinde hızlı sonuç 

Brabender’s fl our analysis device GlutoPeak allows grain traders and millers to effi ciently manage their 
products.
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KOMŞUFIRIN and SİMİT SARAYI 
Komşufırın which has a total of 75 branches including 

3 outside İstanbul was founded in 2006 and serve more 

than 1 million customers on a daily basis. 

Opening its fi rst branch in 2002 with the aim of intro-

ducing bagel, a traditional fl avor of Anatolia, fi rst to Turkey 

and then to all around the world, Simit Sarayı daily serves 

close to 650.000 visitors with its 10.000 employees in its 

hundreds of branches in domestic and overseas markets.   

KOMŞUFIRIN ve SİMİT SARAYI 
Üçü İstanbul dışında toplam 75’ten fazla şubeye sahip 

olan Komşufırın, 2006 yılında kuruldu ve ayda 1 milyon-

dan fazla müşterisi bulunuyor. 

Anadolu’nun geleneksel lezzeti simidini önce tüm 

Türkiye’ye ardından da dünyaya tanıtmak amacıyla 2002 

yılında ilk mağazasını açan Simit Sarayı, bugün yurt içi ve 

yurt dışında yüzlerce Simit Sarayı’nda 10.000 çalışanıyla 

her gün 650.000’e yakın misafire hizmet veriyor.

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

Anthoula Madden has been appointed to Pladis which 

is the new biscuit and chocolate company of Ülker as 

CDO (Chief Digital Offi cer). Anthoula Madden will be re-

sponsible for managing the operation model and new IT 

processes of Pladis which is one of the companies of 

Yıldız Holding by reshaping them. Before Madden has 

been appointed to this position, she was the company 

partner of Digital Conversion Operations Department of 

EMEA Region in PricewaterhouseCoopers (PwC). Having 

graduated from Department of Physics of Birmingham 

University, Madden has been granted to doctorate de-

gree in 1990, London University.

Making a statement about appointment, Cem Karakaş, 

the CEO of Pladis said: “Anthoula Madden worked in 

world’s important consultancy companies in various 

leadership positions. She has a comprehensive experi-

ence in global digital conversion projects. We believe that 

Madden will have a key role in our adaptation to new 

technologies by contributing to certain parts of our future 

growth strategy.”

Ülker’in yeni bisküvi ve çikolata şirketi Pladis’in CDO 

(Chief Digital Officer - Dijital Dönüşüm  Direktörü) po-

zisyonuna Anthoula Madden getirildi. Anthoula Mad-

den, Yıldız Holding şirketlerinden olan Pladis’in ope-

rasyon modeli ve yeni BT süreçlerini farklı bölge ve 

markalar için yeniden şekillendirerek yönetmekten sorum-

lu olacak. Madden, Pladis’te göreve başlamadan önce en 

PricewaterhouseCoopers’da (PwC) EMEA Bölgesi Diji-

tal Dönüşüm Uygulamaları Bölümü’nde şirket ortağı idi. 

Birmingham Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olan 

Madden, Londra Üniversitesi’nden 1990 yılında doktora 

derecesi aldı.

Atamaya ilişkin bir açıklama yapan Pladis CEO’su Cem 

Karakaş şunları aktardı: “Anthoula Madden, dünyanın 

önemli danışmanlık firmalarında liderlik pozisyonlarında 

çalıştı. Kendisi küresel dijital dönüşüm projelerinde ge-

niş bir deneyime sahip. Gelecekteki büyüme stratejimizin 

bir parçasına destek olarak, Madden’ın yeni teknolojile-

re uyum sağlamamızda anahtar bir role sahip olacağına 

inanıyoruz.”

Ülker’in küresel arenadaki temsilcisi Pladis’in CDO (Chief Digital Officer - Dijital Dönüşüm Direktö-
rü) pozisyonuna Anthoula Madden getirildi. 

A chief digital offi cer
appointed to Pladis Global

Pladis Global’e dijital 
dönüşüm direktörü atandı

Anthoula Madden has been appointed to Pladis which is the global arena representative of Ülker 
as CDO (Chief Digital Offi cer). 
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Stating that Turkey is the second leader exporter fol-

lowing Italy, Abdülkadir Külahçıoğlu, the Chairman of 

Pasta Industrialists Association of Turkey said “We are 

exporting to 154 countries in the world. We aim to in-

crease out export which was 831 thousand tones last 

year, up to 1 million tones. Our aim after exceeding this 

psychological limit corresponding to 700 million dollars is 

to reach 1 billion dollars.” Külahçıoğlu stated that Turkey 

is ranked as the fourth in the world in durum wheat pro-

duction, and has quality production, and Turkey has gain 

acceleration especially within the last 10 years in terms of 

pasta production. Stating that Turkey is exporting pasta 

to 154 countries in the world, Külahçıoğlu continued his 

words “This is very important; the industry has grabbed a 

slice of history in terms of our market diversity and intro-

ducing Turkish pasta to the world”.

EU AND USA QUOTA IS AN
OBSTACLE FOR TURKEY
Saying that quota and anti-damping applied by the Eu-

ropean Union (EU) and USA for Turkey are signifi cant ob-

stacles for Turkey, Külahçıoğlu stated: “Due to the quota 

applied by the EU, Turkey can only export 20 thousand 

tons of pasta to all of the EU countries. However, the 

potential there is much higher. In the event that quota 

is removed in the EU, we as the industry undertake to 

increase our export to 2 billion dollars within 3 years. This 

issue is still being negotiated. I hope we can receive a 

positive response for this issue until the end of the year.”  

Türkiye’nin İtalya’dan sonra şu anda ikinci büyük ih-

racatçı konumunda olduğunu belirten Türkiye Makarna 

Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, 

“Dünyada 154 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Geçen 

yıl 831 bin ton olan ihracatımızı bu yıl 1 milyon tona çı-

karmayı hedefl iyoruz. 700 milyon dolara karşılık gelen 

bu psikolojik sınırı aştıktan sonraki hedefimiz de 1 mil-

yar dolara ulaşmak” dedi. Türkiye’nin, makarnalık durum 

buğdayı üretiminde dünyada 4’üncü sırada yer aldığını 

ve kaliteli üretime sahip olduğunu dile getiren Külahçı-

oğlu, Türkiye’nin makarna üretimi açısından son 10 yılda 

özellikle çok hızlı bir ivme içerisinde olduğunu ifade etti. 

Türkiye’nin dünyada 154 ülkeye makarna ihracatı gerçek-

leştirdiğine değinen Külahçıoğlu, “Bu çok önemli; sektör 

pazar çeşitliliğimiz ve dünyaya Türk makarnasını tanıtma 

anlamında önemli bir başarıya imza attı” dedi.

TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDE ENGEL
AB VE ABD KOTASI
Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı 

kota ve anti-dampingin, Türk ihracatçısının önünde önem-

li bir engel olduğunu belirten Külahçıoğlu, şunları söyledi: 

“AB’nin uyguladığı kota nedeniyle Türkiye, tüm AB ülkele-

rine toplamda sadece 20 bin ton ihracat gerçekleştirebili-

yor. Hâlbuki oradaki potansiyel çok daha fazla. AB’de ko-

tanın kalkması halinde ihracatımızı 3 yıl içerisinde 2 milyar 

dolara çıkarmayı biz sektör olarak taahhüt ediyoruz. Bu yıl 

konu müzakere masasında. Umarım yıl sonuna doğru bu 

konuda olumlu bir cevap alırız.”  

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, İtalya’dan 
sonra dünyanın ikinci büyük makarna ihracatçısı olan Türkiye’nin 2017 yılsonu makarna ihracat 
hedefinin 1 milyon ton olduğunu söyledi. 

“Turkey aims to export
1 million tons of pasta
in 2017”

“Türkiye’nin 2017 makarna 
ihracat hedefi  1 milyon ton”

Abdülkadir Külahçıoğlu, the Chairman of the Executive Board of Pasta Industrialists Association of 
Turkey said that pasta industry of Turkey which is the second leader pasta exporter following Italy 
aims to produce 1 million tons of pasta at the end of 2017. 

Abdülkadir KÜLAHÇIOĞLU
Chairman of the Executive Board - Yönetim Kurulu Başkanı 

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği
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The company headquarters in Galliera Veneta (Padova) 

will host the FoodTechMaster training course, with the aim 

to share the most advanced techniques applied to food 

production and to spread knowledge and skills between 

9-13 October 2017. Pavan offers to all participants a 

unique training experience, 

with both theoretical and 

practical lessons that will 

tackle a number of issues 

exhaustively and in depth.  

Theoretical lessons, given 

by speakers and experts 

from the academic world 

and by process engineers 

of the Pavan Group will 

alternate with moments of 

practical experience, involving tests in pilot plants as well 

as organoleptic and sensory evaluation tests: an impor-

tant integration to the course, allowing students to have 

hands-on experience of the product and to apply the the-

oretical knowledge acquired during the lessons. 

A LOT OF ACADEMICIANS TEACH
The course is organized in cooperation with ICC, the 

International Association for Cereal Science and Technol-

ogy; ICC is an independent, internationally recognized or-

ganisation of experts specialising in the milling of wheat 

and other cereals, bread making, and the production of 

other cereal-based foods from around the world. In more 

recent times ICC has expanded its focus to address issues 

that contribute to improved food quality, food safety and 

food security for the health and well-being of all people.

The next course is scheduled in October, 9 to 13. 

Speakers coming from Universities and research insti-

tutes will include Dr. Joel Abecassis (INRA – National 

institute of agronomic research, unit for cereals technol-

ogy; former ICC president), Dr. Marina Carcea (CREA, 

Research Centre for food and nutrition; ICC executive 

member), Dr. Francesco Carbone (Department of Engi-

neering Modelling of Calabria University), Dr. Donatella 

Peressini (Department of Food Science of Udine Univer-

sity), Dr. Lutz Popper (Muehlenchemie, Head of R&D).

İtalya’nın Padova ilinde bulunan Galliera Veneta’daki 

Pavan şirketinin merkezi, gıda üretiminde uygulanan en 

ileri teknikleri paylaşmak ve bilgi ve becerileri yaymak 

amacıyla FoodTechMaster eğitim kursuna 9-13 Ekim 

2017 tarihlerinde ev sahipliği yapacak. Pavan, tüm katı-

lımcılara, konuları kap-

samlı ve derin bir şe-

kilde ele alacak şekilde 

hem teorik hem de 

pratik derslerle eşsiz 

bir eğitim deneyimi su-

nacak. Akademik dün-

yadan konuşmacılar 

ve uzmanlar ile Pavan 

Group’un süreç mü-

hendisleri tarafından 

verilen teorik dersler ve pilot fabrikalardaki testlerin yanı 

sıra organoleptik ve duyusal değerlendirme testlerini de 

kapsayan deneyimler sunulacak. Böylece derslerde öğ-

renciler, ürün hakkında deneyim kazanacak ve dersler sı-

rasında edindikleri teorik bilgileri uygulayabilecekler. 

ÇOK SAYIDA AKADEMİSYEN DERS VERECEK
Kurs, Hububat ve hububat ürünleri konusunda dünya-

nın en önde gelen kuruluşu olan ICC (The International 

Association for Cereal Science and Technology)’nin işbir-

liğiyle gerçekleştirildi. ICC, dünya çapında buğday ve di-

ğer tahılların öğütülmesi, ekmek yapımı ve diğer hububat 

bazlı gıdaların üretimi konusunda uzmanlaşmış, bağımsız 

ve uluslararası bir dernektir. ICC, son dönemde odak 

noktasını gıda kalitesinin iyileştirilmesine, gıda güvenliğine 

ve tüm insanların sağlığı ve refahı için gıda güvenliğine 

katkıda bulunan konulara yönlendirdi.  

9-13 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan eği-

timin konuşmacıları arasında Dr. Joel Abecassis (INRA 

- Ulusal tarımsal araştırma enstitüsü, hububat teknoloji-

si birimi, eski ICC Başkanı), Dr. Marina Carcea (CREA, 

Gıda ve Beslenme Araştırma Merkezi; ICC Yürütme Ku-

rulu Üyesi), Dr. Francesco Carbone (Calabria Üniversitesi 

Mühendislik Modellemesi Bölümü), Dr. Donatella Peres-

sini (Udine Üniversitesi Gıda Bilimleri Bölümü) ve Dr. Lutz 

Popper (Muehlenchemie, Ar-Ge Başkanı) bulunuyor. 

The Pavan Group will offer training of dry pasta processing for plant and production managers,  
R&D and quality control managers and technical production offi cers from all over the world. 

Pavan Group, dünyanın dört bir yanından gelen fabrika ve üretim müdürlerine, Ar-Ge ile kalite kont-
rol yöneticilerine ve teknik üretim görevlilerine yönelik kuru makarna işleme eğitimi verecek. 

Pavan Group öncülüğünde Food Tech Masters Eğitimi

Food Tech Masters training course by Pavan Group
...........................................................................................................................................................
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according to parent com-

pany Yildiz Holding A.S., Annie 

Young-Scrivner, former global 

CMO for Starbucks Coffee Co. 

and president of Tazo Tea, has 

been appointed the next CEO 

of Godiva, Inc.

By starting effective Sep-

tember 14. Prior to working 

for Starbucks, Young-Scrivner 

spent 20 years in senior leader-

ship and general management 

roles at PepsiCo, including serving as president and 

chairman of PepsiCo Food in China.

She will replace Mohamed Elsarky, who worked at Go-

diva for seven years, serving as its CEO and president, 

and is stepping down to focus on other projects, accord-

ing to the company. Elsarky will continue to be part of 

the group and work closely with the chairman and as a 

member of Yildiz’s leadership team.

Yıldız Holding’ten yapılan açık-

lamaya göre, Starbucks Coffe 

Co. şirketinin eski Global Pa-

zarlama Kurulu Başkanı ve Tazo 

Tea’nın Başkanı Annie Young-

Scrivner, 14 Eylül’den itibaren 

görevine başlamak üzere Godiva 

Inc.’in CEO’su olarak atandı. 

Young-Scrivner Starbucks’ta 

çalışmadan önce, 20 yıl boyunca 

PepsiCo Gıda’nın Çin’deki firma-

sında başkanlık ve yönetim kuru-

lu başkanlığı da dâhil olmak üzere kıdemli liderlik ve genel 

yönetim rollerinde görev aldı. 

Yedi yıldır Godiva’nın CEO’su ve Başkanı olarak görev 

yapan Mohamed Elsarky’nin yerine geçecek ve Elsarky 

ise diğer projelere odaklanması için emekliye ayrılacak. 

Elsarky aynı zamanda grubun bir parçası olmaya ve baş-

kanla birlikte Yıldız’ın liderlik ekiplerinin bir üyesi olarak 

yakından çalışmaya devam edecek.

Annie Young-Scrivner, former global CMO for Starbucks Coffee Co. and president of Tazo Tea, has 
been appointed the next CEO of Godiva, Inc.

Starbucks Coffe Co. şirketinin eski Global Pazarlama Kurulu Başkanı ve Tazo Tea’nın Başkanı 
Annie Young-Scrivner, Godiva Inc.’in  CEO’su olarak atandı.

Godiva’s new CEO position is explained

Godiva’nın yeni CEO’su açıklandı

Şimşek Bisküvi has been deserved to be granted “Su-

perior Taste Award” in the competition titled “Outstand-

ing Taste Award-2017” organized by International Taste 

and Quality Institute (ITQI) with its TWITTO-Cracker Twist 

as a result of taste analysis made by the jury consisting 

of world-famous 135 Chiefs and Sommelier. 

Outstanding Taste Award is granted as a result of eval-

uations based on certain sensitive analysis criteria such 

as smell, appearance, tissue and taste made by each jury 

member of ITQI which is a worldwide reputable institution 

with a “blind taste test” method. 

Şimşek Bisküvi, TWİTTO-Çıtır Burgu Kraker ile katıldığı 

Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü’nün (International 

Taste & Quality Institute-ITQI) düzenlediği “Üstün Lezzet 

Ödülü-2017” yarışmasında, dünyaca ünlü 135 Şef ve 

Sömeliye’den oluşan jüri tarafından yapılan lezzet analiz-

leri neticesinde “Üstün Lezzet Ödülü”ne layık görüldü. 

Dünyaca saygın bir kuruluş olan ITQI’ın her bir jüri 

üyesinin; koku, görünüş, doku ve tat gibi belirli duyu-

sal analiz kriterlerine dayanarak “kör tadım testi” yönte-

miyle değerlendirmeleri sonucunda Üstün Lezzet Ödülü 

veriliyor. 

Şimşek Bisküvi has been granted to “Superior Taste Award” by International Taste and Quality In-
stitute with its Twitto-Cracker Twist.  

Şimşek Bisküvi, Twitto-Çıtır Burgu Kraker ile Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü’nün verdiği “Üs-
tün Lezzet Ödülü”nün sahibi oldu. 

“Üstün Lezzet Ödülü” Şimşek Bisküvi’nin oldu

“Superior Taste Award” granted to Şimşek Bisküvi
............................................................................................................................................



NEWS • HABER

20 BBM MAGAZINEJuly-September • Temmuz-Eylül 2017

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

2017 Technical Conference – the largest conference 

designed specifi cally for cookie, cracker and baking 

manufacturing professionals – will be held in San Anto-

nio, Texas, October 22-25, 2017 by The American Bak-

ers Association (ABA). The renowned Technical Con-

ference, formerly produced by the Biscuit and Cracker 

Manufacturers’ Association (B&CMA), will be offered as 

part of the enhanced portfolio of services available to the 

new, unifi ed membership, following the merger of ABA 

and B&CMA.

OPPORTUNITY FOR COOKIE AND
CRACKER PROFESSIONALS 
“The purpose of the Technical Conference remains the 

same that it always has – to educate industry profes-

sionals about the most advanced technology and rele-

vant practices with ample opportunities for networking,” 

said Senior Advisor to the President & CEO: B&CMA 

Transition & Development Dave Van Laar. “I look forward 

to its growth and expansion to serve the larger industry 

over time.”

“The Technical Conference is the premier educational 

opportunity for cookie and cracker professionals, and 

ABA is honored to produce a conference of this high 

caliber,” said ABA President & CEO Robb MacKie. “ABA 

is very enthusiastic about continuing and enhancing the 

conference for the full membership and baking industry.”

Fırıncılık ürünleri üreten profesyonellere yönelik özel 

olarak tasarlanmış en büyük konferans olan 2017 Tek-

nik Konferansı, Amerikan Fırıncılar Derneği (ABA) tara-

fından 22-25 Ekim 2017 tarihleri arasında San Antonio, 

Teksas’ta düzenlenecek. Daha önceleri Bisküvi ve Kra-

ker İmalatçıları Derneği (B&CMA) tarafından düzenlenen 

“2017 Teknik Konferans”, ABA ve B&CMA’nın birleşme-

siyle yeni, birleşmiş bir üyelik için verilen hizmetlerin geliş-

tirilmiş portföyünün bir parçası olarak sunulacak.

KURABİYE VE KRAKER ÜRETİCİLERİ
İÇİN FIRSAT
Genel Müdür Danışmanı & B&CMA’nın Dönüşüm & 

Geliştirme CEO’SU Dave Van Laar, Teknik Konferans’ın 

amacının her zamanki gibi sektörün profesyonellerini 

ağ oluşturma amacıyla en gelişmiş teknolojiler ve ilgi-

li uygulamalar hakkında eğitmek olduğunu söyleyerek, 

“Zaman içerisinde daha büyük sektörlere hizmet ver-

mek için büyümesini ve genişlemesini sabırsızlıkla bek-

liyorum.” dedi.

ABA Başkanı & CEO’su Robb MacKie ise, Teknik 

Konferans’ın kurabiye ve kraker üretim profesyonellerine 

yönelik eğitim anlamında öncülük edici nitelikte bir fırsat 

olduğunu ifade ederek, “ABA bu denli büyük çaplı bir 

konferansı gerçekleştirmekten gurur duymaktadır. ABA 

tam üyelik ve fırıncılık sektörü için konferansı devam et-

tirme ve geliştirme konusunda oldukça heveslidir” dedi.

Amerikan Fırıncılar Derneği (ABA) tarafından 22-25 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 
2017 Teknik Konferansı’na kurabiye, kraker ve fırın ürünleri üreten çok sayıda profesyonel katılacak.

Baking Professionals Will 
Gather in San Antonio 

Fırıncılığın Profesyonelleri 
San Antonio’da Toplanıyor 

2017 Technical Conference which is organized by The American Bakers Association (ABA) will be 
held on October 22-25, 2017 for  cookie, cracker and baking manufacturing professionals.
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Activities regarding pasta, which is natural, healthy 

and delicious food for almost everyone, have been 

held with various activities since 1998 on 25 October 

in 70 countries every year. This year, Brazil will host the 

“World Pasta Day” to be held by International Pasta Or-

ganization (IPO) in cooperation with the Brazilian Manu-

facturers Association of Biscuit, Pasta and Industrial-

ized Bread & Cakes (ABIMAPI)

Within the scope of this comprehensive program; the eco-

nomic, marketing, innovation, nutrition and cultural issues 

related to the pasta will be addressed by Kantha Shelke, an 

expert in the food market and Mauro Fisberg, a nutritionist.

The activities within the scope of the “World Pasta 

Day” the foundation of which was laid by the World 

Pasta Congress on October 25, 1998 in Rome are held 

every year in a different country.   

Skinny Pasta of 9 calories, which is produced from Konjac 

plant used as an important part of nutrition in the Far East 

and which does not contain any 

fat, cholesterol, sugar and gluten, 

will provide that you are healthy 

and keep in form and will facilitate 

your life with its taste suitable for 

Turkish palatal delight. Skinny Pas-

ta, which is a special product for 

those wanting to keep fi t by eating 

healthily and for diabetes and ce-

liac patients, is recommended by 

dieticians, and it can be used with 

all diet programs. Skinny Pasta 

was developed by food engineers 

and dieticians with support of 

Abrahamson-BePositive group.  

Yediden yetmişe hemen herkesin doğal, sağlıklı ve lez-

zetli gıdası olan makarna, 1998’den bu yana her yıl 25 

Ekim’de, dünyanın 70 ülkesinde çeşitli etkinliklerle ele alı-

nıyor. Bu yıl da Uluslararası Makarna Organizasyonu (IPO) 

ve Brezilya Bisküvi, Pasta ve Endüstriyel Ekmek & Kek 

Üreticileri Birliği (ABIMAPI)’nin katkılarıyla kutlanan ‘Dünya 

Makarna Günü’ne Brezilya ev sahipliği yapacak. 

Kapsamlı bir şekilde düzenlenen programda, gıda pa-

zarında uzman Kantha Shelke ve beslenme uzmanı Mau-

ro Fisberg gibi birçok önemli isim, makarnayla ilgili olarak 

ekonomik, pazarlama, inovasyon, beslenme ve kültürel 

konuları tartışacak.  

Temelleri 25 Ekim 1998’de, Roma’da yapılan Dünya 

Makarna Kongresi’nde atılan Dünya Makarna Günü et-

kinlikleri her yıl farklı bir ülkede gerçekleştiriliyor. 

Uzakdoğu’da beslenmenin önemli bir parçası olarak 

kullanılan Konjac bitkisinden üretilen, yağ, kolesterol, şe-

ker ve glüten içermeyen 9 kalorilik 

Skinny Pasta, sağlıklı ve formda 

kalmanızın yanında Türk damak 

tadına uygun lezzetiyle hayatını-

zı kolaylaştıracak. Kilo vermek, 

sağlıklı beslenerek formunu koru-

mak isteyenler, diyabet ve çölyak 

hastaları için özel bir ürün olan 

Skinny Pasta, diyetisyenler tara-

fından da öneriliyor ve tüm diyet 

programlarıyla kullanılabiliyor. 

Skinny Pasta, Abrahamson-Be-

Positive grubunun da desteği ile 

gıda mühendisleri ve diyetisyenler 

tarafından geliştirildi.

“World Pasta Day” is to be celebrated in Brazil on October 25, 2017 by International Pasta Orga-
nization (IPO) in cooperation with the Brazilian Manufacturers Association of Biscuit, Pasta and 
Industrialized Bread & Cakes (ABIMAPI). 

“Dünya Makarna Günü” etkinliği Uluslararası Makarna Organizasyonu (IPO) ve Brezilya Bisküvi, Pas-
ta ve Endüstriyel Ekmek & Kek Üreticileri Birliği (ABIMAPI)’nin işbirliğiyle 25 Ekim 2017 tarihinde 
Brezilya’da gerçekleştirilecek. 

“Dünya Makarna Günü” Brezilya’da kutlanacak

Artık korkmadan makarna yiyebileceksiniz

“World Pasta Day” to be celebrated in Brazil

You will be able to eat pasta without fear anymore

..............................................................................................................................
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Siegwerk, which is one of the leader companies on 

packaging ink, organized third INKday activity to announce 

technologies, innovations and latest trends in the industry 

and to provide mutual interaction with sector shareholders 

about this subject. New ink solutions that were developed 

to be used in packaging printing were offered in the INK-

day activity which started with opening speeches of Hugo 

Noordhoek Hegt who is Member of the Board of Direc-

tors of Siegwerk and Mustafa Güler who is Turkey General 

Manager. Information, about the inks which are especially 

used in food packaging, which do not harm health, in oth-

er words, which do not pass over food, was given. 

Ambalaj mürekkepleri alanında lider kuruluşlardan Sieg-

werk, endüstrideki teknolojiler, yenilikler ve en yeni trendleri 

duyurmak ve bu konuda sektör paydaşlarıyla karşılıklı etki-

leşim sağlamak üzere hayata geçirdiği INKday etkinliğinin 

üçüncüsünü gerçekleştirdi. Siegwerk Yönetim Kurulu Üyesi 

Hugo Noordhoek Hegt ve Siegwerk Türkiye Genel Müdürü 

Mustafa Güler’in açılış konuşmalarıyla başlayan INKday et-

kinliğinde ambalaj baskısında kullanılmak üzere geliştirilen 

yeni mürekkep çözümleri sunuldu. Özellikle gıda ambala-

jında kullanılan ve sağlığa zarar vermeyen yani gıdaya geçiş 

yapmayan mürekkepler konusunda bilgi verildi. 

Siegwerk introduced technologies, innovations and latest trends in package printing industry with 
INKday activity. 

Siegwerk, INKday etkinliğiyle ambalaj baskı endüstrisindeki teknolojileri, yenilikleri ve en yeni 
trendleri tanıttı. 

Siegwerk, ambalaj sektöründeki yeniliklerini tanıttı

Siegwerk introduced innovations in packaging sector
......................................................................................................................................................
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Istanbul Chamber of Industry (ICI) announced the re-

sults of the survey titled “The Second Top 500 Industrial 

Organizations in Turkey” for the year 2016. Selva Gıda, 

operating under the roof of İttifak Holding since 1988, 

climbed 3 ranks in the list of the Second Top 500 com-

panies. Selva Gıda, which ranked in 403rd place in the 

survey of 2015 of ICI, was listed in 400th place in 2016.

Selva Gıda’s General Manager Özkan Koyuncu com-

mented on the results of the survey, and said they were 

honoured to be included in the list of the Second Top 

500 companies in 2016, thus maintaining their success. 

Koyuncu said: “We are striving to contribute to national 

development and to improve our share. For a decade, 

we have been the leader in exports of branded pasta in 

Turkey. With our products coming from the heart of Ana-

tolia, we represent Turkey all around the world. We do not 

only send our products to different countries, but we also 

win prestigious awards with our products on international 

platforms. Every achievement gives us the strength to do 

more. We will continue to work and do our best for more 

welfare in the future, as one of the important players in 

the industry, particularly in a time when a new Turkey is 

under construction.”

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin İkinci 500 

Büyük Sanayi Kuruluşu” 2016 yılı araştırma sonuçları açık-

landı. 1988 yılından bu yana İttifak Holding çatısı altında 

faaliyet gösteren Selva Gıda, ikinci 500’deki yerini 3 ba-

samak daha yükseltti. İstanbul Sanayi Odası’nın 2015 yılı 

araştırma sonuçlarında 403’üncü sırada olan Selva Gıda, 

2016 yılı araştırmasında 400’üncü sırada yerini aldı.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Selva Gıda Genel 

Müdürü Özkan Koyuncu, ikinci 500’ün 2016 listesinde de 

yer aldıkları ve başarılarını sürdürdükleri için onur duydukla-

rını belirterek şunları söyledi: “Ülkemizin kalkınmasında pay 

sahibi olmak ve bu payı artırmak için var gücümüzle çalışı-

yoruz. 10 yıldır kesintisiz olarak Türkiye’nin markalı makarna 

ihracat lideri konumundayız. Anadolu topraklarından çıkan 

ürünlerimizle, ülkemizi dünyanın dört bir tarafında başarıyla 

temsil ediyoruz. Dünyanın dört bir yanına ürünlerimizi ulaş-

tırmakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası platformlarda, 

ürünlerimizle hatırı sayılır ödüller kazanıyoruz. Kazandığımız 

her başarı, bizlere daha iyisini yapmak için güç veriyor. Yeni 

Türkiye’nin inşa edildiği bu dönemde sektörümüzün önemli 

oyuncularından biri olarak var gücümüzle çalışmaya, ya-

rınlarımızın daha müreffeh olması için elimizden gelenin en 

iyisini yapmaya devam edeceğiz”.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının so-
nuçlarına göre, İttifak Holding’in gıda sektöründeki şirketi Selva, ikinci 500 listesinde 3 basamak 
daha yükselerek başarısını sürdürdü.

Selva Gıda on the Second 
Top 500 List by ICI

Selva Gıda, İSO İkinci
500 Listesi’nde

According to the results of the survey by Istanbul Chamber of Industry (ICI) titled “The Sec-
ond Top 500 Industrial Organizations in Turkey”, Selva, İttifak Holding’s affiliate in food industry, 
climbed 3 rows on the list.

Özkan KOYUNCU
General Manager - Genel Müdür

Selva Gıda
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Today, great changes experienced in consumers’ lifestyles result in spread 
of diseases such as diabetes, obesity and cardiovascular diseases, and 
people therefore give more importance to healthy and well-balanced nu-
trition. As in other areas of food industry, many machine manufacturers in 
bakery industry try to pay attention to expectations and needs of custom-
ers and consumers while developing new machinery. 

Günümüzde tüketicilerin yaşam tarzında yaşanan büyük değişiklikler, 
diyabet, obezite ile kalp ve damar hastalıklarının yaygınlaşmasına ne-
den olmakta ve insanlar bundan dolayı artık sağlıklı ve dengeli beslen-
meye daha fazla önem vermektedir. Gıda sektörünün diğer alanlarında 
olduğu gibi fırıncılık endüstrisindeki birçok makine üreticisi firma yeni 
makine geliştirirken müşterilerinin ve tüketicilerin beklentileri ve ihti-
yaçlarına dikkat etmeye çalışmaktadır. 

Fırıncılık Endüstrisinde Trendler

TRENDS IN BAKERY INDUSTRY

In Anatolia where bread production has 

been carried out for 8,000 years, human 

kind has developed production technolo-

gies. Thanks to great progress expe-

rienced in the industry for the last 150 

years, very different types of pasta and 

bakery products are produced. Industrial 

bakeries taking place of neighborhood 

bakeries previously common, then bou-

tique bakeries entered the sector. Selec-

tion of technology in pasta and bakery 

industry is connected with the product. 

If you plan to produce artisan bread or 

half-baked products, you should have 

different and industrial machinery. Be-

sides, companies that are acting within 

the scope of hygiene practices required 

for providing quality products to consum-

ers and that do not comprise on quality, 

always keep up with investing technology 

parallel with developments in the world. 

8 bin yıldır ekmek üretimi yapılan 

Anadolu’da insanoğlu üretim tekno-

lojisini geliştirmiştir. Endüstrideki son 

150 yılda görülen büyük ilerleme saye-

sinde ülkemizde de çok farklı türlerde 

makarna, fırıncılık ürünü üretilmektedir. 

Eskiden yaygın olan mahalle fırınlarının 

yerini endüstriyel fırınlar aldı, sonra da 

butik fırınlar sektöre girdi. Makarna ve 

fırıncılık endüstrisinde teknoloji seçimi 

ürünle bağlantılı oluyor. Artizan ekmek 

yapacaksanız makineler farklı ya da en-

düstriyel, yarı pişmiş ürünler için gereken 

teknolojiler farklı olmak zorunda. Zaten, 

tüketicilere kaliteli ürün sunmak için ge-

rekli hijyen uygulamaları kapsamında 

hareket eden, kaliteden ödün verme-

yen ileriye dönük çalışma yapan firma-

lar, dünyadaki gelişmelere paralel olarak 

teknolojiye yatırım yapmaktan geri kal-

mamaktadır. 
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“In the philosophy of Sarmaşık Makine, quality comes first. We are striving to produce high quality 
products. Frankly, we insist that we are manufacturing the strongest and the most robust machines 
in our industry in Turkey”.

“Sarmaşık Makine’nin benimsediği felsefede kalite her şeyden önce gelir. Ürünlerimizi kaliteli bir 
şekilde üretmek için özel bir çaba içerisindeyiz. Açıkçası bulunduğumuz sektörde Türkiye’nin en 
güçlü, en sağlam makinelerini ürettiğimizi iddia ediyoruz.”

“KALİTE VE AHLAKLI TİCARET, 
BAŞARININ ANAHTARIDIR”

Nevin TOPRAK, Sarmaşık Makine:

 “QUALITY AND ETHICAL TRADING 
ARE THE KEYS OF SUCCESS”

.....................................................................................................................
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Sarmaşık Makine is one of the most important repre-

sentatives of Turkish bakery technologies industry. Cur-

rently exporting to 55 countries, the company has mana-

ged to advance its manufacture from a single machine 

to turnkey projects in 43 years. Having completed many 

turnkey projects around the world, Sarmaşık Makine ma-

nufactures its products in its facility located in the Gebze 

Organized Industrial Zone.

Sarmaşık Makine MENA and Asian Regional Director 

Nevin TOPRAK attributed the success of the company 

to an understanding of quality product and ethical trade, 

and said: “In the philosophy of Sarmaşık Makine, qua-

lity comes first. We are striving to produce high quality 

products. Frankly, we insist that we are manufacturing 

the strongest and the most robust machines in Turkey”. 

Toprak said: “I believe that the second factor that affects 

our success is conducting business in an ethical way.”

We discussed  the tailored solutions offered by Sarmaşık 

Makine, the trends in baking industry and target markets with 

Nevin TOPRAK, who asserted that branding is a must to sur-

vive in the global world. We hear the details from Toprak:

Mrs. Toprak, we all know about Sarmaşık Makine 
but could you share with us the story of foundation of 
your company and its development process?

Sarmaşık Makine was founded in 1974 by Osman Top-

rak and his uncle Kerim Öksüz. Initially starting its business 

operations with the production of dough cutting machines, 

Sarmaşık Makine increased the number of the machines it 

manufactures, and in 43 years it has become a company 

that delivers turnkey projects. With an experience of more 

than 40 years, we are manufacturing technological solu-

tions required for the production of the toast bread and 

hamburger buns, sandwich bread, Turkish bread, and Eu-

ropean bread varieties which are known as artisan bread, 

except for other products such as Arabic bread.

We know you complete turnkey projects in the field 
of industrial bakery. What are the machines which are 
completely manufactured by the company?

It would be best if we discuss our technologies with their 

respective manufacturing processes. As you know, millers 

produce fl our. Then we take their fl our at bakeries. First 

of all, we manufacture in-site silos to store fl our. Then we 

carry the fl our to mixers via automatic dosing systems, and 

knead the dough. Then the bread production lines are star-

ted, and the dough processing machines come into play. 

We have fermentation machines for dough proofing, or 

proofing units for semi-automated systems. After fermen-

tation, the bread is baked in various ovens depending on 

the capacity of the facility. Of course ovens may also differ 

according to the manufacturing system. Industrial bakeries 

Türkiye fırıncılık teknolojileri sektörünün önemli temsil-

cilerinden biri Sarmaşık Makine. Hâlihazırda 55 ülkeye 

makine ihraç eden firma, bir makineyle başladığı üretimini 

43 yıl içerisinde anahtar teslimi tesisler kuracak düzeye 

taşımayı başarıyor. Halihazırda dünyanın birçok noktasın-

da çok sayıda anahtar teslim projeye imza atan Sarmaşık 

Makine, makinelerinin üretimini ise Gebze Organize Sana-

yi Bölgesi’ndeki fabrikasına gerçekleştiriyor. 

Firmalarının başarısını kaliteli ürün ve ahlaklı ticaret an-

layışına bağlayan Sarmaşık Makine MENA ve Asya Bölge 

Direktörü Nevin TOPRAK, “Sarmaşık Makine’nin benim-

sediği felsefede kalite her şeyden önce gelir. Ürünlerimizi 

kaliteli bir şekilde üretmek için özel bir çaba içerisindeyiz. 

Açıkçası bulunduğumuz sektörde Türkiye’nin en güçlü, en 

sağlam makinelerini ürettiğimizi iddia ediyoruz.” diyor ve 

ekliyor: “Bunun yanı sıra başarıyı etkileyen ikinci nedenin 

ahlaklı ticaret olduğuna inanıyorum.” 

Global dünyada var olmak için markalaşmanın şart 

olduğunu da söyleyen Nevin TOPRAK ile Sarmaşık 

Makine’nin müşterilere özel sunduğu çözüm önerilerini, 

fırıncılık sektöründeki trendleri ve hedef pazarı konuştuk. 

Detayları Toprak’tan alıyoruz. 

Sayın TOPRAK, Sarmaşık Makine’yi herkes biliyor 
ancak hatırlatmak amacıyla firmanızın kuruluşunu ve 
bugünlere geliş sürecini bizimle paylaşır mısınız?

Sarmaşık Makine, 1974 yılında Osman Toprak ve da-

yısı Kerim Öksüz tarafından kuruldu. İlk olarak bir hamur 

kesme makinesi üretimiyle işe başlayan Sarmaşık Maki-

ne, yıllar içerisinde makine sayısını artırdı ve 43 yıl içinde 

anahtar teslim projeler üretir hale geldi. 40 yılı aşkın bir 

tecrübeyle unun saklanmasından yani silolardan başla-

yarak paketlemeye kadar birçok teknolojik çözümümüz 

var. Arap ekmeği gibi ürünler hariç; tost ve hamburger 

ekmeği, sandviç, Türk ekmeği, artizan gibi Avrupai ekmek 

olarak tanımladığımız tüm ekmeklerin üretilmesi için ge-

rekli teknolojik çözümleri üretiyoruz. 

Endüstriyel fırıncılık alanında anahtar teslim projeler 
yaptığınızı biliyoruz. Peki, tamamen kendi üretiminiz olan 
makineler neler, bunlardan biraz bahsedebilir misiniz?

Ürettiğimiz teknolojileri, üretim süreciyle ele almak daha 

doğru olacaktır. Bildiğiniz gibi unu değirmenciler üretir. Ar-

dından onların ürettiği unu fırınlarda biz devralıyoruz. Biz 

de öncelikle unu muhafaza etmek amacıyla fabrika içi un 

siloları üretiyoruz. Akabinde bu unu otomatik dozajlama 

sistemlerimizle mikserlere taşıyıp, yoğurma işlemini ger-

çekleştiriyoruz. Daha sonra ekmek üretim hatları başlıyor 

ve hamur işleme makineleri devreye giriyor. Hamurun ma-

yalanması için fermantasyon makinelerimiz mevcut ya da 

sistem yarı otomatikse fermantasyon odalarımız bulunu-

yor. Fermantasyondan sonra hazırlanan ekmekler tesisin 
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use tunnel ovens, which continuously bake bread on a line, 

which we call “continuous lines”. These ovens may have 

various baking systems, such as the cyclothermic system, 

or the thermoil system. There may also be single-storey or 

3-storey tunnel ovens. Later, on the automatic lines, the 

baked products are automatically removed from pans. Af-

ter the pans are emptied, the system moves the bread to 

cooling towers. After the bread is cooled down, it is sliced 

and sent for packaging, or if it is a hamburger bun or sand-

wich bread, it is directly sent to the packaging machines.

We configure each project as per the demands and ne-

eds. Depending on the budget, sometimes we can work 

in 2 phases or 3 phases. If the customer does not want to 

make a big investment at once, we can design the project 

to make it fully automatic after a few years. In the first pha-

se, we commission the facility with semi-automatic opera-

tion. However, we configure it in a way that it can be turned 

into a fully automatic system without spending too much 

or renewing the devices during an upgrade in the second 

phase after a few years. Our primary goal when designing 

the systems is to understand the demand of the customer 

and respond to the exact needs of the customer.

I think you produce technological solutions for faci-
lities at various scales?

Yes, we have solutions for businesses at various diffe-

rent scales, from a small coffee shop to turnkey industrial 

projects. Our product range has been significantly ex-

panded. Although this occasionally causes problems in 

controlling production, we continue to manufacture our 

systems as long as there is a demand. 

Where do you manufacture your products? Do you 
have any production facilities or offices abroad?

Our facility is located in the Gebze Organized Industrial 

Zone. All of the manufacturing processes are undertaken 

here. We have marketing, project and sales offices in Dubai 

and in America. Thus, we can be closer to our customers 

and provide better services without using any intermediari-

es. We sell machines that are 100 percent made in Turkey 

and currently we export these products to 55 countries.

You said that you export your machines and soluti-
ons for the bakery industry to 55 countries. What is the 
secret behind this success?

I think the secret is the philosophy of the company. In the 

philosophy of Sarmaşık Makine, quality comes first. We are 

striving to produce high quality products. Frankly, we in-

sist that we are manufacturing the strongest and the most 

robust machines in Turkey. The second factor which af-

fects our success is conducting business in an ethical way. 

I think quality and ethical trading are the most important 

common features of long-lasting and successful compa-

kapasitesine göre çeşitli fırınlarda pişiyor. Tabi fırınlar da 

farklı farklı üretim sistemlerine göre değişiklik gösterebi-

liyor. Endüstriyel fırıncılıkta “continuous line” dediğimiz, 

yani sürekli bant üzerinde pişiren tünel fırın sistemleri kul-

lanılıyor. Bunlar da kendi içlerinde sikloterm ya da ther-

moil sistem gibi farklı pişirme sistemlerine sahip olabiliyor. 

Aynı şekilde tek katlı veya 3 katlı tünel fırınlar da olabiliyor. 

Daha sonra eğer sistem otomatik hat ise ürünler piştikten 

sonra otomatik olarak tavalar boşaltılıyor. Tavalar boşal-

dıktan sonra bu sitem ekmeği soğutma kulelerine sevk 

ediyor. Ekmek soğuduktan sonra dilimleniyor ve paketle-

meye gidiyor veya hamburger ya da sandviç ekmeği ise 

doğrudan paketleme makinelerine sevk ediliyor.

 

Talebe ve ihtiyaca göre her projeyi kendi içinde konfi-

güre ediyoruz. Bütçeye göre bazen 2 ya da 3 fazlı çalışa-

biliyoruz. Müşteri anlık olarak çok büyük bir yatırım yap-

mak istemiyorsa, biz projeyi birkaç yıl sonra tam otomatik 

olacak şekilde projelendirebiliyoruz. İlk fazda tesisi yarı 

otomatik olarak hayata geçiriyoruz. Ancak konfigrasyonu 

öyle bir şekilde ayarlıyoruz ki, birkaç yıl sonra ikinci fazda 

sistemi upgrade ederken çok fazla para harcamaya ve 

cihazları yenilemeye gerek kalmadan tesisi tam otomatik 

sisteme geçirebiliyoruz. Sistemleri oluştururken ilk hedefi-

miz müşterinin talebini iyi anlamak ve tam olarak müşteri-

nin ihtiyacına karşılık vermek.
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nies in Turkey. These two factors are the keys of success.

However, I would like to mention another factor: bran-

dization, which is as important as the factors I mentioned 

earlier. For example, as Sarmaşık Makine, we are a well-

known brand in Turkey and now we have become a well-

known brand around the world. However, we are not yet 

as well-known as a German or an Italian brand. In Turkey, 

we are manufacturing better machines than Italians, but 

German and Italian brands are better preferred than us 

all around the world. This is because these countries are 

very successful in branding. The situation is the same in 

almost all markets. I mean, Turkey starts the competition a 

step behind its competitors. Therefore, I think that Turkey 

should focus more on branding for success in the future.

How do you market or differentiate yourself as Sar-
maşık Makine, particularly in foreign markets?

Foreign language is very important in marketing and sa-

les departments to be able to survive abroad. Today, all 

companies need to employ talents that can speak foreign 

languages fl uently. Having a second or third foreign langu-

age besides English is a great advantage. You cannot do 

business via an interpreter because your customer needs 

to trust in you, which you can only achieve via a strong 

communication. At Sarmaşık Makine, we believe we have 

Her ölçekteki tesis için teknolojik çözüm üretiyorsu-
nuz sanırım?

Evet, her ölçekteki işletme için çözümlerimiz var. Küçük 

bir kahve dükkânından anahtar teslim endüstriyel projele-

re kadar farklı ölçeklerdeki işletmeler için çözümler üreti-

yoruz. Ürün gamımız oldukça genişledi. Bu durum bazen 

bizi üretim kontrolünde sıkıntıya sevk etse bile talep oldu-

ğu sürece imalatımıza devam ediyoruz. 

İmalatınızı nerede yapıyorsunuz? Yurtdışında üretim 
tesisiniz ya da ofisleriniz bulunuyor mu? 

Fabrikamız İstanbul Gebze Organize Sanayi’de bu-

lunuyor. İmalatımızın tamamı burada yapılıyor. Dubai’de 

ve Amerika’da pazarlama, proje ve satış ofislerimiz bulu-

nuyor. Bu ofislerimiz sayesinde müşterimize daha yakın 

olabiliyor ve arada aracılar olmadan çok daha kolay bir 

şekilde onlara hizmet sunabiliyoruz. Yüzde 100 Türk malı 

makine satıyoruz ve hâlihazırda 55 ülkeye ihracat yapı-

yoruz. 

Makinelerinizi ve fırıncılık sektöründeki çözümlerinizi 
55 ülkeye ulaştırdığınızı söylediniz. Bu başarının arka-
sındaki sır nedir? 

Bence bunun sırrı şirket felsefesi. Sarmaşık Makine’nin 

benimsediği felsefede kalite her şeyden önce gelir. Ürün-

lerimizi kaliteli bir şekilde üretmek için özel bir çaba içeri-

sindeyiz. Açıkçası bulunduğumuz sektörde Türkiye’nin en 

güçlü, en sağlam makinelerini ürettiğimizi iddia ediyoruz. 

Bunun yanı sıra başarıyı etkileyen ikinci nedenin ahlaklı ti-

caret olduğuna inanıyorum. Bence kalite ve ahlaklı ticaret, 

Türkiye’deki uzun ömürlü ve başarılı firmaların en önemli 

ortak özelliğidir. Bu iki oldu, başarının anahtarıdır.

Ama tüm bunlar kadar önemli bir başka şeyden, mar-

kalaşmadan da bahsetmek istiyorum. Örneğin, Sarma-

şık Makine olarak biz, Türkiye’de bilinen bir markayız ve 

artık dünyada da biliniyoruz. Ancak bir Alman ve İtalyan 

markası kadar bilinmiyoruz. Türkiye olarak İtalyanlardan 

daha iyi makineler üretiyoruz ama dünya çapında Alman 

ve İtalyan markaları bizden daha çok tercih ediliyor. Çün-

kü bu ülkeler markalaşma konusunda son derece başa-

rılılar. Bu durum hemen hemen bütün pazarlarda geçerli. 

Yani Türkiye olarak maça 1-0 yenik başlıyoruz. Dolayısıyla 

Türkiye’nin önümüzdeki süreçte başarı için markalaşmaya 

daha çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Sarmaşık Makine olarak, özellikle yurtdışı pazarda 
kendinizi nasıl pazarlıyor veya nasıl farklılaştırıyorsunuz?

Yurtdışında var olabilmek için pazarlama ve satış bölüm-

lerinde yabancı dil çok önemli. Bugün bütün şirketlerin ya-

bancı dil bilen personelleri bünyesinde barındırması gere-

kiyor. İngilizcenin yanında ikinci veya üçüncün bir yabancı 

dil olması çok büyük avantaj olur. Satışta işinizi tercüman-
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a good communication abroad. In brief, if your product 

is good, if you can communicate yourself well, and if you 

reach your customer, success will automatically follow. 

Our organizational activities are still underway at the fa-

cility. As you know, companies are dynamic living struc-

tures. The human labour should be good and qualified. 

Therefore we are committed to train our employees, and 

we find the necessary consultants and managers to do 

this. We also benefit from the experience of our seniors, 

since we are involved in technical manufacturing. Beca-

use, it is also very important to learn, share, and pass on 

knowledge to the future generations. While working, we 

try to achieve all of these at once.

Could you tell us about trends in the industry? What 
are the changes in boutique and industrial bakery, and 
which type of bakery is more common today?

First of all, let me talk about the trends in Turkey. Here, in 

the beginning, there were neighbourhood bakeries. Then, 

revolving and multi-layered ovens were introduced. After 

that, bakers were united due to competition, which led to 

industrial lines and industrial bakeries. Now the boutique 

bakeries, which are similar to neighbourhood bakeries, 

have become more popular thanks to the trend of healthy 

eating. These bakeries offer services in line with the health 

eating trend, offering various products including seed bre-

ad, walnut bread, gluten-free products and artisan bread.

I think Turkey is one of the countries driving trends in 

the bakery industry. That is because we are one of the 

countries with the highest rates of bread consumption, 

and we eat bread for three meals a day. You cannot see 

this anywhere else around the world. For example, I have 

been in the Middle East for 8 years. The understanding 

of health is a relatively new concept there, but they are 

not yet as successful as we are in terms of the quality of 

bread. For example, there are excellent facilities and big 

investments in Saudi Arabia. They have automatic lines, 

facilities manufacturing without a touch of hand; howe-

ver, these facilities are only for industrial manufacturing. 

Artisan bread and sourdough bread are not so popular 

yet in these regions. However, boutique bakery is a pro-

mising field in the Middle East. 

What are changes and developments in bakery 
technologies?

As you know, we organize an industrial fair every 2 ye-

ars in Turkey: IBATECH. This fair drives tge developments 

in our industry. Every time we participate at this fair, we 

see that quality products are being manufactured and the 

workmanship is improving. I think Turkey is consolidating 

its place in the global market with such developments. 

lar aracılığıyla yürütemezsiniz çünkü müşterinizin size gü-

ven duyması gerekir ki, bunu da ancak güçlü bir iletişimle 

sağlayabilirsiniz. Biz Sarmaşık Makine olarak yurtdışında 

iyi bir iletişim kurduğumuza inanıyoruz. Sonuç olarak; ürü-

nünüz iyiyse, iyi bir iletişim kurabiliyorsanız ve müşterinize 

ulaşabiliyorsanız başarı kendiliğinden gelecektir. 

Bunun yanı sıra fabrika ayağında organizasyon çalışma-

larımız halen devam ediyor. Bildiğiniz gibi şirketler yaşa-

yan dinamik yapılardır. İnsan gücünün iyi ve nitelikli olması 

gerekir. Bu yüzden çalışanlarımızı eğitmeye önem veriyor 

ve bunun için gerekli danışmanları, müdürleri buluyoruz. 

Ayrıca teknik üretim yaptığımız için büyüklerimizin tecrü-

besinden de yararlanıyoruz. Çünkü tecrübeyi öğrenmek, 

paylaşmak ve gelecek nesillere taşımak da çok önemli. 

Çalışmalarımızı yaparken tüm bunları bir arada yürütmeye 

gayret ediyoruz. 

Biraz da sektördeki trendlerden bahseder misiniz? 
Butik ve endüstriyel fırıncılıktaki değişim nasıl, hangi 
fırıncılık türü günümüzde ön plana çıkıyor? 

Öncelikle Türkiye’deki trendlerden bahsedelim. 

Türkiye’de önceleri mahalle fırınları vardı. Sonra döner 

ve katlı fırınlar; akabinde de rekabet nedeniyle fırıncılar 

birleşti, endüstriyel hatlar kuruldu ve endüstriyel fırınlar 

piyasaya çıktı. Şimdilerde ise sağlıklı beslenme algısıyla 

birlikte yeniden mahalle fırınları dediğimiz butik fırınlar rağ-

bet görmeye başladı. Bu fırınlar, sağlıklı beslenme algısı-

na uygun olarak çekirdekli ve cevizli ekmekler, glütensiz 

ürünler, artizan ekmekler gibi çok çeşitli ürünlerle tüketi-

ciye hizmet veriyor.

Fırıncılıktaki trend açısından bence Türkiye lokomotif 

ülkelerden biri. Çünkü dünyanın en çok ekmek tüketen 

ülkelerinden biriyiz ve günde 3 öğün ekmek yiyoruz. Bu 

tablo dünyanın hemen hemen hiçbir ülkesinde yok. Örne-

ğin ben 8 yıldır Ortadoğu’dayım. Orada sağlık algısı yeni 

yeni gündeme gelen bir konu ve ekmek kalitesinde henüz 

bizim kadar başarılı değiller. Mesela Suudi Arabistan’da 

şahane tesisler ve büyük yatırımlar var. Otomatik hatlar, 

el değmenden üretim yapan tesisler var ama bunlar ta-

mamen endüstriyel üretim yapan tesisler. Artizan ve ekşi 

mayalı ekmekler bu bölgelerde henüz o kadar popüler 

değil. Ancak Ortadoğu’da da butik fırıncılık geleceği olan 

bir alan.

Fırıncılık teknolojilerindeki değişim ve gelişim hak-
kında neler söyleyebilirsiniz? 

Bildiğiniz gibi bizim sektörümüzde  2 yılda bir Türkiye’de 

düzenlenen bir fuar var: IBATECH. Bu fuarın sektörümüz-

deki gelişmeye ışık tuttuğunu söyleyebiliriz. Bu fuara her 

katılığımızda, kaliteli ürünlerin üretildiğine, işçiliğin gelişti-

ğine şahitlik ediyoruz. Bence Türkiye, bu gelişmeyle birlik-

te dünya pazarında yerini sağlamlaştırıyor.
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And what does our company do? We are working with 

German engineers, who design our projects and we di-

rectly implement them. Furthermore, our R&D team is 

based in Gebze. This is because, if you do not follow 

the technology, you will lag behind, which is the case in 

every industry. We do not have the luxury of standing by, 

because world markets are moving really fast.

What are your expectations from investors who will 
establish a new facility, or from businessmen who 
will restore their facilities? How does purchasing and 
commissioning process work in a new facility and how 
should it work?

Our investor can be a self-educated baker, a food en-

gineer or a financier. Regardless of their background, 

we want them to analyze their territories very well and 

complete the feasibility analyses. You need to know the 

answers to the questions about where the factory will be 

established, what kind of bread it will manufacture, what 

its capacity will be and how many loaves of bread will be 

manufactured, who the target audience will be, what the 

price will be, etc., because the every region wants and 

consumes a different type of bread. Considering everyone 

better about their own market, I want investors to make 

these preliminary investigations and feasibility studies.

After these studies, the customer contacts us, and 

shares with us the results of the feasibility study and the 

obtained information, and answers our questions about 

what the type and weight of bread to be manufactured. 

If the customer is not a food engineer, they may not have 

enough knowledge about certain technical issues such 

as cooking time, fermentation time, etc. At this point, we 

use our optimum values and data. As a result, relying on 

the demands of the customer and on our knowledge, 

Peki firma olarak biz neler yapıyoruz? Biz, Alman mü-

hendislerle çalışıyoruz. Projelerimizi bu mühendislere yap-

tırıyor ve doğrudan uygulamasına geçiyoruz. Ayrıca kendi 

Ar-Ge ekibimiz Gebze’de bilfiil çalışıyor. Çünkü her sek-

törde olduğu gibi teknolojiyi başa baş takip etmezseniz 

geri kalırsınız. Durmak gibi bir lüksümüz yok, çünkü dün-

ya pazarları çok hızlı.

Yeni bir fabrika kuracak olan yatırımcı ya da tesisini 
yenileyecek olan bir işadamından beklentiniz nedir? 
Yeni bir tesiste satınalama ve faaliyete geçme süreçleri 
nasıl işliyor ya da işlemelidir?

Yatırımcımız alaylı bir fırıncı, bir gıda mühendisi veya 

herhangi bir finansör olabilir. Her kim olursa olsun biz on-

lardan öncelikle kendi bölgelerini çok iyi analiz etmelerini, 

fizibilitelerini çok iyi yapmalarını istiyoruz. Fabrika nerede 

kurulacak, ne tür ürünler üretecek, ne kadar kapasiteyle 

çalışacak ya da günde kaç ekmek üretecek, tüketici kit-

lesi kimlerden oluşacak, ne kadara satabilecek, vs. gibi 

soruların yanıtlarını bilmek gerekiyor. Çünkü her bölgenin 

istediği ve tükettiği ekmek farklı oluyor. Herkesin de kendi 

pazarını çok daha iyi bildiğini düşünerek yatırımcılardan 

öncelikle bu ön araştırmayı ve fizibilite çalışmasını yapma-

larını istiyoruz.

Bu araştırmadan sonra müşteri bize ulaşıyor ve hem 

bu fizibilite çalışmasını ve edindiği bilgileri bizimle payla-

şıyor hem de ekmeğin türü, gramajı gibi teknik konularla 

ilgili sorularımızı cevaplıyor. Eğer müşteri gıda mühendi-

si değilse, ekmeğin pişirme süresi, fermantasyon süresi 

gibi bazı teknik konularda bilgi sahibi olmayabiliyor. Bu 

noktada da kendi optimum değerlerimizi ve datalarımızı 

baz alıyoruz. Tüm bunların neticesinde müşterinin taleple-

ri ve bizim birikimlerimiz doğrultusunda, gerekli kapasite 

analizlerini yapıyor, müşterinin bütçesine en uygun konfi-
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we perform the necessary capacity analysis and prepa-

re a configuration that fits the customer’s budget. Later, 

we evaluate the new demands of the customer for this 

configuration, and then set the price. If we agree on the 

price, we start the installation of the facility. After the ins-

tallation, we start trainings, and then carry out a pilot pro-

duction. If necessary, we create recipes for production. 

Finally, we deliver the key to the customer and we keep 

in contact with them at all times.

What kind of services do you offer to your custo-
mers who plan to renew their facilities or switch to full 
automation?

Actually, this is an engineering service. We sell enginee-

ring rather than machinery. Yes, we have many customers 

who have facilities or other machines to be upgraded. 

When we start such projects, first we look at the mac-

hines that the customers have. We never prefer getting 

rid of these mac-

hines and selling 

new ones to replace 

them. Often in these 

projects, we recon-

figure our machines 

to integrate them to 

the existing tech-

nologies. In other 

words, we modify 

our machines to in-

tegrate them to the 

customer’s facility.

Could you give 
us some information about the new technologies that 
you are currently working on, if any?

I cannot go into the details but  our R&D department is 

currently working on a special project. There is a new trend 

in Europe which known as “Green Energy”. We are plan-

ning to use this in our latest multi-storey tunnel systems 

named Thermo. These are very economical systems with 

oil heating and great energy saving capabilities. 

These “Green Energy” based systems which are very 

popular and growing all across Europe are quite new in 

Turkey. Europe has achieved so much progress with it 

that the operators are currently converting even the hot 

air coming out of the chimneys. Therefore, Turkey needs 

to work more on this “Green Energy”. The R&D depart-

ment of our company is focused on the projects that will 

improve our technologies in this direction.

During our interview, we mentioned about the de-
mand for healthy food. Does the technology used in a 
facility affect whether the food is healthy or not?

gürasyonu hazırlıyoruz. Akabinde varsa müşterinin hazır-

lanan konfigürasyonla ilgili yeni taleplerini değerlendiriyor, 

sonra da fiyat belirleme aşamasına geçiyoruz. Fiyat nok-

tasında da anlaşırsak makinelerin üretimine başlıyoruz ve 

kendi ekibimizle tesisin montajını gerçekleştiriyoruz. Mon-

tajdan sonra eğitimlere geçiyor ve akabinde deneme üre-

timini gerçekleştiriyoruz, hatta gerekirse üretim için reçe-

teler de oluşturuyoruz. Son olarak anahtarı müşterimize 

teslim ediyor ve hiçbir zaman kendisiyle bağlantılarımızı 

koparmıyoruz.

Peki mevcut tesisini bir üst kademeye çıkarmak ya 
da tam otomasyona geçmek isteyen müşterilerinize 
nasıl bir hizmet veriyorsunuz?

Bu aslında bir mühendislik hizmeti. Biz de makine ya-

pıp satmaktan ziyade mühendislik satıyoruz. Evet, elinde 

tesisi ya da başka makineleri olan ve bu tesislerini ge-

liştirmek isteyen müşterilerimiz çokça oluyor. Böyle bir 

projeye başlarken 

öncelikle müşterinin 

elinde hangi maki-

neler bulunduğuna 

bakıyoruz. Hiçbir 

zaman bu makineleri 

kaldırıp, yerine yeni-

lerini satmayı tercih 

etmiyoruz. Genellik-

le bu tür projelerde, 

kendi makinelerimizi 

mevcut teknolojile-

re entegre edecek 

şekilde yeniden dü-

zenliyoruz. Yani ma-

kinelerimizi onların tesisine entegre edebilmek için maki-

nelerimizde değişiklikler yapıyoruz. 

Biraz da varsa üzerinde çalıştığınız yeni teknolojiler 
hakkında bilgi verir misiniz? 

Henüz tüm detaylarını paylaşma şansım yok ancak 

AR-GE departmanımızın özel bir proje üzerinde çalıştığını 

söyleyebilirim. Avrupa’da “Green Energy” diye bilinen yeni 

bir yönelim var. Biz de en son ürettiğimiz Thermoil isimli 

katlı tünel sistemlerimizde bunu kullanmayı hedefl iyoruz. 

Bunlar yağ ısıtmalı ve müthiş enerji tasarrufu sağlayan çok 

ekonomik sistemler. 

Avrupa’da bilinen ve ivmesi hızlı yükselen “Green 

Energy” bazlı sistemler, Türkiye’de henüz çok yeni. Hatta 

Avrupa bu işi o kadar ilerletti ki işletmeciler artık baca-

dan çıkan sıcak havayı bile dönüştürüyorlar. Dolayısıyla 

Türkiye’nin bu “Green Energy” konusunda biraz daha ça-

lışması gerekiyor. Biz de firma olarak Ar-Ge birimimizde, 

teknolojilerimizi bu yönde geliştirecek projelere odaklan-

mış durumdayız. 



Technology is definitely affecting the structure of food. 

For example, each technology or each surface that co-

mes into contact with food should be made of stainless 

steel. There are already various standards related to this 

matter. We need to comply with these standards in order 

to be included in the international market. The reason 

we have been in this industry for 43 years is that all our 

machines are manufactured with the same norms and 

standards. We use appropriate cables and materials to 

comply with the Food Regulations, and our technology is 

tailored accordingly. If you do not follow these rules, you 

will not be able to export, and you can only achieve only 

short-term sales.

What can be done to help Turkish brands to improve 
their recognition and export capacity globally?

In a global world, everyone can reach everywhere. I 

think the Turkish companies have many advantages be-

cause they can take risks and act courageously. Europe, 

on the other hand, does not like risks and prefers to re-

main in secure environments. This allows Turkish compa-

nies to gain positions in many markets where Europeans 

cannot operate due to concerns of security. In addition, 

they can adapt easily and offer very fl exible solutions for 

customer’s problems. However, the fl exibility of the Tur-

kish companies can sometimes have a negative effect. 

For example, when we solve a problem we do not re-

cord the solution, as we do not work systematically like 

the Europeans, and we often repeat the same mistakes. 

This may lead many companies to deal with unnecessary 

problems and lose time. 

If we can work a bit more systematically and, as I men-

tioned earlier, if we focus on branding, especially on bran-

ding as the whole country, we can increase our strength 

in the global market. However, branding of countries re-

quires a combination of a strong economy, strong po-

litics, and strong businessmen. When all of these are 

combined with quality products and ethical trading, we 

can sell our products in global markets at higher profit 

margins, and increase the export capacity of our country.

Finally, what are your target markets? Which mar-
kets should our country target?

We are an experienced company and we are able to 

sell to all over the world. If the new companies in the 

industry want to export, their target markets must be the 

neighbouring countries where they can have the most 

convenient and easy access. Turkey is situated in a fairly 

attractive location for exporters. The companies in Turkey 

can start their export operations with countries such as 

Russia, Ukraine, Bulgaria, Greece, Romania, Middle East 

and Northern Africa. They can access and offer services 

in these regions more easily.

Söylemişimizin bir noktasında sağlı gıda talebinden 
bahsettik. Peki fabrikalarda kullanılan teknoloji,  gıda-
nın sağlıklı olup olmamasını etkiliyor mu? 

Teknoloji, mutlaka gıdanın yapısını etkiliyor. Örneğin gıda 

ile teması olan her teknoloji, daha doğrusu her yüzey pas-

lanmaz çelikten üretilmek zorunda. Zaten bununla ilgili 

normları belirleyen birçok standart var. Uluslararası pazarda 

yer alabilmek için bu standartlara uymamız gerekiyor. 43 yıl-

dır sektörde olmamızın nedeni de tüm makinelerimizin aynı 

normlarda ve standartlarda üretilmesidir. Gıda nizamname-

sine uygun kablolar, malzemeler kullanıyoruz ve teknoloji-

lerimiz buna göre düzenleniyor. Bu kurallara uymazsanız 

ihracat yapamazsınız, ancak kısa vadeli satış yapabilirsiniz.

Sizce Türk markalarının dünya çapında daha çok ta-
nınması ve ihracat kapasitelerini arttırmaları için neler 
yapılabilir?

Global dünyada herkes her yere ulaşabiliyor. Ancak 

bence Türkler bu noktada son derce avantajlılar çünkü 

risk alabiliyorlar ve cesurlar. Örneğin Avrupalılar tehlikeyi 

sevmiyorlar ve güvenli ortamlarda bulunmayı tercih edi-

yorlar. Bu da Türk firmaların Avrupalıların güvenlik nede-

niyle gidemediği birçok pazarda yer edinmesine imkan 

tanıyor. Ayrıca duruma çok çabuk ayak uydurabiliyor ve 

müşterinin sorununa yönelik son derece esnek çözümler 

sunabiliyorlar. Ancak Türklerin bu esnekliği bazen negatif 

etki de yapabiliyor. Çünkü Avrupa gibi sistematik çalışma-

dığımız için problemi çözerken bazen kayıt altına almıyor 

ve aynı hataları sık sık tekrarlayabiliyoruz. Bu da firmala-

rımızın birçok gereksiz problemle uğraşmasına ve zaman 

kaybetmesine yol açıyor.

Eğer biraz daha sistematik çalışabilir ve daha önce de 

bahsettiğim gibi markalaşma konusuna, özellikle de ülke 

olarak markalaşma konusuna odaklanırsak dünya paza-

rındaki gücümüzü son derece arttırabiliriz. Ancak ülkele-

rin markalaşması için güçlü ekonomi, güçlü siyaset, güçlü 

işadamı olgularının hepsinin bir arada olması gerekiyor. 

Bunlar kaliteli ürün ve ahlaklı ticaretle birleştiğinde dünya 

pazarında çok daha yüksek kar marjlarıyla satış yapabilir, 

ülkenin ihracat kapasitesini arttırabiliriz.

Son olarak hedef pazarlar noktasında bizi bilgilendirir 
misiniz? Ülke olarak hangi pazarlara yönelmek gerekir?

Biz eski bir firmayız ve dünyanın her yerinde satış ya-

pabiliyoruz. Ancak sektöre yeni giren ve ihracat yapmak 

isteyen firmaların çıkış noktası, en uygun ve kolay erişim 

sağlayabilecekleri sınır komşusu ülkeler olmalıdır. Türki-

ye, lokasyon açısından ihracat için çok güzel bir noktada 

bulunuyor. Türkiye’deki firmalar Rusya, Ukrayna, Bulga-

ristan, Yunanistan, Romanya gibi ülkeler ile Ortadoğu ve 

Kuzey Afrika bölgeleriyle ihracat faaliyetlerine başlayabilir-

ler. Bu bölgelere hem daha kolay hizmet verebilir hem de 

çok daha kolay ulaşabilirler.
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TERCİH EDİLEN ÇÖZÜM 
ORTAĞINIZ: KARATAŞ

ISI MÜHENDİSLİK

Efe Türker, Karataş Isı Mühendislik “We cur-
rently export directly to 28 countries, indirectly 
to a total of 41 countries. Our machines are ac-
tive all over the world except Antarctica and the 
Arctic. One of our future goals is to be among 
the top 5 companies in the world. We believe 
that we will be able to achieve this goal by 2028. 
Up until now, we have built more than 40 turn-
key factories. Today, our products are used by 
all of the major brands in the sector.”

Efe Türker, Karataş Isı Mühendislik “Şuan doğru-
dan 28, dolaylı olarak toplam 41 ülkeye ihracat 
yapıyoruz. Antartika ve Kuzey Kutbu hariç dün-
yanın her kıtasında makinelerimiz aktif olarak 
hizmet veriyor. Gelecek hedefl erimiz arasında 
dünyada ilk 5 firma arasında yer almak bulunu-
yor. 2028 yılına kadar bunu gerçekleştireceğimize 
inanıyoruz. Kurulduğumuz günden bugüne 40’tan 
fazla anahtar teslimi fabrika kurduk. Günümüzde 
sektörde bildiğiniz tüm büyük markaların tamamı-
nın makine parkurlarında ürünlerimiz mevcut.”

PREFERRED
SOLUTION PARTNER: 

KARATAŞ ISI
MÜHENDİSLİK

.....................................................
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Karataş Isı Mühendislik has been operating in the ba-

kery sector for 38 years. Stating that they have built more 

than 40 turnkey factories up until now, İ. Efe TÜRKER, 

CEO of Karataş Isı Mühendislik underlined that they suc-

ceeded in producing many machines that could not be 

produced in Turkey as a result of successful R&D studies. 

Türker, who emphasized that 14% of their annual budget 

is allocated for R&D department’s studies and they have 

fulfilled the necessary procedures in order to create an 

R&D center in June 2017, announced that they will offici-

ally establish Karataş R&D Center in September. 

We have had an interview with Efe Türker about the 

turnkey projects, new production lines to be presented 

to the market and future goals of Karataş Isı Mühendislik. 

Here are the details of the interview with Mr. Türker.

Dear TÜRKER, first of all, could you mention about Ka-
rataş Isı Mühendislik? Would you share with us the estab-
lishment story of your company and the period after that?

In the first years, our firm which was founded in 1979 

mainly provided equipment and technical services requ-

ired by the bakery sector and obtained franchises and 

thus, developed sales and marketing networks and thro-

ughout this period, it observed, experienced and felt the 

challenges, needs and demands of the bakery producers 

and it started in mid-80s to manufacture machinery and 

supporting products in order to help the bakery produ-

cers and bakers work more efficiently.  

Acting on a hadith that says “the most auspicious pe-

ople are those who are the most beneficial to other peop-

le”, Karataş Isı Mühendislik has not lost its amateur spirit 

on this journey despite the quality and timely services 

and professional works it has provided over the years. 

Placing the prudent tradesman culture and morality at 

the center of its business operations and offering the hig-

hest quality services and sincerity to its customers, the 

company achieved in 1990s to be one of the most reli-

able and trusted companies in our country and the first 

preference of the bakers.   

In 2000s, the bakery sector developed in parallel to the 

economy of the country places special emphasis on the 

mechanization to meet the demands of the consumers 

whose revenues had increased to a certain level and star-

ted to import from abroad machines that could not be pro-

duced in our country at astronomical prices. In those days, 

many businesses suffered huge damages due to imported 

machinery. Karataş Isı Mühendislik which could not remain 

indifferent to this situation, began to work to protect the 

sector and to keep the financial power of our country in 

our country and thus, laid the foundation of the success of 

the bakery products and bakery sector by manufacturing 

Karataş Isı Mühendislik, 38 yıldır unlu mamuller sek-

töründe faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar 40’tan fazla 

anahtar teslim fabrika kurduklarını söyleyen Karataş Isı 

Mühendislik CEO’su İ. Efe TÜRKER, Türkiye’de üretileme-

yen birçok makineyi, başarılı AR-GE çalışmaları neticesin-

de üretmeyi başardıklarının altını çizdi. Yıllık bütçelerinin 

yüzde 14‘ünü Ar-Ge departmanının çalışmalarına ayırdı-

ğını vurgulayan ve Haziran 2017’de Ar-Ge merkezi oluş-

turabilmek adına gerekli prosedürleri yerine getirdiklerini 

belirten Türker, Eylül ayında ise tescillenmiş olarak Kara-

taş Ar-Ge Merkezi’ni resmi olarak kuracaklarını duyurdu. 

Efe Türker ile Karatış Isı Mühendislik firmasının anahtar 

teslim projeleri, piyasaya sunacağı yeni üretim hatları ve 

geleceğe yönelik hedefl erine dair bir söyleşi gerçekleştir-

dik. Detayları Türker’den alıyoruz. 

Sayın TÜRKER, öncelikle Karataş Isı Mühendislik’ten 
bahseder misiniz? Firmanızın kuruluşunu ve bugünlere 
geliş sürecini bizimle paylaşır mısınız?

1979 yılında kurulan firmamız ilk yıllarında daha çok 

unlu mamuller sektörünün ihtiyaç duyduğu ekip, ekipman 

ve teknik servis hizmetlerini vermiş, bayilik alıp satış ve 

pazarlama ağı geliştirmiştir. Bu zaman içerisinde de unlu 

mamul üreticilerinin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini 

yerinde görerek, yaşayarak ve hissederek 80’li yılların or-

talarından itibaren unlu mamuller üreticilerinin ve fırıncıla-

rın daha verimli çalışabilmeleri adına makine ve destekle-

yici ürünlerin imalatına başlamıştır.

“İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır” hadi-

sini kendisine ilke olarak kabul eden Karataş Isı Mühen-

dislik, çıktığı bu yolda, yıllar içerisinde verdiği kaliteli ve 

zamanında hizmetine, profesyonel çalışmasına rağmen 

içindeki amatör ruhu kaybetmemiştir. Esnaf kültürü ve 

ahlakını ön planda tutup her müşterisine hep en yüksek 

seviye hizmet ve yakınlık sunarak, 90’lı yıllarda fırıncıların 

ilk aradığı adres olarak ülkemizde bilinen ve kalben güve-

nilen bir firma olmuştur.

2000’li yıllara geldiğimizde ülke ekonomisine paralel 

olarak gelişen unlu mamuller sektörü, gelir seviyesi artan 

tüketicinin talebini karşılamak üzere daha da çok maki-

neleşmeye önem vermiş ve yurt dışından astronomik 

fiyatlara ülkemizde üretilemeyen makinaları ithal etme-

ye başlamıştı. O günlerde birçok işletme ithal makinalar 

yüzünden çok büyük zarara uğradı. İlkesi gereği bu du-

ruma kayıtsız kalamayan Karataş Isı Mühendislik, hem 

sektörü korumak için hem de ülkemizin maddi gücünün 

ülkemizde kalması için çalışmalarına başladı ve ülkemizde 

üretilemeyen birçok makineyi, başarılı AR-GE çalışmaları 

neticesinde üretmeyi başararak unlu mamuller ve fırıncılık 

sektörünün bu denli güçlü olmasının temel taşlarından biri 

oldu. Günümüzde ise Karataş, endüstriyel bazda üretim 
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many machines that could not be domestically manufac-

tured in our country through successful R&D studies. No-

wadays, Karataş is the solution partner brand for the entire 

domestic, European and global companies that wish to 

work towards the industrial-based production.  

You are a well-known company in Turkey in such 
areas as the dough handling systems and production 
lines for such bakery products as bread and pizza and 
turnkey bakery products installations. Do you offer 
any other special solutions for your customers? What 
can you say about the solutions you offer? What are 
the features that distinguish your machines from your 
competitors’ products?   

First of all, as Karataş, our vision is to be a leading com-

pany in Turkey and in the world and to give a new dimension 

to our production techniques with our team work and so-

lidarity culture; to be the best in dough cutting and packa-

ging machinery and offer our customers solution-focused 

and strong after sales service. Our mission is to establish 

and continuously improve a production system with high 

quality production system of universally-accepted stan-

dards in an effort to produce machines that can address the 

demands of our customers with the highest possible quality 

according to the desired specifications and instructions. We 

are strictly committed to our vision and our mission.  

This ensures a very strong bond between us and our 

local and oversea customers. To jointly manage the who-

le process together with our customers and especially 

the 24/7 availability after delivery are our biggest diffe-

rences in the sales of the machinery or turnkey soluti-

ons. Among the factors distinguishing Karataş are the 

high level of trust of the customers, the ability to solve 

even the slightest problem in the shortest time possib-

le, spare parts and technical staff support and software 

dominance. On the other hand, Karataş’s know-how in 

pastry and bakery products helps our customers to de-

sign new products and make their existing products even 

more delicious and productive. We never withhold from 

our customers our know-how on mechanical, software 

and food products and dough discipline. We are always 

with them just like their advisors. Our factory is a semi-in-

tegrated facility. We import sheet and electronic materials 

from abroad. We manufacture with the high quality our 

products such as laser cutter, CNC machines, universal 

lathe systems and many more machines. In summary, we 

totally dominate our products.  

Could you mention about Akar Makina and Vekar 
Makina you established after 2014?

Akar Company is in its infancy; this company supports 

our customers to be able to supply standard spare parts 

and special design spare parts of all machines in the ba-

yapmak isteyen tüm ülkemiz, Avrupa ve dünya firmaları-

nın ilk temasa geçtiği çözüm ortağı marka oldu. 

Daha çok hamur işleme sistemleri, ekmek, pizza 
gibi fırıncılık ürünleri üretim hatları ve anahtar teslim 
unlu mamul tesisleri alanında Türkiye’de tanınan bir 
firmasınız. Bunlar dışında müşteriye özel çözümler de 
sunuyor musunuz? Sunduğunuz çözümlerle ilgili neler 
söyleyebilirsiniz? Sizce makinelerinizi, rakip firmaların 
ürünlerinden ayıran özellikler nelerdir?

Her şeyden önce Karataş olarak vizyonumuz, Türkiye’de 

ve dünyada lider bir şirket olup takım çalışmamız ve daya-

nışma kültürümüzle üretim tekniklerine yeni bir boyut ka-

zandırmak; hamur kesme ve ambalajlama makinelerinde 

en kaliteli üretici olmak; müşteriye çözüm odaklı ve kuv-

vetli Satış Sonrası Hizmetler servisi sunmaktır. Misyonu-

muz ise müşterilerimize mümkün olan en yüksek kalite ile 

hitap edebilen makinelerin üretimi ve istenilen özelliklere 

ve talimatlara uygun makineler üretebilmek için tüm dün-

yanın kabul etmiş olduğu yüksek kalite standartlı bir üre-

tim sistemi kurmak ve sürekli geliştirmektir. Vizyonumuza 

ve misyonumuza son derece bağlı ve sadığız. 

Bu durum gerek yurt içinde gerekse yurt dışında müş-

terilerimizle aramızda çok güçlü bir bağ oluşmasını sağ-

lıyor. Makine de versek, anahtar teslimi tesis de kursak 

tüm aksiyona müşteriyle birlikte hâkim olabilmek ve özel-

likle de teslimatlardan sonra 7/24 ulaşılabilirlik en büyük 

farkımız oluyor. Müşterinin güveninin zirvede olması, 

meydana gelebilen en ufak bir problemin dahi en kısa 

sürede çözülebilmesi yedek parça ve teknik eleman des-

teği, yazılım hâkimiyeti Karataş’ı hep ön plana çıkarıyor. 

Diğer yandan özellikle hamur işleme ve unlu mamullerde 

Karataş’ın bilgi birikimi, müşterilerimizin yeni ürünler ta-

sarlamasına, mevcut ürünlerinin daha da lezzetli ve ve-

rimli olmasına katkı sağlıyor. Biz know-how bilgimizi hem 

mekanik, hem yazılım hem de gıda ürünü ve hamur di-

siplini konusunda asla müşterilerimizden esirgemiyoruz. 

Her an danışmanları gibi yanlarında oluyoruz. Fabrika-

mız yarı entegre bir tesis halinde. Sacı ve elektronik mal-

zemeleri yurt dışından ithal ediyoruz. Geriye kalan tüm 

parçaları fabrikamızda üretiyoruz. Lazer kesimimiz, CNC 

tezgâhlarımız, üniversal torna sistemlerimiz ve daha bir-

çok makine parkurumuzla; üretimin her anında yüksek 

kalite ile ürünlerimizi an ve an takip ederek imal ediyoruz. 

Özetle, ürünlerimize yüzde 100 hâkimiz. 

Biraz da Akar Makina ve 2014 yılından sonra kurdu-
ğunuz Vekar Makine hakkında bilgi verebilir misiniz?

Akar firmamız henüz bebek; bu firmamız müşterilerimi-

ze unlu mamuller sektöründeki tüm makinaların standart 

yedek parça ve özel tasarım yedek parçalarının temin 

edilebilmesinde destek veriyor. Vekar ise artık bir yetişkin 

oldu; tüm ürettiğimiz makinaların ve kurduğumuz tesisle-
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kery sector. Vekar is an experienced company; we carry 

out the domestic and overseas sales and marketing of all 

the machinery we manufacture and facilities we install. 

Vekar has earned a well-deserved prestige within 3 years 

and customer satisfaction rate stands at 98 percent. 

Are there any new technologies or machinery you as 
Karataş Isı released or will release? If so, could you give 
us information about the new technology or machinery? 

I want to give you an example. A car has 4 wheels and 

1 steering wheel. It’s designed to take more than one 

person from one point to another. All the remaining featu-

res are being redesigned by brands on a daily basis, and 

nowadays car has turned into an automobile because of 

all these innovations. The historical development of car 

has been incredible.

This is also the case with the bakery products mac-

hinery. It is constantly evolving and efforts are being 

exerted to make it the easiest and most convenient for 

the users. Karatas has a qualified president and techni-

cal team. Thanks to this team work, we are able to of-

fer the most technological, top quality, most ergonomic 

and budget-compliant systems available. We have the 

chance to reduce our costs because we can manufactu-

re and sell quality and many products. This also benefits 

our customers as added value. In the short term, we will 

present to our customers the latest design technology 

and high efficiency machines such as tortilla line, lavash 

line and bread cut-and-weigh machinery.   

How do you evaluate the global and Turkish bre-
ad and bakery products market? What are the latest 
trends in the sector?

Thank God, our domestic market is not behind the glo-

bal market; on the contrary, it is well ahead the global 

markets in terms of some products. Internet usage, che-

ap airline ticket prices, increased travel opportunities for 

employers in the bakery sector, and fairs have made the 

bakery products sector global. Increase in income level 

in our country, fast food eating habits and such situations 

rin yurt dışı ve yurt içi satış ve pazarlamasını bu firmamız 

üzerinden yapıyoruz. Vekar, sektörde 3 yıl içinde haklı bir 

saygınlık kazandı. Müşteri memnuniyet oranı ise yüzde 98.

Karataş Isı olarak pazara sürdüğünüz ya da sürece-
ğiniz yeni bir teknoloji, makine var mı? Varsa yeni tek-
nolojiniz, makineniz hakkında bilgi verir misiniz?

Size bir örnek vermek istiyorum. Arabanın 4 tekerleği 

ve 1 direksiyonu var. Birden fazla kişiyi bir noktadan bir 

noktaya götürmesi için tasarlanmış. Kalan bütün özellikle-

ri markalar tarafından her geçen gün yeniden tasarlanıyor 

ve günümüzde araba kelimesi bu yenilikler nedeni ile oto-

mobil kelimesine dönüştü. İlk arabadan bugüne kadarki 

gelişim inanılmaz boyutta. 

Unlu mamuller makineleri de aynen bu şekilde işte. Sürekli 

gelişiyor ve kullanıcı için en kolay ve en kullanışlı hale getiril-

me çalışmaları yapılıyor. Karataş, çok donanımlı bir başkana 

ve teknik ekibe sahip. Bu takım çalışması sayesinde pazara 

mevcut sistemlerin en teknolojik, en kaliteli, en ergonomik 

ve bütçeye uygununu sunabiliyoruz. Kaliteli ve çok sayıda 

ürün imal edip satabildiğimiz için maliyetlerimizi de düşürme 

şansını yakalıyoruz. Bu da müşterimize katma değer olarak 

fayda sağlıyor. Kısa vadede, tortilla hattı, yufka lavaş hattı 

ve ekmek kestartı gibi yeni tasarım son teknoloji ve yüksek 

verimli makinalarımızı müşterilerimizin beğenisine sunacağız.

Dünyada ve Türkiye’de ekmek, unlu mamuller pazarını 
nasıl buluyorsunuz? Sektördeki yeni trendler nelerdir?

Artık ülkemizdeki pazarın, dünya pazarından en ufak bir 

eksiği kalmadığı gibi, birçok üründe de dünya pazarının 

önündeyiz hamdolsun. İnternet kullanımı, uçak bileti fiyat-

larının ucuz olması, unlu mamüller sektöründeki işverenle-

rin seyahat imkanlarının artması ve fuarlar, unlu mamüller 

sektörünü global bir hale getirdi. Ülkemizde de gelir sevi-

yesinin artması, fast food beslenme alışkanlıkları ve bunun 

gibi durumlar da ürün çeşitliliği oluşturmayı zorunlu hale 

getirdi. Alışılagelmiş ürünler haricinde günümüzde en trend 

olan olan üretim şekli donuk ürün. Sonrasında da yarı piş-

miş donuk ürün. Bu iki sistem önümüzdeki 5-6 yıl içerisin-

de kesinlikle listedeki birincilik ve ikinciliğini koruyacak.
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also made it necessary to form a product variety. Apart 

from usual products, today’s most trendy products are 

frozen products followed by half-baked frozen products. 

These two systems will certainly maintain their first and 

second place in the list within the next 5-6 years.

What are the indispensable systems and machines 
of bakery plants? Could you tell us about the units that 
make up the bakery production line and the operati-
ons in this unit?

I have just mentioned an example regarding this issue: 

the example of 1 steering wheel and 4 wheels. The in-

dispensable issues in the bakery products sector are as 

follows:  

• Spiral or fork mixer

• Dough dividers 

• Dough rolling machine

• Pans and trolleys

• Proofing unit or area

These are the most basic elements that must be avai-

lable in the bakery sector. However, according to the pro-

duction and varieties, there are incredible diversity and 

machinery lines. There are so many different arguments 

in the industry.

What do you think the investors who are planning 
to establish an installation producing bakery products 
must take into account in their technological invest-
ments and what must be considered in determining 
the equipment requirements? 

Investors preparing to set up a new facility must pay 

attention to the following issues:

• First, a very good market research must be done. They 

must plan the diversification of the products they plan to 

manufacture and whether these products will be prefer-

red or not.

• They must create a budget with a short and medium-

term plan and have high budget and long-term plans for 

future periods if promising results emerge.

• At least 3 solution partners must be contacted and all 

details such as the know-how information and references 

of the solution partners must be examined professionally 

and with whom to make business must be determined,

• Cheap equipment must be definitely avoided. Short 

and medium-term investment and facility establishment 

is the basis of long-term investment. By combining pi-

eces one by one, intelligent investor will have a perfect 

facility in the end.

• They must make sure that their solution partner will be 

there 24/7. The investor and solution partner must fully 

comply with the trust - loyalty - transparency triple principle.

• It is healthier to move from product to machine, not 

from machine to product.

Unlu mamul tesislerinin vazgeçilmez sistemleri ve ma-
kineleri nelerdir? Unlu mamul üretim hattını oluşturan bi-
rimler ve bu birimdeki işlemler hakkında bilgi verir misiniz?

Az önce bu konuyla ilgili bir örnek vermiştim: 1 direksi-

yon ve 4 tekerlek şeklinde. Unlu mamuller sektöründe de 

vazgeçilemez unsurları şu şekilde sıralayabilirim: 

• Spiral ya da çatal mikser

• Hamur kestartı

• Hamur yuvarlama makinesi

• Tavalar ve arabaları

• Fermantasyon ünitesi ya da alanı 

Bunlar unlu mamuller sektöründe bulunması gereken en 

temel unsurlar. Ancak, yapılacak üretim ve çeşitliliğine göre 

inanılmaz çeşitlilik ve makine parkurları bulunuyor. Sektör-

de o kadar çok çeşitli argüman var ki inanamazsınız. 

Fırıncılık ürünleri üreten bir tesis kurmaya hazırlanan 
yatırımcılar; yapacakları teknoloji yatırımlarında sizce 
nelere dikkat etmeliler veya makine ve ekipman ihtiyaç-
larını belirlerken neleri göz önünde bulundurmalılar?

Yeni bir tesis kurmaya hazırlanan yatırımcılar şu konu-

lara dikkat etmeliler: 

• Öncelikle çok iyi bir pazar araştırması yapılmalı. Üret-

meyi düşündüğü ürünlerin çeşitliliğini ve tercih edilip edil-

meyeceğini planlamalı, 

• Kısa ve orta vadeli bir plan ile bütçe oluşturarak, gelişim 

gösterdiği takdirde gelecek dönemler için yüksek bütçe 

ve uzun vadeli planlara sahip olmalı,

• En az 3 çözüm ortağı ile temasa geçilmeli, çözüm or-

taklarının know–how bilgileri, referansları gibi tüm detay-
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Which countries do you export your machines and 
production lines? So what are your future goals? How 
many turnkey facilities have you built since your es-
tablishment?

We currently export directly to 28 countries, indirectly 

to a total of 41 countries. Our machines are active all 

over the world except Antarctica and the Arctic. One of 

our future goals is to be among the top 5 companies in 

the world. We believe that we will be able to achieve this 

goal by 2028. Up until now, we have built more than 40 

turnkey factories. Today, our products are used by all of 

the major brands in the sector.

What can you say about your R&D activities? What 
issues does your company focus on R&D studies?

R&D is a system in which all management and our col-

leagues have a firm belief. We have a R&D department 

with 12 engineers and technical staff in 2500 m² area. We 

allocate 14% of our annual budget to the studies of our 

R&D department. Here, we apply new technologies and 

implement new designs both on mechanical and softwa-

re and if necessary on production lines and systems. In 

addition, we closely follow the developments abroad and 

make them suitable and useful for the sector and provide 

added value to our country. We have fulfilled the neces-

sary procedures in order to create an R&D center in June 

2017, announced that they will establish our officially-re-

gistered Karataş R&D Center in September. 

Would you give us information about your after-sa-
les services? What can you say about the importance 

lar profesyonel şekilde incelenmeli ve kiminle yola çıkıla-

cağına karar vermeli,

• Kesinlikle ucuza kaçılmamalı. Kısa ve orta vadedeki ya-

tırım ve tesis kurulumu, uzun vadede yapılacak yatırımın 

temelidir. Akıllı bir yatırımcı parça parça birleştirerek so-

nunda kusursuz bir tesis sahibi olur. 

• Çözüm ortağının 7 gün 24 saat yanında olacağından 

emin olmalı. Yatırımcı ve çözüm ortağı güven – sadakat – 

şeffafl ık üçlüsüne tam olarak uymalıdır.

• Makineden ürüne değil, üründen makineleşmeye doğru 

hareket edilmesi daha sağlıklı.

Ürettiğiniz makineleri ve üretim hatlarını hangi ülke-
lere ihraç ediyorsunuz? Buna bağlı olarak gelecek he-
defl eriniz nelerdir? Kurulduğunuz günden bugüne kaç 
anahtar teslim tesis kurdunuz?

Şuan doğrudan 28, dolaylı olarak toplam 41 ülkeye 

ihracat yapıyoruz. Antartika ve Kuzey Kutbu hariç dün-

yanın her kıtasında makinelerimiz aktif olarak hizmet ve-

riyor. Gelecek hedefl erimiz arasında dünyada ilk 5 firma 

arasında yer almak bulunuyor. 2028 yılına kadar bunu 

gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Kurulduğumuz günden 

bugüne 40’tan fazla anahtar teslimi fabrika kurduk. Gü-

nümüzde sektörde bildiğiniz tüm büyük markaların tama-

mının makine parkurlarında ürünlerimiz mevcut.

Ar-Ge faaliyetleriniz hakkında neler söyleyebilirsi-
niz? Şirketiniz Ar-Ge çalışmalarında hangi konulara 
odaklanıyor?

Ar-Ge, tüm yönetim ve çalışma arkadaşlarımız tarafından 

inandığımız bir sistem. Bünyemiz içinde 2500 m² alanda 12 

mühendis ve teknik eleman ile hizmet veren Ar-Ge depart-

manı mevcut. Yıllık bütçemizin yüzde 14‘ünü Ar-Ge depart-

manımızın çalışmalarına ayırıyoruz. Burada, gerek mekanik 

gerek yazılım ve gerekse üretim hat ve sistemleri üzerinde 

yeni teknolojileri uyguluyor, yeni tasarımlar gerçekleştiriyo-

ruz. Ayrıca yurtdışındaki gelişmeleri yakından takip ederek 

uygulamalarını sektörümüze uygun ve faydalı hale getirerek 

ülkemize katma değer sağlıyoruz. Haziran 2017’de Ar-Ge 

merkezi oluşturabilmek adına gerekli prosedürleri yerine 

getirdik ve Eylül 2017’de tescillenmiş olarak Karataş Ar-Ge 

Merkezi’ni resmi olarak ülkemize kazandıracağız. 

Satış sonrası hizmetleriniz hakkında bilgi verir mi-
siniz? Satış sonrası hizmetlerin önemi hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?

Günümüzde firmaların tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına 

uygun ürünü planlayıp geliştirmesi, fiyatlandırması, tutun-

durması ve etkin dağıtım kanallarıyla kullanıma hazır hale 

getirmesi çabaları yeterli olmuyor. Çünkü günümüz müş-

terileri, satın almaya karar verdiğinde bilinçli bir şekilde 

bilgi topluyor, bu bilgilerle seçenekler üreterek bunlardan 

uygun olanını tercih ediyorlar. Bu nedenle, pazarlama sa-

dece üretim öncesi ve sürecini, satış öncesi ve anını kap-
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of after-sales services?
Today, it is not enough for companies to plan and de-

velop the products according to the demands and needs 

of the consumers, to make pricing, sales promotion and 

make them available with effective distribution channels. 

Because today’s customers are consciously collecting 

information when they decide to buy, they make choices 

with this information and prefer the appropriate ones. For 

this reason, marketing is not just about pre-production and 

the related process and pre-sales. The after-sales of the 

marketing efforts must continue in order to ensure conti-

nuity of sales. Therefore, in order for companies to achieve 

their goals and survive, they need to adapt to this change.

Products that resemble each other with the developing 

technology and globalization make after-sales service 

a necessity. It is the difference that they create through 

the after-sales service that they offer to consumers that 

enables them to reach their goals and survive in these 

market conditions. The most important competitive ad-

vantage provided by the companies that make a differen-

ce is customer loyalty.

After-sales services are efforts to identify and resolve 

any problems that may arise during product use. After-

sales services include activities such as installation, repair, 

maintenance, repair, improvement, guarantee, demons-

tration of use, provision of spare parts and dealing with 

consumer’s training and complaints to ensure the conti-

nuity of sales after the completion of sales. It is necessary 

to choose an appropriate strategy to implement the after-

sales service plan. At the core of this strategy is quality 

and timely service, friendly and tolerant approach, solu-

tion-oriented communication and access to spare parts. 

Nowadays, most of the companies in the industry are 

giving unlimited guarantees and promises to the custo-

mers in the after-sales services in or-

der to sell their products. When the 

problem occurs, they cannot keep 

their words and they cannot stand 

by their products. These compa-

nies both harm the sector and are 

destined to disappear. Because the 

customer always remembers the 

troubles they experience and talk 

about them. Karataş Isı Mühendislik 

maintains its leadership in the sector 

with its corporate structure, profes-

sional approach and disciplined af-

ter-sales service and it will continue 

its services with new technologies 

by strengthening its structure with a 

willing approach to every innovation. 

samıyor. Pazarlama çabalarının satış sonrası da, satışın 

sürekliliğini sağlamak amacıyla devam etmesi gerekiyor. 

Dolayısıyla firmaların amaçlarına ulaşabilmeleri ve ayakta 

kalabilmeleri için bu değişime ayak uydurmaları gerekiyor. 

Gelişen teknoloji ve küreselleşme sonucu birbirine 

benzeyen ürünler satış sonrası hizmeti zorunluluk hali-

ne getiriyor. Bu pazar koşularında firmaların amaçlarına 

ulaşabilmelerini ve ayakta kalabilmelerini sağlayan ise 

tüketicilerine sundukları satış sonrası hizmet aracılığıyla 

yarattıkları farklılıktır. Farklılık yaratan firmaların sağladığı 

en önemli rekabet avantajı ise müşteri sadakatidir. 

Satış sonrası hizmetler, ürün kullanımı süresince orta-

ya çıkabilecek her türlü problemin tespitine ve çözümüne 

yönelik çabalardır. Satış sonrası hizmetler, satış işlemi ta-

mamlandıktan sonra, satışın devamını sağlamak amacıy-

la satın alınan ürünün kurulumu, tamiri, bakımı, onarımı, 

iyileştirilmesi, garantisi, kullanımının gösterilmesi, yedek 

parçasının sağlanması ile tüketicinin eğitimi ve şikâyetleri 

ile ilgilenilmesi gibi faaliyetleri kapsıyor. Satış sonrası 

hizmet planını uygulamak için uygun bir strateji seçmek 

gerekiyor. Bu stratejinin temelinde kaliteli ve zamanında 

servis, güler yüzlü ve hoşgörülü yaklaşım, çözüme odaklı 

iletişim ve yedek parçaya erişebilme kolaylığı bulunuyor.

Günümüzde sektörümüzdeki firmaların birçoğu ürünlerini 

satabilmek için satış sonrası hizmetlerde müşterilerine sı-

nırsız garanti ve vaatler veriyorlar. Sorun oluştuğunda ise 

sözlerini tutamıyor ve ürünlerinin arkasında duramıyorlar. 

Bu firmalar hem sektöre zarar veriyor hem de yok olma-

ya da mahkûmdur. Çünkü müşteriler yaşadıkları sıkıntıyı 

hep hatırlar ve bunu dilden dile herkese anlatır. Karataş Isı 

Mühendislik, kurumsal yapısı, profesyonel yaklaşımları ve 

disiplinli satış sonrası hizmetiyle sektörde liderliğini sürdürü-

yor ve her yeniliğe istekli yaklaşımıyla yapısını güçlendirerek, 

hizmetini yeni teknolojileriyle sürdürmeye devam edecek.
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KATMA DEĞERLİ BİR 
MALZEME OLARAK 

KULLANILMAMIŞ EKMEK

UNUSED BREAD AS
VALUE-ADDING

INGREDIENT
.........................................................................

Bühler AG

The use of bread rework in industrial bread production helps minimizing food waste. Tests in the 
Bühler Bakery Innovation Center have shown that adding rework bread to the recipe can have 
quite a positive effect on the end product. 

Endüstriyel ekmek üretiminde yeniden işlenmiş ekmeklerin kullanılması gıda atıklarının azaltılması-
na katkı sağlıyor. Bühler Fırıncılık İnovasyon Merkezi’nde yapılan testler, tarifl ere yeniden işlenmiş 
ekmeğin eklenmesinin nihai ürün üzerinde oldukça pozitif bir etki yaratabileceğini gösteriyor.  

According to current studies, about a third of all food is 

lost between the field and the table. To ensure more effi-

cient use of resources in the future, this so-called “food 

waste” must be reduced. Bakery technology can also 

make a contribution to this objective. One point of appro-

ach is the reuse of unused bread.

UP TO 10 PERCENT UNUSED BREAD
In the German-language regions, the term “Restbrot” 

is baked bread which is sorted out immediately after 

production and not sold. This unused bread consists of 

rejected sliced bread, errors in production, and overp-

roduction, for example. This portion can make up 3-10 

percent of finished goods, which in the case of an ave-

rage line production of 3-4 tons/hour can mean up to 8 

tons of unused bread per day. This unused bread can 

be put back into the process as a valuable ingredient, 

Mevcut araştırmalara göre, tüm gıdaların yaklaşık üçte 

biri tarla ve sofra arasında kayboluyor. Gelecekte kaynak-

ların daha verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için, bu 

sözde “yiyecek atıklarının” azaltılması gerekiyor. Fırıncılık 

teknolojisi de bu amaca katkıda bulunmaktadır. Yaklaşımın 

bir noktasında tüketilmemiş ekmeklerin yeniden kullanımı 

yer almaktadır.

YÜZDE 10’A KADAR TÜKETİLMEMİŞ EKMEK
Almanca konuşulan bölgelerde, “Restbrot” ifadesi üre-

timden hemen sonra ayrılan ve satılmayan pişmik ekmek 

anlamına geliyor. Bu tüketilmemiş ekmek istenmeyen di-

limli ekmekten, üretimdeki hatalardan, üretim fazlalarından 

oluşuyor. Bu oran bitmiş ürünlerin yüzde 3-10’unu oluş-

turabilir; ortalama bir hat üretiminde saatte 3-4 ton üre-

tim halinde, günde kullanılmayan ekmeklerin miktarının 8 

tona kadar ulaşabileceği anlamına geliyor. Ancak bu kul-

Head of Bakery Innovation Center - Fırıncılık İnovasyon Merkezi Başkanı

Project Manager Nutrition- Beslenme Proje Müdürü 

Dr. Markus SCHIRMER

Susanne STEGHOEFER
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however. German law states that it may be reused as 

up to 6 percent of the ingredients in products primarily 

made of wheat, and up to 20 percent in products pri-

marily made of rye, both percentages being calculated 

on the basis of the fresh bread. The residue may not be 

visibly detectable. 

DRY REWORK PROCESS
Before being returned to the process, the unused bre-

ad is often pulped with water. The resulting slurry, ho-

wever, is at significant risk of contamination and cannot 

be stored for long. As a result, the direct use of dried 

unused bread, also called “dry rework”, is an alternative. 

However, until now there have been no investigations of 

the effects of this alternative on product quality. As a re-

sult, baking experiments were carried out to examine the 

difference between slurry and dry rework as well as the 

effect of different dry rework ratios on wheat breads (type 

550 wheat fl our, TA 165, 2% salt, 1.3% dry yeast, each 

relative to 100% fl our). The quantity of rework added was 

deducted from the quantity of fl our, so the total solid por-

tion remained constant. Water added to the slurry was 

deducted from the bulk water quantity. The investigation 

examined baking loss, specific bread volume (AACCI 10-

16.01), maximum hardness (AACCI 74-09.01), and sen-

sory characteristics.

HARDER AND MORE COMPACT 
There was no difference between unused bread (10% 

relative to 100% fl our) in slurry or dry form on the parame-

ters investigated. Due to the very fine grinding of the dried 

rework, even without prior pulping there was no detec-

table residue in the finished bread. As the portion of dry 

rework rose (5%, 10%, 15%, each relative to 100% fl our), 

the specific bread volume dropped significantly and ma-

ximum hardness rose significantly. The reason for this is 

that the share of functional gluten was reduced and the 

rework particles - which are similar to pentosanes - could 

move into the spaces between gluten filaments. These 

effects reduced the formation of gluten structure and led 

to a more compact product.

5 PERCENT ADDITION IDEAL
The effect is reinforced as the portion of rework inc-

reases. On the positive end, it turned out that at 5 per-

cent dry rework (relative to 100% flour) after 2 hours 

storage, the baking loss was reduced by 4.4 percent in 

comparison with the standard. This experiment shows 

that 5 percent rework (relative to 100% flour) is the 

upper limit for use in wheat breads, since at higher 

proportions the negative effects on product quality 

become perceptible. It was also determined that do-

ughs with rework were significantly drier and firmer. As 

a result, the bulk water volume for 5 percent dry re-

lanılmamış ekmekler değerli bir malzeme olarak tekrardan 

işleme alınabilir. Almanya hukuku, temel maddesi buğday 

olan ürünlerde malzemelerin  yüzde 6’sı kadarının ve temel 

maddesi çavdar olan ürünlerde ise yüzde 20’si kadarının 

tekrar kullanılabileceğini belirtiyor, her iki oran taze ekmek 

baz alınarak hesaplanmaktadır. Artıklar görünürde belirle-

nemeyebilir. 

KURUTARAK YENİDEN İŞLEME SÜRECİ
Kullanılmamış ekmekler işleme yeniden alınmadan önce 

genellikle su ile posa haline getirilir. Ortaya çıkan harç, ciddi 

kirlilik riski taşımaktadır ve uzun süre saklanamaz. Sonuç 

olarak,  “kurutarak yeniden işleme” olarak adlandırılan ku-

rutulmuş kullanılmamış ekmeklerin doğrudan kullanımı da 

alternatif olabilir. Ancak, şu ana kadar bu alternatifin ürün 

kalitesi üzerindeki etkileri hakkında herhangi bir araştırma 

yapılmamıştır. Sonuç olarak, buğday ekmeklerindeki farklı 

kurutarak yeniden işleme oranlarının etkisinin (tip 550 buğ-

day unu, TA 165, yüzde 2 tuz, yüzde 1.3 kuru maya, her biri 

yüzde 100 una bağlıdır) yanı sıra, sulu karışım ve kurutarak 

yeniden işleme arasındaki farkı incelemek amacıyla fırıncı-

lık deneyleri yapılmıştır. Eklenen yeniden işleme miktarı un 

miktarından kesilmiştir, bu sayede toplam katı madde oranı 

sabit kalmıştır. Karışıma eklenen su, yığın su miktarından 

kesilmiştir. Araştırma pişirme kaybını, belirli ekmek hacmini 

(AACCI 10-16.01), maksimum sertliği (AACCI 74-09.01) ve 

duyusal özellikleri incelemiştir.

DAHA SERT VE DAHA KOMPAK 
Karışım veya kuru formda bulunan kullanılmamış ekmek 

(%100 una göre %10) ile araştırılan parametreler üzerinde 

herhangi bir fark görülmemiştir. Kurutarak yeniden işleme-

nin oldukça ince öğütülmesi nedeniyle, önceden posalama 

yapılmadan dahi ekmekte herhangi bir kalıntı tespit edil-

memiştir. Kurutarak yeniden işlemenin oranı arttıkça (%5, 

%10, %15, her biri %100 una göre), belirlenen ekmek 

hacmi büyük oranda düşmüş ve maksimum sertlik büyük 

oranda artmıştır. Bunun nedeni, fonksiyonel glüten oranının 

düşürülmesi ve yeniden işlenen parçacıklarının -pentozan-

lar ile aynı olan - glüten filamentleri arasındaki boşluklara 

ilerleyebilmesidir. Bu etkiler glüten yapısının formasyonunu 

düşürmüş ve daha kompak bir ürün elde edilmesine neden 

olmuştur.

YÜZDE 5 KATKI İDEAL
Etki, yeniden işleme oranının artmasıyla kuvvetlendi-

rilmiştir. Olumlu sonuçta, 2 saatlik depolamadan sonra 

yüzde 5 kurutarak yeniden işlemede (%100 una göre), fı-

rın kaybı standartla karşılaştırıldığında yüzde 4.4 oranında 

azaldı. Bu deney %5 kurutarak yeniden işlemenin (%100 

una göre), daha yüksek oranlarda ürün üzerindeki negatif 

etkilerin fark edilebilir hale gelmesi nedeniyle buğday ek-

meklerindeki kullanım için üst limit olduğunu gösteriyor. 

Ayrıca yeniden işlenen hamurun büyük oranda daha kuru 
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work (relative to 100% flour) was increased in the final 

step. It was demonstrated that the reduction in spe-

cific bread volume could be partly compensated and 

the increase in maximum hardness entirely compen-

sated by increasing the water volume by 2 percentage 

units. The reduction in baking loss remained constant 

at about 5 percent. 

NO LOSS OF QUALITY
It was thus determined that the use of dry rework is 

possible without loss of quality, while simultaneously 

increasing dough yield by at least 2 percentage po-

ints. Baking loss was also reduced by about 5 percent. 

There is potential for a further increase in dough yield, 

so that at constant product quality the water content 

could be increased by up to 10 percent by the use of 

dry rework. 

BÜHLER REWORK TECHNOLOGY
Bühler offers a unique rework technology for the reu-

se of dry unused bread. The freshly produced rejected 

bread is shredded, dried, and ground into fine particles. 

ve sağlam olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, %5 ku-

rutarak işleme (%100 una göre) için yığın su hacmi son 

aşamada artırılmıştır. Belirli ekmek hacmindeki azalmanın 

kısmen telafi edilebildiği ve yüzde ikilik birimlere kadar su 

hacmi artırılarak maksimum sertlikteki artış bütünüyle telafi 

edilebilmiştir. Pişirme kaybındaki azalma yaklaşık %5 ora-

nında sabit kalmıştır. 

KALİTE KAYBI YOK
Sonuç olarak, kurutarak yeniden işlemenin kullanılması-

nın, hamu randımanını en az yüzde ikilik oranlara kadar eş 

zamanlı olarak artırırken, kalite kaybına neden olmaksızın 

mümkün olabileceği saptanmıştır. Pişirme kaybı da ayrıca 

yaklaşık yüzde 5’e kadar azaltılmıştır. Sabit ürün kalitesin-

de su içeriğinin kurutarak yeniden işleme kullanımı ile yüz-

de 10’a kadar artırılabilmesi açısından hamur randımanın-

da daha fazla artışa yönelik potansiyel vardır. 

BÜHLER YENİDEN İŞLEME TEKNOLOJİSİ
Bühler, kurutulmuş kullanılmamış ekmeğin yeniden kul-

lanımına yönelik özel bir yeniden işleme teknolojisi sunar. 

Taze olarak üretilen kullanılmayan ekmek parçalanır, ku-

(Left) Baking loss after 2 hours: The use of 5 percent rework (relative to 100% fl our) reduced baking loss significantly by about 

5 percent, even if the dough yield was increased by 2 percentage units. 

(Right) Maximum bread hardness measured after 24 hours storage: The increase in bread hardness by the addition of rework 

can be entirely compensated by increasing the dough yield by 2 percentage units.

(Sol) 2 saat sonra pişirme kaybı: yüzde 5 yeniden işlemenin (%100 una göre) kullanımı, hamur randımanı yüzde ikilik birimlere kadar artırılmış 

olsa dahi pişirme kaybını %5’e kadar büyük ölçüde azaltmıştır. 

(Sağ) 24 saatlik saklama sonrasında ölçülen maksimum ekmek sertliği: Yeniden işlemenin eklenmesiyle ekmek sertliğindeki artış, hamur 

randımanı yüzde ikilik birimlere kadar artırılarak bütünüyle telafi edilebilir.
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3D view of a Bühler rework plant with shredding machine, drier, grinding passage and storage silos.

Parçalama makinesi, kurutucu, öğütme bölümü ve depolama siloları ile Bühler’in yeniden işleme tesisine ait 3D görüntü.

The resulting dry rework can be stored separately, then 

added to the recipe with the other dry components. 

This process allows unused bread to be converted 

directly into a storable raw material with low hygienic 

risk. In the product, dry rework enhances water binding 

and permits an increase in the quantity of bulk water. 

In comparison with the standard process, the Bühler 

process can be used more flexibly, bears less risk of 

contamination, and permits more efficient use of unu-

sed bread.

rutulur ve küçük parçacıklara bölünür. Bunun sonucun-

da oluşan kurutulmuş ekmek yeniden işleme ayrı olarak 

saklanabilir, daha sonra diğer kuru malzemeler ile tarifl ere 

eklenebilir. Bu işlem, kullanılmamış ekmeğin düşük hijyen 

riskiyle doğrudan saklanabilir ham maddelere dönüştü-

rülmesine olanak sağlar. Üründe, kuru yeniden işleme su 

bağlamayı artırır ve yığın su miktarında bir artış sağlar. Stan-

dart proses ile kıyaslandığında, Bühler proses daha esnek 

olarak kullanılabilir, daha az kirlilik riski taşır ve kullanılmamış 

ekmeğin daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.
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Food Engineer - Gıda Mühendisi
Untad Ekmek 

Hakan AKBAŞ

“While white bread consumption has recently reduced in Turkey, especially brown bread consump-
tion has rapidly increased. Consumption of variety bread has increased depending on increase of 
income level, age and education level. In addition to white bread, mostly consumed variety bread 
types are wholewheat bread, rye bread, corn bread, Trabzon bread, whole grain bread, sandwich 
loaf according to the consumption amount.”

“Son yıllarda Türkiye’de beyaz ekmek tüketimi azalırken özellikle esmer ekmek grupları hızla art-
maktadır. Çeşit ekmek tüketimi gelir seviyesinin, yaş ve eğitim seviyesinin artmasına bağlı olarak 
yükselmektedir. Beyaz ekmek dışında en çok üretilen çeşit ekmek türleri üretim miktarına göre 
kepekli ekmek, çavdar ekmeği, mısır ekmeği, Trabzon ekmeği, tahıl ekmeği, tost ekmeği olarak 
sıralanmaktadır.”

Bread is a staple food consumed fondly without con-

sidering rich-poor, young-old for centuries. Labor, elbow 

grease starting from seed to produce bread and continu-

ing with harvest in field has made it a value out of just a 

foodstuff. Crop, especially wheat and bread is a part of li-

ves of Anatolian people, even chill them to the bone. Bre-

ad is a culture dating back to centuries. Wheat is grinded 

in stone mill and fl oured. Flour meets water in hands of 

Anatolian women. It kneaded with love, kept with patient 

and matured. As Rumi said; “You cannot run away from 

fire, when you are mature, sophisticated, you find your-

self at the seat of honor as cooked bread. You are hosted 

like saint, brothers adopt you when the table is set, while 

Ekmek, yüzyıllardır zengin-fakir, genç-yaşlı fark etmek-

sizin sevilerek tüketilen temel bir gıda maddesidir. Ekmeği 

üretmek için tohumdan başlayan tarladaki hasatla devam 

eden emek ve alın teri onu gıda maddesinin dışında bir 

değer haline getirmiştir. Ekin, özellikle buğday ve ekmek 

Anadolu insanının hayatının bir parçasıdır, adeta genlerine 

işlemiştir. Ekmek, yüzyıllar öncesinden gelen bir kültürdür. 

Buğday taş değirmende ezilerek un halini alır. Un, Anado-

lu kadının elinde suyla buluşur. Sevgiyle yoğrulur hamur 

olur, sabırla bekletilir, olgunlaştırılır. Mevlana’nın dediği 

gibi; “Ateşten kaçamazsın, tam pişersin olgunlaşırsın, 

pişmiş somun gibi sofranın başköşesine geçersin. Aziz 

olursun ağırlanırsın, sofra kuruldu mu kardeşler benim-

TÜRKİYE’DE ÇEŞİT EKMEK 
SEKTÖRÜ

VARIETY BREAD
INDUSTRY IN TURKEY

.........................................................................
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you think you help the spirit, you fall for spirit.” Bread is 

not alive, but it makes people alive, becomes spirit. Bread 

is mentioned in many idioms, stories and proverbs.

Thus, consumption of bread which is loved in Turkey 

that much and believed to be holy is much higher than 

other countries of the world. Turkey ranks the first pla-

ces in the world in terms of bread consumption. With 

199,6 kilogram bread consumption per capita accor-

ding to the report of year 2006, Turkey entered the Gu-

inness World’s Records Book with the highest bread 

consumption rate.

According to the results of the research titled “Bre-

ad Waste in Turkey” conducted by Turkish Grain Board 

(TMO), daily 25.295 tones, yearly 9,2 million tones of bre-

ad is produced in Turkey. 

VARIETY BREAD
STATUS IN TURKEY
While white bread 

consumption has re-

cently reduced in Turkey, 

especially brown bread 

consumption has rapidly 

increased. Consumpti-

on of variety bread has 

increased depending on 

increase of income level, 

age and education level. 

According to a research, 

in addition to white bre-

ad, mostly consumed 

variety bread types are 

wholewheat bread, rye bread, corn bread, Trabzon bre-

ad, whole grain bread, sandwich loaf according to the 

consumption amount.

When viewing the production status of white bread and 

variety bread in Turkey, results are as the graphic below.

While there is no significant change in bakery types 

used between 2008-2010, there is even a little increase 

in number of rotating, matador and tunnel bakery. Espe-

cially increase in matador bakeries depends 

on increase of variety bread production.

List of types of variety bread produced in 

Turkey is as follows according to production 

fields.

• Public bread factories of municipalities

• Industrial bakeries

• National and local chain markets

• Medium and small scale bakeries

serler seni, ekmek gibi cana yardımcı olursun derken can 

kesilirsin.” Ekmek cansızdır ama yendikten sonra can olur 

insanda, ruh haline gelir. Ekmek birçok deyime, hikâye ve 

atasözüne konu olmuştur.

Türkiye’de bu kadar sevilen ve kutsallık taşıyan ekme-

ğin tüketimi de elbette diğer dünya ülkelerinden çok daha 

fazladır. Ekmek tüketimi bakımından Türkiye, dünyada ilk 

sıralarda yer almaktadır. 2006 yılında rapor edilen kişi başı 

199,6 kilogram ekmek tüketimi ile Türkiye, dünyadaki en 

yüksek ekmek tüketimi oranıyla Guinness Dünya Rekorlar 

Kitabı’na girmiştir.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından gerçekleştiri-

len “Türkiye’de ekmek israfı”  araştırmasının sonuçlarına 

göre ülkemizde günlük 25.295 ton, yılda 9,2 milyon ton 

ekmek üretilmektedir. 

TÜRKİYE’DE
ÇEŞİT EKMEK
DURUMU
Son yıllarda Türkiye’de 

beyaz ekmek tüketimi 

azalırken özellikle esmer 

ekmek grupları hızla art-

maktadır. Çeşit ekmek 

tüketimi gelir seviyesinin, 

yaş ve eğitim seviyesinin 

artmasına bağlı olarak 

yükselmektedir. Yapılan 

bir araştırmaya göre, 

beyaz ekmek dışında en 

çok üretilen çeşit ekmek 

türleri üretim miktarına 

göre kepekli ekmek, çavdar ekmeği, mısır ekmeği, Trab-

zon ekmeği, tahıl ekmeği, tost ekmeği olarak sıralanmak-

tadır.

Türkiye’de beyaz ekmek ve çeşit ekmek üretim duru-

munu inceleyecek olursak aşağıdaki grafik karşımıza çık-

maktadır.

Birden çok cevap verildiği için toplam oran yüzde 100’ü 

geçmektedir.
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Types of bread produced in such different fields varies 

in themselves in terms of form (size) and content, color, 

aroma.

As shown in above table, when we examine the bread 

market in Turkey, it is seen that production of industrial 

variety bread increased between 2008-2013 at a rate of 

49,5 percent and had a share of about 239,4 million lira 

within 2013. It expected a 48,3 percent growth between 

2013-2018. 

PROBLEMS IN VARIETY BREAD INDUSTRY
In variety bread industry, most of raw materials, enz-

ymes, emulgators, preservatives, dough developers and 

such similar materials used in industrial bakeries are im-

ported, so the industry has become foreign-dependent. 

Therefore, changes in foreign exchange affect costs. In 

addition, difficulties in supply of such materials affect the 

quality of bread.

One of the most important problems is wheat fl our which 

has the most of the shares as rate. High-protein, nutriti-

ous fl our is used in production of variety bread. Wheat 

is originated from Mesopotamia and Anatolia. However, 

nutritious fl our cannot be supplied from wheats produced 

in Turkey. For sustainable quality fl our supply, it is required 

to work with big mills importing wheat in an amount to be 

adequate until the next harvest period from time to time. 

These mills provides bakeries with input in desired qua-

lity by blending high quality wheats imported from abroad 

with medium-level wheat bought from Turkey.

Just like all industries, lack of qualified employee also 

shows itself in this industry. In most of the bakeries, 

dough producers are still raised by master-apprentice 

relationship. This causes quality losses and cost incre-

ases due to the fact that raw materials are not handled 

appropriately. Bakery vocational high schools should be 

2008-2010 yılları arasında kullanılan 

fırın tiplerinde çok fazla bir değişim ol-

mazken döner, matador ve tünel fırın 

sayısında az da olsa bir artış gözlen-

mektedir. Özellikle matador fırınlardaki 

yükseliş çeşit ekmek üretiminin artma-

sına bağlıdır.

Türkiye’deki üretilen çeşit ekmek türle-

rinin üretim alanlarına göre sıralanması şu 

şekildir.

• Belediyelerin halk ekmek fabrikaları

• Endüstriyel fırınlar

• Ulusal ve yerel zincir marketler

• Orta ve küçük çaplı fırınlar

Bu gibi farklı alanlarda üretilen ekmek çeşitleri kendi 

aralarında da şekil (ebat) ve içerik, renk, aroma olarak 

farklılıklar göstermektedir.

Türkiye’deki ekmek pazarını incelediğimizde, yukarıda-

ki tabloda da görüldüğü üzere endüstriyel çeşit ekmeğin 

2008-2013 yılları arasında yüzde 49,5’luk bir büyüme 

gösterdiği ve 2013 yılı içinde ortalama 239,4 milyon lira-

lık paya sahip olduğu görülmektedir. 2013 ile 2018 yılları 

arasında ise yüzde 48,3 büyüme beklenmektedir. 

ÇEŞİT EKMEK SEKTÖRÜNDEKİ PROBLEMLER
Çeşit ekmek sektöründe endüstriyel fırınlarda kullanılan 

hammaddelerin, enzimlerin, emülgatörlerin, koruyucula-

rın, hamur geliştiricilerin ve bunun gibi birçok maddenin 

büyük çoğunluğunun yurt dışından ithal ediliyor olması 

sektörü dışa bağımlı hale getirmiştir. Bu nedenle kurdaki 

değişimler maliyeti etkilemektedir. Ayrıca bu maddelerin 

tedarikindeki zorluklar ekmek kalitesini etkilemektedir.

En önemli problemlerden biri de oran olarak en fazla 

paya sahip olan buğday unudur. Çeşit ekmekte yüksek 

proteinli, besin değeri yüksek unlar kullanılmaktadır. Buğ-

dayın anavatanı Mezopotamya ve Anadolu’dur. Buna rağ-

men besin değeri yüksek unlar Türkiye’de üretilen buğ-

daylardan tedarik edilememektedir. Sürdürülebilir kaliteli 

un tedariki için, diğer hasat dönemine kadar yetecek mik-

tarlardaki buğdayı dönem dönem ithal eden büyük de-

ğirmenlerle çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Bu değirmen-

ler yurt dışından ithal ettikleri yüksek kalite buğdaylarla 

Türkiye’den satın aldıkları, genelde orta düzeydeki buğ-

dayları paçal yaparak fırınlara istenilen kalitedeki girdiyi 

sağlamaktadırlar.

Tüm sektörlerde olduğu gibi yetişmiş eleman eksikli-

ği bu sektörde de kendini göstermektedir. Birçok fırında 

halen hamurkârlar usta-çırak ilişkisi ile yetişmektedir. Bu 

da hammaddenin uygun şekilde işlenememesinden do-
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opened in order to meet the need for mid-level qualified 

personnel for bakery industry. Furthermore, universities 

should open research and development centers on ba-

kery just like private sector. In these centers, both bake-

ries should be given training, and supported in terms of 

necessary analyzes in bakery products. 

Despite of majority of producers producing bakery 

machinery and equipment in Turkey, purchase of many 

industrial machinery, equipment and technology from ab-

road is another issue. Since investment costs are high, 

profit margin is low, production is profitable in a certain 

area, logistics expenses increase out of a specific circle, 

profit rate decreases, thus being another problem. One 

of the reasons restricting the marketing and sales of such 

products is short shelf life of general bakery products.

When considering variety bread in terms of nutrition, 

we can mention about this as follows. We see that con-

sumers do not have adequate information about brown 

bread and other bread types. Awareness level of con-

sumers should be developed especially about wholew-

heat (brown), grain bread, dark bread and other bread 

types. Especially the young generation is not conscious; 

it is observed that middle-aged and old people consume 

such products with recommendation of their doctor due 

to digestion diseases, diabetes, cardiovascular diseases, 

tension and similar diseases.

ğan kalite kayıplarına ve maliyet artışlarına sebep olmak-

tadır. Fırıncılık sektörüyle ilgili orta kademede yetişmiş 

personel ihtiyacını gidermek amacıyla fırıncılık meslek 

yüksekokulları açılmalı. Ayrıca üniversiteler, özel sektör-

de olduğu gibi fırıncılık araştırma ve geliştirme merkezleri 

açmalı. Bu merkezlerde hem fırıncıların eğitimi hem de 

fırın ürünlerinde gerekli analizlerinin yapılması konusunda 

destek sağlanmalı. 

Türkiye’de fırıncılık makine ve ekipmanları üreten üre-

ticilerin çokluğuna rağmen birçok endüstriyel makine, 

ekipman ve teknolojinin dışarıdan alınması da bir başka 

sorundur. Sektörde yatırım maliyetlerinin yüksek, kâr mar-

jının düşük olması, üretimin belli bir alan içerisinde kârlı 

oluşu, belli bir çemberin dışında lojistik giderleri arttığın-

dan dolayı kâr oranının düşmesini diğer bir problem ola-

rak sayılabilir. Son olarak fırıncılık ürünlerinin genelinin raf 

ömrü olarak kısa oluşu bu tür mamullerin pazar ve satışını 

sınırlayan nedenlerden biridir.

Beslenme yönünden çeşit ekmekleri inceleyecek olur-

sak konuya şu şeklide değinebiliriz. Tüketicilerin esmer 

ekmek ve diğer ekmek çeşitleri hakkında yeterli bilgiye 

sahip olmadıklarını görüyoruz. Tüketicilerin özellikle ke-

pekli (esmer), tahıllı, tam buğday ekmeği ve diğer ekmek 

çeşitleri konusunda bilinç düzeyi geliştirilmeli. Özellikle 

genç nesil bu konuda bilinçli değil; orta yaş ve üstü insan-

ların da yakalandıkları sindirim, şeker, kalp-damar rahat-

sızlıkları, tansiyon ve benzeri durumlarda doktor tavsiyesi 

ile bu ürünlere yöneldikleri görülmektedir.

Eğitim seviyesinin yükselmesiyle bu ürünlere talebin 

arttığı görülmektedir. Bu da, düzenli beslenme alışkan-

lıklarının eğitim seviyesi yükseldikçe artması anlamına 

gelmektedir. Tabiki tek sebep bu değildir, gelir seviyesi, 

yaş, ürünlere ulaşılabilirlik, farklı bölgelerdeki damak tadı 
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With increase of education level, demand for these 

products also increase. This means regular diet habits 

increase as education level increases. Of course this is 

not the only reason; some reasons such as income level, 

age, accessibility to products, taste of different regions 

affect the interest in such products. In the result research 

after “Campaign for Prevention of Bread Waste” started 

by Turkish Grain Board (TMO) on 17 January 2013, it was 

detected that consumption of dark bread increased at a 

rate of 93 percent, wholewheat bread increased at a rate 

of 283 percent.

When bread such as dark bread, wholewheat bread, 

brown bread, rye bread, grain bread etc. is produced 

with true production techniques and under appropriate 

hygiene conditions, fundamental foodstuff required for 

body is obtained. True nutrition habits will contribute to 

raising more healthy generations.

With development of technology, the time spent for ea-

ting meal reduces.   We see that handled food production 

techniques is gradually increasing and diversifying, and 

trend to refined food has increased. In cities, people over-

weight people with constipation and cardiovascular disea-

ses due to hypokinesia and overeating, and increase of fast 

food consumption have started to consume brown bread.

Ensuring regular diet habits, and consuming fiber-rich 

products are very important to prevent colon cancer, in-

testinal diseases, cardiovascular diseases, obesity, cho-

lesterol problems. It is stated in researches that fiber-rich 

foods accelerate digestion, prevents cancer by removing 

crests and deformations to be found in large intestine on 

inner wall synthesis.

Supporting industrial bakery and making it a govern-

ment policy is fundamental for national economy. In the 

past, everyone who wanted to open a bakery was gi-

ven license without training. Thus, many large and small 

bakeries were opened. In region where there are many 

bakeries according to population, bakeries provide servi-

ces far below their capacities; so there is always a com-

petition environment among bakers. It is decreased due 

to available raw materials, operational expenditures and 

other input costs. As a result, the quality of final product 

is low. Bakeries operating far below their capacities cau-

se to throw national wealth around. Hygiene conditions in 

some small bakeries cannot reach to desired level.

Establishment of a small or middle scale industri-

al bakery by merging of several small scale bakeries, 

true production applications under the surveillance of 

an experienced technical personnel and production of 

products under adequate hygiene conditions is highly 

gibi bazı sebepler de bu ürünlere olan ilgiyi etkilemektedir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nin  17 Ocak 2013 tarihin-

de başlatmış olduğu “Ekmek İsrafını Önleme Kampanya-

sı” sonrasında yapılan sonuç araştırmasında tam buğday 

ekmeği tüketiminin yüzde 93, kepekli ekmek tüketiminin 

yüzde 283 oranında arttığı tespit edilmiştir.

Tam buğday ekmeği, kepek ekmeği, esmer ekmek, 

çavdar ekmeği, tahıl ekmeği, gibi ekmeklerin doğru üre-

tim teknikleriyle ve uygun hijyen koşullarında üretildiğinde 

vücut için gerekli olan elzem besin maddelerinin alınması 

sağlanır. Doğru beslenme alışkanlıklarının oluşması daha 

sağlıklı nesiller yetişmesine yardımcı olacaktır.

Teknolojinin de ilerlemesiyle insanların yemek yemeye 

ayırdıkları zaman azalmıştır. Zamanla işlenmiş gıda üretim 

teknikleri çoğalıp, çeşitlenerek rafine gıdalara yönelimin 

arttığını görüyoruz. Büyük yerleşim yerlerinde hareket-

sizlik ve fazla yemek yeme, fast-food tarzı beslenmenin 

artması sonucu aşırı kilo alan, kabızlık ve kardiyovasküler 

hastalıklarla karşılaşan insanlar kepekli, esmer ekmeklere 

yönelmektedir.

Düzenli beslenme alışkanlıklarının sağlanması, bu-

nun için de diyet lif oranı yüksek ürünlere yönelmek 

gelecekteki kolon kanserleri, bağırsak problemleri, 
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important for public health. 

Industrial bakers will make a huge contribution to pre-

vention of waste. The areas where bread waste is high 

are bakeries consisting 62,1 percent of total bread was-

te. This percentage means 3 million bread waste per day 

(according to TMO 2013 research results). Slicing bre-

ad, prolonging its life, bringing package roll-type bread 

in equal portion will contribute to preventing the majority 

part of this waste.

With packaged variety bread, hygiene conditions are 

met, shelf life increases, and waste is prevented due to 

slicing. Since there are much more vitamins, minerals, 

protein and carbon hydrates necessary for body in vari-

ety bread, more healthy, cleaner bread will be offered to 

consumers compared to standard bread.

kalp-damar rahatsızlıkları, aşırı kilo (obezite), koles-

terol problemlerinin önüne geçmek için önemli önce-

liklerdendir. Lifli gıdaların bağırsaktan geçiş sürelerini 

hızlandırdığı ve kalın bağırsakta iç çeperlerde oluşabi-

lecek kabartı ve deformasyonları gidererek kanserleş-

meyi önleme yönünde yararlı bulundukları araştırma-

larda belirtilmektedir.

Endüstriyel fırıncılığın desteklenmesi, devlet politika-

sı haline getirilmesi ülke ekonomisi açısından elzemdir. 

Geçmişte, bulunduğu bölgenin etüdü yapılmadan isteyen 

herkese fırın açma ruhsatı verilmiştir. Bunun sonucunda 

birçok irili ufaklı fırın ortaya çıkmıştır. Nüfusa göre fırının 

çok olduğu bölgelerde, fırınlar kapasitelerinin çok altın-

da verimle hizmet vermektedir ve bu nedenle fırıncılar 

arasında sürekli bir rekabet ortamı oluşmaktadır. Mevcut 

hammadde,  işletme giderleri ve diğer girdi maliyetlerin-

den dolayı azaltılmakta bunun sonucu çıkan ürünün ka-

litesi düşük olmaktadır. Kapasitesinin çok altında çalışan 

fırınlar milli servetin sokağa atılmasına sebep olmaktadır. 

Bazı küçük fırınlarda da hijyen koşulları istenen seviyeler-

de olmamaktadır.

Birkaç küçük fırının bir araya gelerek küçük veya orta 

büyüklükte endüstriyel fırın kurması, konunun uzmanı 

teknik elemanların yönetiminde doğru üretim uygulamala-

rı ve iyi hijyen koşullarında ürünlerin üretilmesi halk sağlığı 

açısından önemlidir. 

İsrafın önlenmesinde endüstriyel fırıncılarının büyük kat-

kısı olacaktır. Ekmek israfının en fazla olduğu alan, top-

lam ekmek israfının yüzde 62,1’ini oluşturan fırınlardır. Bu 

yüzde oranı, bir günde 3 milyon ekmeğin çöpe atılması 

anlamına gelmektedir (TMO 2013 yılı araştırma sonuçları). 

Ekmeğin dilimlenmesi, ömrünün uzaması, eşit porsiyon-

daki roll ekmeği tarzı ekmeklerin paketlenerek piyasaya 

sunulması bu israfın büyük kısmının önlenmesini sağla-

yacaktır.

Poşete giren çeşit ekmekle, hijyen koşulları sağlanır, raf 

ömrü artar, dilimlendiğinden dolayı israfın da önüne ge-

çilmiş olur. Çeşit ekmek içerisinde vücut için gerekli daha 

fazla vitamin, mineral, protein ve karbonhidrattan bulun-

duğu için normal ekmeğe göre tüketiciye daha sağlıklı, 

temiz ekmek sunulacaktır.
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218 companies in milling machinery industry which has 

more than 3 billion dollars of global trade volume came 

together with 7.069 investors from more than 101 coun-

tries seventh times in IDMA 2017 Exhibition. The exhibi-

tor companies, signifi cant suppliers in the industry, made 

a lot of agreements for turnkey plants, production lines 

and material supply during the exhibition, held in Istanbul 

between 04 and 07 May 2017.

 

REFRESHING THE INDUSTRY 
Supported by nearly 30 signifi cant industry unions and 

associations around the world, IDMA Exhibition attracted 

Dünyadaki toplam ticari hacmi 3 milyar doları aşan de-

ğirmen makineleri sektöründen 218 marka, İDMA 2017 

Fuarı’nda 7. kez 101 ülkeden gelen 7 bin 69 yatırım-

cıyla buluştu. Sektörün önemli tedarikçilerinden oluşan 

katılımcı markalar, 04-07 Mayıs 2017 tarihleri arasında 

İstanbul’da gerçekleştirilen fuarda, çok sayıda anahtar 

teslimi fabrika, üretim hattı ve malzeme tedarik anlaşma-

sına imza attı. 

SEKTÖRE CAN SUYU
Dünya genelinde 30’a yakın önemli sanayici örgütün-

den destek alan İDMA Fuarı, 4 gün boyunca farklı millet-

Dünya değirmencilik 
endüstrisi İDMA’da buluştu
Having more than 3 billion dollars of global trade volume, 
the milling machinery industry gathered seventh times in 
IDMA 2017 Exhibition which is the only international meet-
ing platform in this industry. The leading 218 companies in 
the world came together with the investors from 101 coun-
tries in the exhibition held between 04 and 07 May 2017. 

Dünyadaki toplam ticari hacmi 3 milyar doları aşan değir-
men makineleri sektörü, bu alanda uluslararası ölçekteki 
tek buluşma noktası olan İDMA 2017 Fuarı’nda, 7. kez bir 
araya geldi. 04-07 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleş-
tirilen fuarda dünyanın önde gelen 218 markası, 101 ülke-
den gelen yatırımcılarla bir araya geldi.

GLOBAL MILLING INDUSTRY 
GATHERED IN IDMA 
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lerden oluşan 8 bine yakın ziyaretçisiyle renkli görüntülere 

sahne oldu. Özellikle Ortadoğu, Afrika ve Asya’dan çok 

sayıda yatırımcıyı ağırlayan fuar, ekonomik daralmanın ya-

şandığı şu günlerde endüstriye can suyu oldu.

Fuarın 04 Mayıs’ta gerçekleştirilen açılışına 12 ülkeden 

19 sivil toplum kuruluşu ve devlet kurumu temsilcisi katı-

lım gösterdi. Fuarın açılışında yer alan önemli isimlerden 

bazıları şunlar: Afgan Nengarhar Tarımsal Eğitim Merkezi 

(NATC) Başkanı Ahmad Zaki FAZLI, Fas Ulusal Değir-

mencilik Federasyonu Başkanı Abdullatif IZEM, Güney-

doğu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Erhan ÖZMEN, 

Hububat Tedarikçileri Derneği Başkanı Gülfem EREN, 

attentions more than 7 thousand visitors from different 

nationalities for 4 days. Receiving investors especially 

from Middle East, Africa and Asia, the exhibition man-

aged to refresh the industry in this economic recession. 

The representatives of 19 non-governmental and pub-

lic institutions from 12 countries participated in the open-

ing ceremony of the exhibition which was held in 4th of 

May. Some of the signifi cant representatives participating 

in the opening ceremony of the exhibition are as follows: 

Ahmad Zaki FAZLI - President of Nangarhar Afghan Ag-

ricultural Training Center (NATC), Abdellatif IZEM - Presi-

dent of Morocco’s National Federation of Milling,  Erhan 
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ÖZMEN - President of Southeastern Flour Industrialists’ 

Association,  Gülfem EREN - President of Grain Suppli-

ers Association,  Sadek MAM-

URI - Iraq Babel Chamber of 

Commerce,  Mahmoud Ab-

duhassan ALLAITHY - Rep-

resentative of Iraq Diwaniyah 

Chamber of Commerce, Ali 

Zaer MOTEAB - Director of 

Milling Department (The Gen-

eral Company for Trading & 

Processing Grain of Iraq),  

Majid Movafegh GHADIRLY 

- President of Iran Feed In-

dustry Association,  Moussa 

COULIBALY - General Man-

ager of The Mali Business and 

Orientation Center,  Mahmoud 

RIYADH - General Secretary 

of Egyptian Milling Society,  

Gaye AMADOU - President of 

Senegal National Federation of 

Bakers, Prof. Dr. Mustafa BAYRAM - Association of Pulse 

and Grain Processing Technologies, Storage and Analy-

sis Systems,  Abdülkadir KÜLAHÇIOĞLU - President of 

Association of Turkish Pasta Manufacturers, and Rodion 

RYBCHINSKIY - President of Union “Millers of Ukraine”.

Irak Babil Ticaret Odası temsilcisi Sadek MAMURI, Irak 

Divaniye Ticaret Odası temsilcisi Mahmoud Abduhassan 

ALLAITHY, Irak Ulu-

sal Ticaret ve Tahıl 

İşleme Şirketi De-

ğirmencilik Bölümü 

Direktörü Ali Zaer 

MOTEAB, İran Yem 

Endüstrisi Derneği 

Başkanı Majid Mo-

vafegh GHADİRLY, 

Mali İş ve Oryantas-

yon Merkezi Genel 

Müdürü Moussa 

COULIBALY, Mısır 

Değirmencilik Der-

neği Genel Sek-

reteri Mahmoud 

RİYAD, Senegal 

Fırıncılar Federas-

yonu Başkanı Gaye 

AMADOU, Tahıl ve 

Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sis-

temleri Derneği (TABADER) Başkanı Prof. Dr. Mustafa 

BAYRAM, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı 

Abdülkadir KÜLAHÇIOĞLU ve Ukrayna Değirmenciler 

Birliği Başkanı Rodion RUBINSKIY.
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IDMA Exhibition which is held in Hall 1, 2 and 3 of Is-

tanbul Expo Center, and continued 4 days, gathers ma-

chinery producers and end products producers in fl our, 

feed, rice, pulses and pasta industries. The total trade 

volume of this industry on technology basis is almost 10 

billion dollars. IDMA is the unique international exhibition 

in this international market. Therefore, the fl our, feed, rice 

and pasta producers around the world, who are plan-

ning to invest in their factories and machines attach high 

importance to visiting IDMA Exhibition, held in every 2 

years, in order to see the latest technologies closely and 

to make the best investment by comparing the technolo-

gies with their alternatives.

İstanbul Fuar Merkezi’nin 1-2 ve 3. salonlarında ger-

çekleştirilen ve 4 gün süren İDMA Fuarı, un, yem, pirinç, 

bakliyat ve makarna sektörlerindeki makine üreticilerini ve 

mamul madde üreticilerini buluşturdu. Tüm bu sektörün 

teknoloji bazında dünyadaki toplam ticari hacmi yakla-

şık 10 milyar dolar. İDMA, 10 milyar dolarlık bu pazarın 

uluslararası nitelikteki tek fuarı niteliğine sahip. Bu yüzden 

fabrika ve makine yatırımı planlayan dünyadaki un, yem, 

pirinç, bakliyat ve makarna üreticileri, alanlarıyla ilgili son 

teknolojileri tek çatı altında birebir görmek ve farklı alter-

natifl eri kıyaslayarak kendileri için en doğru yatırıma karar 

vermek için, 2 yılda bir düzenlenen İDMA Fuarı’nı ziyaret 

etmeye özel bir önem veriyor.

10 milyar dolarlık dünya 
pazarı İDMA’da buluştu

IDMA gathers global 
market of 10 billion dollars

İDMA 2017 Fuarı’nı 4 

gün boyunca 7 bin 69 

yerli ve yabancı profes-

yonel takip etti. Yaban-

cı yatırımcıların ağırlıkta 

olduğu fuarda, fabrika 

ve makine yatırımı plan-

layan dünyadaki un, 

yem, pirinç, bakliyat ve 

makarna üreticileri, çok 

sayıda anahtar teslimi 

tesis, makine, ekipman 

ve malzeme anlaşması-

na imza attı.

During 4 days, 7069 

local and foreign pro-

fessional visitors visited 

IDMA 2017 Exhibition. 

During the exhibition 

which received mostly 

international investors, 

fl our, feed, rice, pulses 

and pasta producers 

around the world made 

lots of agreements for 

turnkey plants, machin-

ery, equipment and de-

vices.
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Dünyadaki genel ekonomik 

ve siyasi durumla şekille-

nen İDMA Fuarı’nın ülkesel 

bazda ziyaretçi dağılımında 

2017’de Ortadoğu, Rusya 

ve Doğu Avrupa ile Afrika 

ülkeleri ön plana çıktı. 101 

ülkeden katılımın belirlen-

diği İDMA 2017 Fuarı’nda 

Türkiye hariç ziyaretçi sa-

yısı açısından öne çıkan ilk 

20 ülke şunlardan oluşu-

yor; İran, Ukrayna, Rusya, 

Irak, Cezayir, Bulgaristan, 

Filistin, Kazakistan, Mısır, 

Romanya, Tunus, Libya, 

Suudi Arabistan, Make-

donya, Sudan, Mali, Pakis-

tan, Fas, Moldova, Hindis-

tan, Bosna Hersek.

Regions like Middle East, 

Russia, Eastern Europe and 

Africa became prominent in 

2017 in visitor allocation of 

IDMA Exhibition which was 

infl uenced by the general 

economic and political situ-

ation in the world. In IDMA 

2017 Exhibition which had 

visitors from 101 countries 

the top 20 countries, ex-

cept Turkey, are as follows: 

Iran, Ukraine, Russia, Iraq, 

Algeria, Bulgaria, Palestine, 

Kazakhstan, Egypt, Ro-

mania, Tunis, Libya, Saudi 

Arabia, Macedonia, Sudan, 

Mali, Pakistan, Morocco, 

Moldova, India, Bosna Her-

zegovina.

İDMA 2017 Fuarı’na 137’si yerli, 81’i yabancı olmak üzere 

218 marka katılım gösterdi. Yabancı firmaların 58’i fuara 

doğrudan katılım gösterirken, 23 firma temsilcileri aracılı-

ğıyla fuarda yer aldı.

Toplam 33 bin metrekarelik alandan oluşan 3 salonda 

stant açan 218 firma; un, yem, irmik, mısır ve pirinç değir-

menleri ile bakliyat temizleme, ambalajlama, makarna ve 

bisküvi tesislerinde kullanılan en son teknolojiler ile yem 

depolama siloları, dolum, taşıma ve tahliye sistemleri, la-

boratuvar cihazları, katkı maddeleri, ambalaj makineleri 

ve malzemeleri ile yedek parça ve yan sanayi ürünlerinde-

ki en son yenilikleri ziyaretçilerin beğenisine sundu.

137 local and 81 foreign, totally 218 companies exhibited 

at IDMA 2017 Exhibition. While 58 foreign companies di-

rectly participated in the exhibition, 23 of them took part 

with their representatives.

218 company with a booth in 3 halls comprising of an 

area of 33,000 sqm presented the latest technologies 

used in fl our, semolina, corn, rice and feed milling and 

pulse cleaning, packaging, pasta and biscuit plants, and 

the latest innovations in storage silos, loading, conveying 

and unloading systems; laboratory devices; additives; 

packaging machines and materials; spare parts and sub-

industry to the taste of the visitors.
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Ürün grupları bazında ziyaretçi yoğunluğu incelendiğinde ise 

fuarın ana kategorisini oluşturan un, irmik ve mısır değirmen-

lerinin her zaman olduğu gibi fuara daha yoğun ilgi gösterdiği 

görülmektedir. Un, irmik ve mısır değirmenlerinin tüm ziyaret-

çiler içerisindeki payı yüzde 52 seviyesinde gerçekleşti. 

Ancak İDMA 2017 Fuarı’nda, önceki fuarlardan farklı ola-

rak yem sektöründen çok önemli bir katılım artışı sağ-

landı. Bu katılım artışında, 2017 fuarıyla birlikte hayata 

geçirilmiş olan özelleştirilmiş alanlar vizyonunun ve bu 

doğrultuda yoğunlaştırılan çalışmaların etkisi büyük oldu. 

Bununla birlikte 2015’te yüzde 5 civarında olan yem üre-

ticilerinin tüm ziyaretçi içerisindeki payı, 2017 fuarında 

yüzde 20 gibi rekor bir noktaya ulaştı.

Yem üreticilerini pirinç değirmenleri ve bakliyat işleyen fir-

malar takip ediyor. Bu grubun fuar ziyaretçileri arasındaki 

payı, önceki fuara göre düşüş göstererek yüzde 12 sevi-

yesinde kaldı. Bir önceki fuarda artış gösteren makarna 

üreticilerinden oluşan ziyaretçi kitlesi ise 2017 fuarında 

da hemen hemen aynı seviyelerde kaldı.

Regarding the density of visitors by product groups, it 

seems that fl our, semolina and corn mills which are the 

main categories of the exhibition show more interest to 

the exhibition. The share of fl our, semolina and corn mills 

in all visitors is 52 percent.

However, in IDMA 2017 Exhibition, unlike the former ex-

hibitions, the number of visitors for feed industry has also 

increased significantly. The vision of specialized areas 

that was implemented in 2017 Exhibition and the works 

done for this vision contributed significantly to this inc-

rease. Also, the ratio of feed producers in total number 

of visitors, which was 5 percent in 2015, reached to 20 

percent, a record level in 2017 Exhibition.

Rice mills and pulse processing companies follow feed 

producers. The ratio of this group in the total number 

of visitors has decreased and remained at 12 percent. 

The visitor group consisting of pasta producers which 

increased in the previous exhibition remained at nearly 

the same level in 2017 Exhibition.

Kıtalar bazında yurtdışı 

ziyaretçi dağılımına ba-

kıldığında Rusya ve bazı 

Ortadoğu ülkelerini de 

kapsayan Asya kıtasının 

yüzde 45 ile ilk sırada 

yer aldığı görülmektedir. 

Asya kıtasını yüzde 30 ile 

Avrupa, yüzde 23 ile Af-

rika, yüzde 2 ile Amerika 

kıtası takip etmektedir. 

Bir önceki fuara kıyasla 

Rusya ve İran başta ol-

mak üzere Asya ve Afrika 

kıtasından katılımın arttı-

ğı, buna karşılık Avrupa 

ülkelerinden katılımın bir 

miktar gerilediği görül-

mektedir. 

Regarding the visiting count-

ries by continents, Asia inclu-

ding Russia and some Middle 

Eastern countries seems to 

be the leader with a share of 

45 percent. Europe with 30 

percent, Africa with 23 per-

cent, America with 2 percent 

follow Asia. In the graph sho-

wing the allocation of foreign 

visitors by continents, Turkey 

is excluded. Compared to the 

previous exhibition, it seems 

that the number of visitors 

from Asia and Africa, especi-

ally from Russia and Iran, has 

increased while the number 

of visitors from Europe has 

decreased a bit.
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Un ve yem sektörüne
eğitim desteği

İDMA 2017 Fuarı, Değirmenci Dergisi tarafından “Tek-

nik Günler” adı altında düzenlenen “Sertifikalı Değirmen-

cilik Eğitimi”ne de ev sahipliği yaptı. Fuarla eş zamanlı 

olarak 05-07 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen 

eğitime 100’ün üzerinde kişi katılım gösterdi.

Tahıl (un) değirmenciliği ve yem değirmenciliği olmak 

üzere 2 farklı alanı kapsayan eğitimin ilk gününde, her iki 

alanı da ilgilendiren ortak konular ele alındı. Eğitimin ikinci 

ve üçüncü gününde ise 2 farklı salonda, eş zamanlı ola-

rak, un ve yem üreticilerine ayrı ayrı eğitim verildi. Alanın-

da uzman akademisyen ve endüstri temsilcilerinin verdiği 

eğitimler, beğeniyle karşılandı. Eğitim sonunda, eğitime 

iştirak eden tüm katılımcılara katılım sertifikaları verildi.

Training support to fl our 
and feed industry 

  “Certified Milling Training”, organized by Miller Maga-

zine under the name of “Technical Days”, was held during 

IDMA 2017 Exhibition. More than 100 people participa-

ted in the training which was held synchronously with the 

exhibition between 05 and 07 May 2017. 

   On the first day of the training which covered two diffe-

rent areas as grain (fl our) milling and feed milling, common 

issues related with both areas were discussed. On the third 

and fourth days of the training, separate trainings were 

synchronously held for fl our and feed producers in two dif-

ferent halls. The training provided by the academicians and 

industry professionals aroused interest. At the end of the 

training, all the participants had their certificates. 
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Kutu kodlama 
uygulamaları için 

esnek çözümler

“The newly released Videojet 2351/61 decrea-
ses required maintenance by adding an easy 
to replace low cost filter to the ink return line, 
extending the associated interaction cycle from 
daily to monthly. The only frequent maintenance 
that is required is a daily, quick wipe down of 
the printhead surface.”

“Yeni piyasaya sürülen Videojet 2351/61, mürek-
kep dönüş hattına kolayca değiştirilebilen, dü-
şük maliyetli bir filtre ekleyerek gerekli bakımı 
azaltıyor ve ilgili etkileşim döngüsünü günlükten 
ayda bire kadar indiriyor. Yapılması gereken tek 
bakım, her gün hızlı baskı başlığının yüzeyinin 
silinmesidir.”

FLEXIBLE SOLUTIONS 
FOR CASE CODING 

APPLICATIONS 
......................................................................
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Global consumer demand for product variety and 

diversity has created a significant challenge for manu-

facturers, who are increasingly required to make their 

packaging lines more adaptable and flexible. For man-

ufacturers utilizing traditional pre-printed cases for 

packaging, product proliferation can cause significant 

strains, as the need to create more unique Stock Keep-

ing Units (SKUs) with product-specific printed informa-

tion can overwhelm production processes and create 

unnecessary costs.

Stating that global consumer demand for product va-

riety and diversity has created a significant challenge for 

manufacturers, who are increasingly required to make 

their packaging lines more adaptable and flexible, Bob 

Neagle, Global Business Unit Manager for Case Coding 

at Videojet Technologies said: “For manufacturers utiliz-

ing traditional pre-printed cases for packaging, product 

proliferation can cause significant strains, as the need 

to create more unique Stock Keeping Units (SKUs) with 

product-specific printed information can overwhelm 

production processes and create unnecessary costs”.

Recently a major US retail chain implemented a man-

date requiring suppliers to use barcodes which were pre-

printed using a fl exographic process. This mandate has 

largely gone against the grain of the emerging trend of 

utilizing on-demand printing solutions or Large Charac-

ter Marking (LCM) technology, in case packaging lines. 

While pre-printed cases have traditionally been viewed 

as the simplest marking solution in such applications, 

inventory and changeover costs often make it the less 

straightforward option. On-demand case printing can 

overcome many of the challenges traditionally experi-

enced with pre-printing processes, such as SKU prolif-

eration and increased production demands. 

Bob Neagle, Global 

Business Unit Manag-

er for Case Coding at 

Videojet Technologies, 

discusses how on-de-

mand technologies are 

helping manufacturers 

to optimize their pro-

duction processes. 

Pre-printing cases 
seems to be contrary 
to what manufac-
turers are trying to 
achieve, why is this 
issue? 

Manufacturing oper-

45 yılı aşkın bir süredir yüksek kaliteli kodlama-marka-

lama ekipmanı ve sarf malzemelerini yenileme, geliştirme, 

üretme ve satış faaliyetlerini gerçekleştiren Videojet, tüm 

dünyada 325.000’den fazla sistem kurulumu yaptı. Dün-

yanın çeşitli bölgelerinde 30 doğrudan operasyon biri-

minde 3000’den fazla çalışanı bulunan Videojet’in global 

satış ve servis merkezi ağı, tüm bölgelerde yüksek kaliteli 

servis sağlıyor. 

Küresel tüketicilerin ürün çeşitlilik ve farklılığı konu-

sundaki talepleri, ambalajlama hatlarını daha uyarlana-

bilir ve esnek hale getirmek zorunda olan üreticiler için 

önemli bir rekabet oluşturduğunu söyleyen VideoJet 

Teknolojileri’nde Case Coding’in küresel İşletme Birimi 

Müdürü Bob Neagle, “Paketleme için geleneksel önceden 

basılmış kutuları kullanan üreticiler için, ürünün çoğalma-

sı ciddi zorlamalara neden olabiliyor. Ayrıca ürüne özgü 

basılı bilgilerle birlikte Stok Muhafaza Birimleri (SKU’lar) 

yaratma ihtiyacı, üretim süreçlerine aşırı yük bindirerek 

gereksiz maliyetler yaratabiliyor” dedi. 

Geçtiğimiz günlerde, büyük bir ABD perakende zinciri, 

tedarikçilerin bir fl eksografik işlem kullanılarak önceden 

basılmış barkodları kullanmalarını gerektiren bir yetkiyi uy-

guladı. Bu görev, paketleme hatlarında, isteğe bağlı baskı 

çözümleri veya Büyük Karakter İşaretleme (LCM) tekno-

lojisinin ortaya çıkma eğiliminin büyüklüğüne karşı büyük 

oranda gidildi. Önceden basılan kutular geleneksel olarak 

bu tür uygulamalarda en basit işaretleme çözümü olarak 

görülürken, envanter ve geçiş maliyetleri çoğu zaman 

bunu daha da basit bir seçenek haline getirir. İsteğe bağlı 

kutu baskısı, geleneksel olarak SKU’nun yaygınlaştırılma-

sı ve artan üretim talepleri gibi baskı öncesi işlemlerde 

karşılaşılan birçok zorluğun üstesinden gelebilir.

VideoJet Teknolojileri’nde Case Coding’in küresel İşlet-

me Birimi Müdürü Bob Neagle, talep üzerine üretilen tek-
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ations are always looking to increase effi ciency, both with 

incoming goods and with fi nished products which move 

through the supply chain. Pre-printing cases essentially 

means that a manufacturer will have a case SKU to match 

every product SKU, which adds to costs and production 

complexity. This particular coding process also excludes 

a manufacturer from being able to add production related 

information, such as lot code and date of manufacture - 

which facilitates better inventory management of fi nished 

goods in the supply chain, particularly for short shelf life 

products. Ultimately the goal of the manufacturer is to 

increase product uptime; hence it is critical to utilize the 

right technology to keep the production line running as 

smoothly as possible. 

Does pre-printing boxes make regulatory compli-
ance more diffi cult for manufacturers?

While there are little to no government regulations that 

directly prescribe what information should be contained 

on a shipping case, regulations such as the U.S. Food 

Safety Modernization Act (FSMA) do require enhanced 

record keeping, which enables recalls to be performed 

rapidly and effectively. Being able to include production 

information, such as a lot code and production date, 

greatly enhances a manufacturer’s ability to locate the 

product in question within the supply chain, and for sup-

ply chain partners to quickly identify and remove products 

when needed. With pre-printed cases, it isn’t feasible to 

include data that isn’t available until the time of produc-

tion, so you are limited to just identifying the product. 

What are the main benefi ts of printing on demand – 
why do manufacturers prefer it?

Printing on-demand enables manufacturers to add 

production level information to packaging. Ultimately this 

facilitates supply effi ciency and allows for the effective 

execution of product recalls; for producers negating both 

the short-term and long-term negative effects of product 

recalls is a key concern, which should be addressed at a 

primary production level. 

nolojilerin üreticilere üretim süreçlerini optimize etmelerini 

nasıl sağladığını anlatıyor.

Önceden basılmış kutular üreticilerin başarmak is-
tedikleri şeylere aykırı görünüyor; neden bu bir sorun?

İmalat operasyonları, hem gelen ürünlerle hem de te-

darik zinciri boyunca hareket eden nihai ürünlerle birlikte 

verimliliği artırmak istemektedir. Baskı öncesi durumlarda, 

bir üreticinin, her ürün stok muhafaza birimini eşleştirmek 

için bir ürün stok muhafaza birimi vereceği anlamına ge-

lir; bu da maliyetleri ve üretimdeki karmaşıklığı artırır. Bu 

özel kodlama işlemi, bir üreticinin, özellikle kısa raf ömürlü 

ürünlerde, tedarik zincirinde bitmiş ürünlerin daha iyi stok 

yönetimini kolaylaştıran üretim kodu ile üretim tarihi gibi 

üretimle ilgili bilgileri ekleyebilmesine izin vermez. Sonuç-

ta üreticinin amacı ürün çalışma süresini arttırmaktır, bu 

nedenle üretim hattını olabildiğince pürüzsüz bir şekilde 

tutmak için doğru teknolojiyi kullanmak kritik önem taşır.

Önceden basılmış kutular, üreticiler için yasal uyum-
luluğu daha zor hale getiriyor mu?

Bir gönderim kutusunda hangi bilgilerin bulunması ge-

rektiğini doğrudan öngören hükümet yönetmeliği çok az 

olsa bile olmadığı halde, ABD Gıda Güvenliği Moderni-

zasyonu Yasası (FSMA) gibi düzenlemeler, hatırlamala-

rın hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan 

gelişmiş kayıt tutma zorunluluğu getiriyor. Birçok kod ve 

üretim tarihi gibi üretim bilgilerini dahil edebilmek, üretici-

nin söz konusu ürünü tedarik zinciri içerisinde bulma ve 

tedarik zinciri ortakları için ihtiyaç duyulduğunda ürünleri 

hızlı bir şekilde tanımlama ve kaldırma becerisini büyük 

ölçüde geliştirir. Önceden basılan kutularla, üretim zamanı 

öncesine kadar mevcut olmayan verilerin dahil edilmesi 

uygun değildir, bu nedenle yalnızca ürünü tanımlamakla 

sınırlısınız.

Talep üzerine basımın başlıca faydaları nelerdir - ne-
den üreticiler bunu tercih ediyor?

Talep üzerine baskı, üreticilerin ambalaja üretim seviyesi 

bilgisi eklemelerini sağlar. Sonuçta bu, tedarik verimliliğini 

kolaylaştırır ve ürün hatırlatmalarının etkin bir şekilde yü-

rütülmesine izin verir; Hem ürün geri çağırmalarının hem 

kısa hem uzun vadeli olumsuz etkilerini olumsuz etkileyen 

üreticiler için temel bir üretim seviyesinde ele alınması ge-

reken kilit bir husustur.

LCM sistem taramasını kullanan üreticiler, üretim sıra-

sında ek ürün bilgilerini bastıracaklar ve bu durum, ma-

liyetleri düşürüp talep değişikliklerine tepki vermek için 

esnekliği artırıyor. Üretim verimliliğini arttırmanın yanı sıra 

bu süreç de kesintileri önlemeye yardımcı oluyor.

Perakendeci, önceden kağıda dökülen kutular için ta-
lep sebebiyle haklı talep ediyor mu? Talep üzerine uy-
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Mmanufacturers using LCM systemscan also reduce 

their case SKUs by printing additional product informa-

tion at the time of manufacture, which decreases costs 

and increases fl exibility to react to changes in demand. 

As well as improving production effi ciency, this process 

helps to avoid downtime. 

Is retailer demand for pre-printed boxes justifi ed in 
terms of their reasoning – do quality levels not come 
up to standard in on-demand applications?

Direct to case LCM printing has been shown to deliver 

scan rates approaching 100%, even on brown corrugate. 

As with any technology, LCM systems do require some 

degree of maintenance rigor, which if not controlled can 

lead to a decrease in print quality and barcode scan rate. 

While no LCM on the market is maintenance free, the 

amount of upkeep which may be required on a system 

will vary depending on the operation. Provided correct 

maintenance procedures are carried out as per the cor-

rect schedule, there is no reason to suggest that quality 

levels will not meet the required standard. 

How can LCM technology help to alleviate the per-
ceived issues of retailers?

Commonly retailers may have the perception that the 

code quality produced with LCM systems is second to 

that of pre-printed processes, however LCM print quality 

is more than suffi cient for use in the supply chain, while 

still supporting brand image initiatives.Recent advances 

in LCM technology have made further gains in improving 

the overall quality of codes produced. The Videojet 2300 

series patented micro-purge function frequently and au-

tomatically blows off any dust or debris that may have 

settled on the printhead and could potentially clog ink 

nozzles. With this approach a high level of print quality 

can be maintained over extended periods, with minimal 

monitoring and intervention. Since the purged ink is fi l-

tered and put back into the ink supply, mess is minimized 

and running costs are reduced.

How has the technology advanced in the last 12 
months – are there any upgrades/updates to report? 

Suppliers of marking and coding technologies are quite 

aware that production costs incurred through 

machine maintenance are a top concern for 

manufacturers. Recent advances in technology 

have incorporated features that help to reduce 

the strain of maintenance. The newly released 

Videojet 2351/61 decreases required mainte-

nance by adding an easy to replace low cost 

fi lter to the ink return line, extending the associ-

ated interaction cycle from daily to monthly. The 

only frequent maintenance that is required is a 

daily, quick wipe down of the printhead surface.

gulamalarda kalite seviyeleri standartlara ulaşmıyor mu? 
Doğrudan durum LCM baskısının kahverengi oluklu 

mukavvalarda bile yüzde 100’e yaklaşan tarama oranı 

sağladığını gösteriyor. Herhangi bir teknolojide olduğu 

gibi, LCM sistemleri, kontrol edilmezse baskı kalitesinde 

ve barkod tarama hızında bir düşüşe neden olabilir ve bir 

dereceye kadar bakım titizliği gerektirir. Piyasadaki her-

hangi bir LCM bakım gerektirmezken, bir sistemde gerekli 

olabilecek bakım miktarı operasyona bağlı olarak değişir. 

Doğru bakım prosedürleri doğru programa göre gerçek-

leştirilirse, kalite seviyelerinin istenen standardı karşılama-

yacağını önermek için hiçbir neden yoktur.

LCM teknolojisi perakendecilerin algılanan sorunları 
hafifl etmeye nasıl yardımcı olabilir?

Genel olarak perakendeciler, LCM sistemleri ile üreti-

len kod kalitesinin önceden basılan işlemlerinden sonra 

olduğunu kabul edebilir, ancak LCM baskı kalitesi kullanı-

mı için yeterli değildir. Tedarik zincirinde devam ettirirken, 

marka imajı girişimlerini halen destekliyor. LCM teknolo-

jisindeki yeni ilerlemeler, üretilen kodların genel kalitesini 

arttırmada daha da artmıştır. Videojet 2300 serisi patentli 

mikro temizleme işlevi, baskı kafasına yerleşmiş olabi-

lecek ve mürekkep püskürtücülerinde tıkanma olasılığı 

bulunan tozları veya artıkları sık sık ve otomatik olarak 

püskürterek temizler. Bu yaklaşımla, az miktarda izleme 

ve müdahale ile uzun süreli, yüksek düzeyde bir baskı ka-

litesi elde edilebiliyor. Temizlenen mürekkep filtrelendiğin-

den ve mürekkep kaynağına geri döndüğünden, karışıklık 

en aza indirilir ve işletme maliyetleri azaltılır.

Teknolojinin son 12 ay içinde nasıl ilerlediği rapor 
edilecek yükseltme/güncelleme var mı?

İşaretleme ve kodlama teknolojilerinin tedarikçileri, 

makine bakımı ile oluşan üretim maliyetlerinin üreticiler 

için en büyük kaygı olduğunun farkındadır. Teknolojide-

ki son gelişmeler, bakım gerginliğini azaltmaya yardımcı 

olan özellikleri içeriyor. Yeni piyasaya sürülen Videojet 

2351/61, mürekkep dönüş hattına kolaylıkla değiştiri-

lebilen düşük maliyetli bir filtre ekleyerek gerekli bakımı 

azaltıyor ve ilgili etkileşim döngüsünü günlükten ayda bire 

indiriyor. Yapılması gereken tek bakım, her gün hızlı baskı 

başlığının yüzeyinin silinmesidir.
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Brezilya’da Ekmek,
Makarna ve Bisküvi

BREAD, PASTA AND
BISCUIT IN BRAZIL 

Brezilya’da ekmek tüketimi tüm dünyada olduğu gibi tahıllı çeşit ekmek tüketimine doğru geniş-
lemekte ve hızlı yaşam tarzının bir sonucu olarak marketlerde ve fırınlarda alınıp tüketilebilecek 
şekilde çeşitli malzemelerle üretilip satılmaktadır. Aynı yaşam tarzı makarna ve noodle tüketimini 
de etkilemiş, bu ürünlerin halk arasında daha çok tercih edilir olmasını sağlamıştır. Brezilya’nın tatlı 
kültürü ise ülkenin etkisinde kaldığı farklı coğrafyaların kendine özgü lezzetlerle harmanlanmasını 
kolaylaştırmıştır. 

Bread consumption in Brazil is expanded to grain variety bread consumption as across the world 
and variety bread is produced with various materials to be consumed, and sold in markets and 
bakeries as a result of a rapid life style. Same life style affects pasta and noodle consumption, 
and ensures these products are more preferable in the public. Dessert culture of Brazil facilitates 
blending of different geographies that affects the country with unique tastes.
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Cuisine of a country is mostly created by different so-

cieties, traditions and cultures consisting that country. 

Proximity and accessibility of that country to different re-

gions are among the most important elements enriching 

the cuisine of the country. Like some other countries in 

the world, Brazil also is kind of a country where colors, 

languages, traditions and cultures are blended. When 

considered from this point of view, Brazil is both a mosaic 

where cultures meet at one point, and a big and gorgeo-

us country with different cuisine traditions in each region. 

Bread consumption in Brazil is expanded to grain va-

riety bread consumption as across the world and variety 

bread is produced with various materials to be consu-

Bir ülkenin mutfağı ağırlıklı olarak o ülkeyi oluşturan 

farklı topluluklar, gelenekler ve kültürlerden inşa edilir. Söz 

konusu ülkenin faklı bölgelere olan coğrafi yakınlığı ve 

ulaşılabilirliği de ülke mutfağını zenginleştiren en önemli 

etmenlerdendir. Dünyadaki bazı ülkeler gibi Brezilya da 

renklerin, dillerin, geleneklerin ve kültürlerin eriyip har-

manlandığı çok motifl i bir ülkedir. Brezilya, bu açıdan ba-

kıldığında, hem kültürlerin bir noktada buluştuğu bir mo-

zaik hem de her bölgesinde farklı beslenme geleneklerine 

sahip büyük ve hayranlık uyandırıcı bir ülkedir. 

Brezilya’da ekmek tüketimi tüm dünyada olduğu gibi 

tahıllı çeşit ekmek tüketimine doğru genişlemekte ve hızlı 

yaşam tarzının bir sonucu olarak marketlerde ve fırınlarda 
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med, and sold in markets and bakeries as a result of a 

rapid life style. Same life style affects pasta and noodle 

consumption, and ensures these products are more pre-

ferable in the public. Dessert culture of Brazil facilitates 

blending of different geographies that affects the country 

with unique tastes. 

BREAD CULTURE IN BRAZIL 
As is known, bread is mostly consumed at breakfast. In 

Brazil, breakfast is known to be a meal during which mild 

foods are consumed and food diversity is not preferred. 

Lunch is the most important meal, mild foods are consu-

med at breakfast. The word referring to breakfast “café 

de monhã” in Portuguese which is the official language of 

Brazil means morning coffee. Starting from this, it is ea-

sily understood that Brazilian people consume coffee at 

breakfast. The most preferred food with coffee is slices of 

fried French bread. It is very easy to find this bread which 

is easily prepared at home in cafés. This bread named 

Pão na chapa is one of the easily accessible and favorite 

bread of Brazilian people. 

There are many fruits which are naturally grown in Bra-

zil and admiringly consumed by Brazilian people. Con-

suming tropical fruits at breakfasts frequently, Brazilian 

people prefers fruits such as papaya by mixing with he-

althy cereals. These foods named Açaí na tigela are very 

popular since they are especially nutritious. 

Another food preferred with fried French bread and fruit 

muesli is cheese dough roll. However, this food is not pre-

pared with wheat or corn fl our, but cassava fl our which is 

abundant in the region. Cassava starch which is gluten-

free is cooked in a pancake form to be used as fl our con-

sistency and turned into rolls by adding cheese or ham. 

One of the foods preferred as a special breakfast is 

simple cake prepared with oil, fl our and egg. This cake 

can be easily cooked in a ring form generally, and beco-

me a well-loved Sunday breakfast when mixed with vari-

ous fruits. This cake consumed with coffee is also known 

as sweet Portugal bread. 

Milharina prepared with corn fl our can also be included 

in the Brazilian breakfast considered fundamental. Milha-

rina is a kind of hominy which goes back to Middle East 

is served with cheese. Milharina showing up at breakfast 

tables frequently can also be consumed with cream. 

PASTA CULTURE IN BRAZIL 
It is possible to see Mediterranean cuisine in Brazil 

which was colonized by the Portuguese in 16th century. 

Especially Italian pasta is one of the fundamental foods 

in the country cuisine. Pasta consumption is increasing 

alınıp tüketilebilecek şekilde çeşitli malzemelerle üretilip 

satılmaktadır. Aynı yaşam tarzı makarna ve noodle tüke-

timini de etkilemiş, bu ürünlerin halk arasında daha çok 

tercih edilir olmasını sağlamıştır. Brezilya’nın tatlı kültürü 

ise ülkenin etkisinde kaldığı farklı coğrafyaların kendine 

özgü lezzetlerle harmanlanmasını kolaylaştırmıştır. 

BREZİLYA’DA EKMEK KÜLTÜRÜ 
Ekmeğin en çok tüketildiği öğün bilindiği gibi kahvaltıdır. 

Kahvaltı ise Brezilya’da hafif geçirilen ve gıda çeşitliliği-

nin tercih edilmediği bir öğün olarak bilinmektedir. Öğle 

yemeği günün en önemli öğünü olarak yerini alırken kah-

valtıda hafif gıdalar yer almaktadır. Brezilya’nın resmi dili 

olan Portekizcede kahvaltı için kullanılan kelime, yani café 

de monhã, sabah kahvesi anlamına gelmektedir. Bura-

dan yola çıkarak Brezilya’da kahvaltıda kahve tüketiminin 

yoğun olduğu kolaylıkla anlaşılmaktadır. Kahveyle birlikte 

en çok tercih edilen besin ise kızartılmış Fransız ekmeği 

dilimleridir. Evde kolaylıkla hazırlanan bu ekmekleri dışa-

rıda, pastanelerde ve kafelerde bulmak oldukça kolaydır. 

Pão na chapa isimli bu ekmekler Brezilyalıların en kolay 

ulaşabildiği ve en sevdiği kahvaltı yiyeceklerindendir. 

Brezilya’da doğal olarak yetişen ve halkın beğeniyle tü-

kettiği çok sayıda meyve bulunmaktadır. Tropikal meyveleri 
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in Brazil day by day. Especially fresh pasta and noodle 

consumption is popularizing and producers offer more 

and more options to consumers in every year. In addi-

tion, Brazil is progressing as one of the biggest pasta 

producer and consumer following the USA and Italy. 

Consuming pasta at lunches and dinners as main foods 

also affects the diversity of pasta presentation. 

As in the USA, presentation of pasta with cheese is 

very common in Brazil. Especially spaghetti pasta is pre-

ferred for this food named Maccarronada com requijao. 

Macarronada com requijao prepared with garlic, cream 

cheese and chicken meat is one of the favorite foods. 

One of the indigenous recipes is palmito pasta. Palmi-

to pasta prepared with a vegetable obtained from the 

palm tree named chicken meat and palm is very popular 

among Brazilian people with its sauce mixed with cream. 

Another pasta presentation is Brazilian spaghetti which 

bears Mediterranean effects. This food prepared with 

onion, olive, dried tomato, Parmesan and ham slices 

is prepared by especially using long-cut pasta. A pasta 

type frequently preferred in Brazilian restaurants is Molho 

de Alho. Garlic sauce prepared with garlic, butter, fl o-

ur, milk, mayonnaise and indigenous spices can be also 

sabah kahvaltılarında sıklıkla tüketen Brezilyalılar, özellikle 

papaya gibi meyveleri sağlıklı tahıl gevrekleriyle karıştırıp 

servis etmeyi tercih ederler. Açaí na tigela isimli bu yiyecek-

ler özellikle besleyici olmasından ötürü oldukça popülerdir. 

Kızarmış Fransız ekmeği ve meyveli müslinin yanında bir 

diğer tercih edilen yiyecek peynirli hamur rulosudur. Fakat 

bu yiyecek, buğday ya da mısır unundan değil bölgede 

bolca bulunan manyok unundan yapılmaktadır. Glütensiz 

bir ürün olan manyok nişastası çıkarılıp un kıvamında kul-

lanılmak suretiyle krep şeklinde pişirilir ve içine peynir ya 

da jambon yerleştirilerek sarılıp rulo haline getirilir. 

Özel bir kahvaltı olarak tercih edilebilecek yiyecekler-

den biri ise yağ, un ve yumurtayla yapılan basit keklerdir. 

Genellikle halka şeklinde pişirilen bu keklerin yapımı ol-

dukça kolay olmakla birlikte çeşitli meyvelerin eklenme-

siyle de çok sevilen bir pazar kahvaltısı haline gelebilir. 

Elbette kahveyle birlikte tüketilen bu kek aynı zamanda 

tatlı Portekiz ekmeği olarak da bilinmektedir. 

Temel sayılabilecek bir Brezilya kahvaltısına mısır unun-

dan yapılan Milharina da dâhil edilebilir. Milharina, kökleri 

Orta Doğu’ya dayanan peynirle servis edilen bir çeşit mısır 

lapasıdır. Kahvaltı masalarında sıklıkla boy gösteren Mil-

harina aynı zamanda kremalı olarak da tüketilebilmektedir. 

BREZİLYA’DA MAKARNA KÜLTÜRÜ 
16.yüzyılda Portekizliler tarafından koloni haline ge-

tirilen Brezilya’da Akdeniz mutfağından etkiler görmek 

mümkün. Özellikle de İtalyan makarnası ülke mutfağında 

yer edinen gıdalardan biri. Brezilya’da makarna tüketimi 

giderek artmaktadır. Özellikle taze makarna ve noodle tü-

ketimi giderek yaygınlaşmakta ve üreticiler de her geçen 

yıl tüketicilere daha fazla seçenek sunmaktadır. Dahası, 

Brezilya ABD ve İtalya’nın ardından en büyük makarna 

üreticisi ve tüketicisi olarak ilerlemektedir. Makarnanın 

öğle yemeklerinde ya da akşam yemeklerinde temel yi-

yeceklerden biri olarak tüketilmesi elbette makarnanın 

sunum çeşitliliğine de etki etmiştir. 

Tıpkı ABD’de olduğu gibi Brezilya’da da makarna ve 

peynirin birlikte sunumu oldukça popülerdir. Macarronada 

com requijao isimli bu yemek için özellikle kalem makarna 

tercih edilmektedir. Sarımsak, krem peynir ve tavuk etiyle 

birlikte hazırlanan Macarronada com requijao oldukça se-

vilen yemeklerden biri. Yöreye özgü tarifl erden biri de pal-

mito makarnadır. Tavuk eti ve palmiye kalbi isimli palmiye 

ağacının gövdesinden çıkarılan bir çeşit sebze ile yapılan 

palmito makarna, krema ile harmanlanmış sosuyla Brezil-

yalılar arasında çok popülerdir. 

Brezilya spaghettisi de Akdeniz etkileri taşıyan bir diğer 

makarna sunumudur. Soğan, zeytin, kurutulmuş doma-
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consumed by serving with bread and meat foods. Anot-

her popular pasta sauce is shrimp cream sauce. Shrimp 

cream sauce prepared with long-cut pasta such as spag-

hetti generally is one of the favorite pasta presentations. 

In addition to pasta, noodle and rice are frequently con-

sumed in Brazil. Especially sauces especially those pre-

pared with chicken and beef broth and barbecue sauce 

in Brazil where noodle consumption is increasing. Noodle 

packages sauced with potato and indigenous spices are 

popular foods for working class and students. Rice is one 

of the important foods which is frequently cooked and is 

the fundamental part of the main course. As is known, 

methods for cooking rice depend on regions. In Brazil, 

rice is usually cooked with garlic and onion. 

BISCUIT CULTURE IN BRAZIL 
One of the most popular Brazilian desserts is French 

toast prepared with bread and milk caramel. French toast 

prepared by covering with egg and milk, then baking is 

consumed with powdered sugar and cinnamon. Another 

dessert prepared with milk caramel is banana dulce de 

leche. The dessert prepared by using fl our, sugar and 

bread crumbs is presented with ice cream. 

One of the most Brazilian biscuits is Brazilian sable coo-

kie. The cookie prepared with fl our, milk and butter is prefer-

red especially at homes or cafés with coffee. Another Brazi-

lian biscuit consumed by those who have gluten sensitivity 

or prefer gluten-free products is Pao de Queijo. The biscuit 

tes, zeytin, parmesan ve jambon dilimleriyle hazırlanan bu 

yemek özellikle uzun kesim makarnalar kullanılarak hazır-

lanmaktadır. Brezilya restoranlarında sıklıkla tercih edilen 

bir makarna çeşidi de Molho de Alho’dur. Sarımsak, tere-

yağı, un, süt, mayonez ve yöreye özgü çeşitli baharatlarla 

hazırlanan sarımsaklı sos makarnanın yanı sıra ekmek ya 

da etli yemeklerin üzerine servis edilerek de tüketilebilir. 

Bir diğer popüler makarna sosu ise karidesli kremalı sos-

tur. Genellikle spaghetti gibi uzun kesim makarnalarla bir-

likte hazırlanan karidesli kremalı sos, beğeniyle tüketilen 

makarna sunumlarından biridir. 

Makarnanın yanı sıra noodle ve pirinç de Brezilya’da 

sıklıkla tüketilen ürünlerdendir. Noodle tüketimi giderek 

artan Brezilya’da özellikle tavuk suyu, et suyu ve barbe-

kü sosuyla hazırlanmış soslar tercih edilmektedir. Patates 

ve yöreye özgü baharatlarla soslandırılan noodle paket-

leri hazır ve hızlı tüketimi tercih eden çalışan kesim ya 

da öğrenciler arasında son derece popüler bir yemektir. 

Pirinç ise evlerde sıklıkla pişirilen ve ana yemeğin önem-

li bir parçası olan gıdalardan biridir. Pirinç pişirme yön-

temleri, bilindiği gibi, bölgeden bölgeye farklılık gösteri-

yor. Brezilya’da da pirinç çoğunlukla sarımsak ve soğan 

ile birlikte pişirilmektedir. 

BREZİLYA’DA BİSKÜVİ KÜLTÜRÜ 
Bilinen en popüler Brezilya tatlılarından biri de ekmek 

ve süt karameliyle hazırlanan Fransız tostudur. Yumurtaya 

ve süte bulanıp fırında pişirilerek hazırlanan Fransız tostu 

üzerine pudra şekeri ve tarçın serpilerek tüketilmektedir. 
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prepared with cassava fl our, cheese, egg and milk. Another 

cookie type not containing wheat fl our is Biscoitos de Ma-

izena. This cookie prepared with corn starch and plenty of 

sugar is one of the mostly consumed foods of Brazil. 

A dessert prepared with wheat fl our and well-loved is 

sonho. Resembling profiterole, Sonho is presented with 

filling cream on intermediate and powdered sugar on it. 

Another popular cookie type is sequilhos. Sequilhos is 

prepared with cassava fl our, coconut and butter. Corn 

starch can also be preferred instead of cassava fl our.

Yine süt karameliyle hazırlanan bir diğer tatlı da muzlu dul-

ce de leche’dir. Un, şeker ve ekmek kırıntıları kullanılarak 

hazırlanan tatlı, dondurma ile birlikte servis edilmektedir. 

Brezilya bisküvileri arasında en popüler olanlarından biri 

de Brezilya sable kurabiyesidir. Un, süt ve tereyağı ile birlik-

te pişirilen sable kurabiye özellikle evlerde ya da kafelerde 

kahvenin yanında tercih edilmektedir. Glüten hassasiyeti 

olan ve glütensiz ürünleri tercih edenlerin sıklıkla tüketti-

ği bir Brezilya kurabiyesi de Pao de Queijo’dur. Manyok 

unuyla hazırlanan kurabiye peynir, yumurta ve süt kullanı-

larak pişirilmektedir. Buğday unu ihtiva etmeyen bir diğer 

kurabiye çeşidi de Biscoitos de Maizena’dır. Mısır nişastası 

ve bol şeker kullanılarak hazırlanan bu kurabiye Brezilya’nın 

en yaygın şekilde tüketilen yiyeceklerinden biridir. 

Buğday unu ile hazırlanan ve oldukça sevilen tatlılardan 

biri de sonho’dur. Görüntü itibariyle proifterol tatlısına ben-

zeyen Sonho, arasına dolgu kreması ve üstüne de pudra 

şekeri ilave edilerek servis edilmektedir. Bir diğer popüler ku-

rabiye çeşidi de sequilhos’tur. Sequilhos, manyok unu, Hin-

distan cevizi ve tereyağı ile hazırlanmakla birlikte tercihe göre 

manyok unu yerine mısır nişasta ile de pişirilebilmektedir.








