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Projenin Amacı: Türkiye Buğday Unu İhracatı (2018) verilerine göre Madagaskar’ a 21 Milyon 

USD düzeyinde buğday unu ihracatımız bulunmaktadır. Türk Ununun Madagaskar 

Cumhuriyeti’ndeki satış potansiyelinin ve kalite algısının arttırılması hedeflenmektedir. Bu 

amaçla, ilk aşamada ülkede kullanılan un örneklerinin alınması ve teknik analizleri sonucunda 

un spesifikasyonlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. İhtiyaçların doğru biçimde saptanmasının 

ardından, üstün niteliklerde un tedariki ve söz konusu ülkedeki önde gelen kuruluşlar ile 

ilişkilerin güçlendirilmesi adına seminer ve sunumlarda Türk Unu tanıtımının gerçekleştirilmesi 

planlanmıştır. 

Heyet Katılımcıları: 

Prof. Dr. Hamit KÖKSEL (Hacettepe Üniversitesi) 

Prof. Dr. M. Sertaç ÖZER (Çukurova Üniversitesi) 

Zeynep KARAOSMANOĞLU (OAİB) 

Ülke Hakkında Kısa Bilgi: Madagaskar Cumhuriyeti Afrika kıtasına bağlı bir ada ülke 

konumunda olup, kıtanın doğu kesiminde Hint Okyanusu'nun batı kısmında yer almaktadır. 

Mozambik Kanalı ülkeyi Afrika ana kıtası ile birbirinden ayırmaktadır. Madagaskar adası, 

dünyanın dördüncü büyük adası konumundadır. Ülkenin doğusunda Hint Okyanusu yer 

almaktadır. Başkenti Antananarivo olan ülke 25 milyonun üzerinde nüfusa ve 587.041 km² 

yüzölçümüne sahiptir. Uzun yıllar Fransız sömürgesi olan, Madagaskar Cumhuriyeti, 1960 

yılında Fransa’dan bağımsızlığını ilan etmiştir, resmi dili Fransızcadır. Madagaskar’da coğrafi 

konum gereği farklı iklimler yaşanabilmektedir. Kasım ile Nisan aylarında sıcak ve yağışlı bir 

iklim yaşanırken, Mayıs ile ekim ayları arasında kurak ve kısmen soğuk bir dönem yaşanır. 

Ülkenin doğu kıyıları belirli aralıklarla şiddetli tropikal fırtınalara ve siklonlara maruz 

kalabilmektedir.  

Madagaskar Un İthalatı 

 



 
Yapılan İnceleme, Ziyaret ve Toplantılar: 

Distribütör Firma Ziyareti 

1) “Grand Boulangerie de Madagascar” Fırıncılık İşletmesi Ziyareti: 

Ziyaret, 11 Nisan 2019 Perşembe Saat 10:00’da yapılmış, Satış Müdürü Bay Gino 

Rakotomalala ile görüşülmüştür. Bay Gino Rakotomalala beş ana grupta ürünlerinin olduğunu 

ve ilk sırada baget türü ekmeğin geldiğini (toplam üretimin %50 si) söylemiştir. Diğer önemli 

ürünlerinin muffin (cupcake), patisserie (pastane) ürünleri ve kruvasan türü ürünler olduğunu 

belirtmiştir.Bay Gino Rakotomalala firmalarının 3 ayrı alt marka altında yapılandığını belirtmş 

ve bunlar hakkında aşağıdaki bilgileri vermiştir: 

         

Gino Rakotomalala 

dc@gbm.mg  T: +261 34 75 228 29 

1) infiniThe: Bu en lüks ürünlerin yer aldığı markalarıdır. Ürünler fırıncılık ürünleri, patisserie 

ve Viennoiserie (mayalı hamurdan yapılmış ekmeğe benzer ve milföy hamurundan hazırlanmış 

ürünler, genellikle zenginleştirmek amacıyla çeşni ilave edilmekte olup, kahvaltıda ve 

atıştırmalık olarak tüketilir) ürünleridir. InfiniThe ürünlerinin satıldığı yerlerde Restoran olarak 

servis de yapılmaktadır. Ürünlerin bir kısmı merkezde üretilip hazır olarak geliyor ve ısıtılarak 

satışa/servise sunulmaktadır. 

2) Crousipan: Burada orta kalitede ürünler yer almakta olup  daha çok satış yeri niteliğindedir. 

Ürünler hazır olarak gelmektedir ve satıldığı yerde ısıtılmaktadır. 
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3) Mofoko: Firmanın lüks grupta olmayan ürünlerinin yer aldığı markasıdır. Toplumun her 

kesimi için üretim ve satış yapmaktadır.(massmarket). Ana ürünlerin başında ekmek gelmekte 

oluo Pain batard, madeleines (madlen kek) ve Viennoiserie türü ürünler mevcuttur. 

     

                                                         

                                           

 



 
 

Üretim Alanı Ziyareti 

  

Üretim alanında Pakmaya ve onun katkılarının kullanıldığı tespit edilmiştir. Ziyaret 

gerçekleştirilen saatte üretimin çoğu bitirilmiş  olduğundan ve süreç hakkında bilgi verilmek 

istenmediğinden bu süreç hakkında görseller alınamamıştır.Üretilen ana ürün ince uzun 

“Baget” tipi ekmektir. Ürün baget olarak ifade edilmekle birlikte klasik bagetten daha kısadır. 

Üretimde 50 kg’ lık un partileri halinde çalışıldığı, su absorpsiyonunun %66 olduğu, 50 kg una 

500 g instant aktif kuru maya (%1) ve 250 gram katkı kullanıldığı belirtilmektedir. Spiral 

yoğurucu kullanılmakta olup, yoğurma süresi ve diğer proses parametrelerini 

paylaşmamışlardır. 

 

Baget ekmek hamurları son fermentasyon ve pişirmede ondüle oluklu biçimdeki baget 

tavalarına dizilmektedir. Fermentasyon odasının sıcaklık ve bağıl nem kontrollü olduğu 

gözlenmiştir. Fırınlar Döner fırın tipi olup 230°C’ de 15-20 dakika süre ile pişirme 

gerçekleştirilmektedir. Başka tipte fırınlarda mevcuttur. Ekmekler incelendiğinde çok kabarmış 

ve içini boşaltmış olduğu gözlenmiştir. 

Formülasyonda propiyonat kullandıklarını belirttiler ancak baget türü taze ekmek tüketimi 

yaygın olduğundan koruyucu olarak propiyonat kullanılması anlamlı bulunmamıştır. 

 

 



 
 

        

                 

Kullanılan Dil Tercümeleri 

 Manta: Hamur 

 Masaka :Pişmiş 

 Halavany : Uzun 

 Sakany: En 

 Haavony: Boy 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

     

  

 



 
             

             

 

  



 
 

 

     

 

 



 
 

    2)    “Patisserie Royale” FIRIN-Unlu mamuller üreticisi ziyareti: 

Ziyaret, 11 Nisan 2019 Perşembe Saat 13:00’te yapılmıştır. İşletmede genellikle 

pastane türü ürünler (patisserie ve Viennoiserie) üretildiği gözlenmiştir. Firma düzenli olmasa 

da ihtiyaca göre ekmek ürettiğini bildirmiştir. 

 

Firma sahibi ve eşi (Domoina Daniela) ile görüşme yapılmıştır.  

T: +261 32 04 47644  m: royaltraiteur@gmail.com  

Daha sonra genel olarak Madagaskar da kullanılan unlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgileri 

vermiştir:Madagaskar da kullanılan unların çoğunluğu üç ülke tarafından sağlanmakta olup bu 

ülkeler miktara göre sırasıyla Mısır, Türkiye ve Fransa’dır. Unların kalite algıları ve yaklaşık 

fiyatları aşağıda verilmiştir. 

Unun sağlandığı ülke Kalite algısı Toptancı satış fiyatı  

Mısır Kötü kalite 92 000 Ar ( 1 USD=3500 Ar) Ikka 

Türkiye Orta kalite 95 000 Ar Gefco (Ulusoy) 

Fransa İyi kalite 130 000 Ar Concord 

 

Söz konusu unlardan 3 er kg örnek alınmıştır. 
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Buradan dönüş sırasında yolda evde kullanım için (household) un vb. ürünler satan bir yerden 

3 kg un satın alınmıştır. Madagaskar’da fırın kullanımı dışında evlerde çeşitli ürünler için 

nispeten düşük kalite un kullanımının da yaygın olduğu belirtilmektedir. Bu tür unlar için de 

önemli bir pazar potansiyeli olduğu ifade edilmiştir. 

Üretimi görmek için aynı firmaya, 12 Nisan Cuma günü sabah saat 6:00’ da tekrar ziyaret 

yapılmıştır. Üretimin ekmekten çok patisserie türü ürünler olduğu gözlenmiş, bu nedenle uzun 

süre kalınmamıştır. 

 

3)SALEM Firması Ziyareti 

Öğleden sonra tedarikçi bir firma olan Salem ziyaret edilmiştir. Burada Mısır kaynaklı iki farklı 

un olduğu tespit edilmiş ve bu unlardan üçer kg örnek alınmıştır. 

- A*E: 25 kg lık çuvallar halinde (Mısır’dan ithal edilmiş) 

- P***G: 50 kg lık çuvallar halinde (Mısır’dan ithal edilmiş) 

Burada tesadüfen SoComa (Societe Commercial Mahao) firmasının genel müdürünün annesi 

ile tanışma fırsatı olmuş ve olumlu bir iletişim kurulmuştur. Tercümanımız daha önce bize genel 

müdürün uygun olmadığını ve randevuyu iptal etmek istediğini bildirmiştir. SoComa firması 

genel müdürünün annesi bizimle birlikte genel müdürün yanına kadar gelerek ve görüşmemizi 

sağlamıştır. 

 



 
 

4)SOCOMA Firması Ziyareti 

 

Socoma (Societe Commercial Mahasoa) Yetkilisi 

Notiana Rasoconjatovo 

+ 261(0)340524822 

 

Genel Müdür Bay Notiana RASOLONJATOVO daha önce Türkiye’den ithalat yaptığını 

bildirmiş, 2018 de büyük sıkıntılar yaşadığını ve önemli bir değişiklik olmadığı takdirde tekrar 

ithalat yapmayacağını söylemiştir. Bu sıkıntıların büyük ihtimalle dahilde işleme rejimi 

uygulamasındaki değişikliklerden sonra yaşanmış olacağı düşünülmektedir. 



 
 

 İhracatçı firmalardan bir tanesinin ürünleri zamanın da gönderemediğini ve ne zaman 

gönderebileceği ile ilgili belirli bir zaman söyleyemediğini, bu durumun büyük sorunlara sebep 

olduğunu belirtmiştir. Daha önceleri Türkiye’den Madagaskar’a un yaklaşık 1 ayda un geldiğini 

son zamanlarda ise bu sürenin uzadığı ifade edilmiştir.  

12 Nisan Cuma günü sabah saat 16:00’ da Madagaskar Ticaret Odası’nda (Chamber of 

Commerce) düzenlenen toplantıya katılım sağlanmıştır. Oda Başkanı Bayan Viviane DEWA – 

ZAFINANDRO ve ekibi ile görüşüldü. 

Oda Başkanı Bayan Viviane DEWA – ZAFINANDRO ve ekibi 

dewa.fccim@gmail.com  

Akram ABAD (Vice President College Ind) 

madakram90@gmail.com  T: +261 32 05 714 34 

Mohamed Achık (Ocean Trade ) 

Oceantra.mga@moov.mg  T: +261 34 12 187 86 

Toplantı Oda Başkanı Bayan Viviane DEWA – ZAFINANDRO’nun konuşması ile başlamıştır. 

Ziyaretimiz için teşekkür etmiştir. 

Daha sonra Toplantıda Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Hamit KÖKSEL Türk Ununun 

tanıtımına ve potansiyeline yönelik bir sunum gerçekleştirmiş ve sunum sonunda Çukurova 

Üniversitesinden Prof. Dr. M. Sertaç ÖZER ile katılımcılardan gelen soruları yanıtlamışlardır. 

Mohamed ACHIK Oceantrade Firmasının Mujanga Bölgesi Ticari Temsilcisi 

Akram ABAD Mujanga Bölgesi’nde un ithalatçısı 

Sunum sonrasında söz alan bu firmalar daha önceleri Türkiye’den un ithal ettiğini ve bu unlarla 

ilgili şikâyetlerini dile getirmiştir (Lermioğlu Un, Çiftlikköy, Lüleburgaz, Kırklareli). İthal edilen ilk 

un partisinin iyi olduğu, daha sonra her un partisinin kalitesinin farklı olmasının ve talep edilen 

kaliteden farklı un gelmesinden şikâyetçi olduklarını belirtmişlerdir. Dünya piyasasında daha 

düşük fiyata daha istikrarlı kalitede unlar bulmak mümkün olduğunu da eklemişlerdir. İhracat 

belgelerinde bazı bilgilerin eksik olması ve çuval üzerinde tarih ve firma bilgileri olmadığı için 

gümrükten çekme işlemlerinde büyük sorunlar yaşandığı belirtilmiştir. 
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Ayrıca bu toplantıdan sonra Bay Akram ABAD Antananarivo Fırıncılar Odası Başkanı ile 

heyetimiz arasında telefon görüşmesi sağlamıştır .Bu kişi seyahatte olduğu için kendisi ile yüz 

yüze görüşmek mümkün olmamış, ancak daha ileride görüşmek üzere iletişim başlatmak 

mümkün olmuştur. Bu kişinin fırınını ziyaret etmeyi talep ettiğimizde çalışanları tarafından 

talebimiz olumlu karşılanmamıştır. Ancak çok memnun olmadıkları bir Türk unundan (Blue 

Star) 3 kg örnek vermeyi kabul etmişlerdir. Ertesi gün bu işletmeye uğranarak un örneği temin 

edilmiştir. Ziyaret mümkün olmamıştır. 

Fırıncılar Derneği Başkanı 

Abdoul Farouk 

T: +261344020477 

Madagaskar ziyareti sırasında tedarik edilen 9 adet farklı un örneği un analizleri konusunda 

akredite bir laboratuvarda (TMO) analiz edilmek üzere gönderilmiş olup, analiz sonuçlarına 

göre değerlendirme ve öneriler incelemenize sunulacaktır.  

         

 

               



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
Ekmek  ve Un Piyasası ( 1 USD = 3500 Madagaskar Doları) 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

             

      



 
 



 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fırın Görüntüleri 

 

  



 
Un Analiz Sonuçları : Un Markaları harflendirme olarak ifade edilmiştir.  

Temel Testler C  D F B G E K 

Rutubet (%) 13.91 13.61 13.90 13.03 13.2 13.3 14.23 

Yaş Gluten (%) 24.1 26.2 21.3 20.4 24.5 24.9 17.7 

Kuru Gluten (%) 8.6 8.8 7.3 6.8 8.2 8.3 7 

Gluten İndeks (%) 98 97 98 99 98 94 99 

H. Protein (%) 11.3 11.5 11.1 11.5 13.3 10.7  10.3 

Sedim. (ml) 34 29 21 30 21 26 21 

M. Sedim. (ml) 48 42 37 46 31 40 33 

Kül (%) 0.62 0.60 0.68 0.58 0.61 0.64 0.62 

Düşme sayısı (sn) 400 500 486 412 478 405 384 

Nişasta Zed. (ucd) 24.8 25.1 24.2 23.8 24.4 25.3 23.8 

Amilograf (AU) 1090 1163 1072 1120 1126 986 940 

Farinograf Değerleri 

Su absorb. (%) 58.7 62.2 62.4 60.9 61.4 60.3 58.8 

DDT (dak.) 1.28 1.46 1.44 1.32 1.44 1.41 1.42 

Stabilite (dak.) 2.27 4.05 2.00 2.08 13.06 2.41 2 

Yum D. (BU) 69 38 65 67 25 71 52 

Alveograf Değerleri 

P (mm) 111 114 141 128 138 108 131 

L (mm) 58 56 30 38 38 47 30 

W (joule) 254 246 183 213 219 202 175 

Ekstensograf Değerleri 

 45 90 135 45 90 135 45 90 135 45 90 135 45 90 135 45 90 135 45 90 135 

R max (BU) 512 694 705 408 541 468 314 446 485 406 747 791 456 647 643 388 511 491 401 599 605 

Elastikiyet (mm) 166 143 130 157 146 142 143 139 128 140 104 105 135 124 115 150 140 134 131 120 119 

Enerji (BU) 111 126 111 86 102 88 63 81 81 74 89 98 82 101 92 81 93 89 72 92 104 

 



 
 

Temel Testler A H Ortalama ENDÜSTRİYEL UN (ÖNERİLEN) EV TİPİ UN ÖNERİLEN 

Rutubet (%) 13.21 13.38 13.53 Max 13  Max 13 

Yaş Gluten (%) 25.7 20.8 22.8 26 ve üzeri 25 ve üzeri 

Kuru Gluten (%) 8.7 7.3 7.8 8.5 ve üzeri 8.5 ve üzeri 

Gluten İndeks (%) 97 99 97.6 95 ve üzeri 90 ve üzeri 

H. Protein (%) 11.9 11.5 11.45 11.5 ve üzeri 10.5 ve üzeri 

Sedim. (ml) 28 26 26.22 30 ve üzeri 25 ve üzeri 

M. Sedim. (ml) 43 32 39 35 ve üzeri 25 ve üzeri 

Kül (%) 0.59 0.63 0.62 Max 0.60 Max 0.65 

Düşme sayısı (sn) 399 578 449 400 ve üzeri 350 ve üzeri 

Nişasta Zed. (ucd) 25.1 24.3 24.5 Max 25 Aranmaz 

Amilograf (AU) 1190 1260 1105 900 ve üzeri 700 ve üzeri 

Farinograf Değerleri 

Su absorb. (%) 61.6 59.2 60.6  60 ve üzeri 56 ve üzeri 

DDT (dak.) 1.32 1.55 1.40 1.5 ve üzeri Aranmaz 

Stabilite (dak.) 1.27 5.26 3.8 5 ve üzeri 3 ve üzeri 

Yum D. (BU) 111 40 60 Max 60 Aranmaz 

Alveograf Değerleri 

P (mm) 110 116 122 120 ve üzeri 90 ve üzeri 

L (mm) 57 49 45 50 ve üzeri 50 ve üzeri 

W (joule) 257 218 219 Min 220 Min 175 

Ekstensograf Değerleri 

 45 90 135 45 90 135 45 90 135 45 45 90 45 90 135 

R max (BU) 487 663 563 411 537 515 420 598 585 450 600 620 350 400 450 

Elastikiyet (mm) 143 119 106 150 140 139 146 131 124 150 130 125 120 110 100 

Enerji (BU) 88 87 69 85 99 95 82 97 92 85 100 100 65 70 75 

 



 
Madagaskar pazarı için un kalite önerileri yapılırken birkaç konuya dikkat edilmiştir, bunlar sırası ile: 

a) Madagaskar’dan alınan un örneklerinin analiz sonuçlarının genel değerlendirilmesi,  

b) Madagaskar’da ekmek üreten küçük fırınlar ve orta ölçekli işletmelerde uygulanan ekmek prosesleri, eğitim, makineleşme, 

teknolojik düzey, iklim gibi faktörlere göre un kalite ihtiyaçlarının değerlendirilmesi,  

c) Madagaskar’ da ev tipi tüketim unlarının kalite analiz sonuçlarının değerlendirilmesi olarak sıralanabilir. 

Madagaskar ziyareti ve un analizleri sonucunda bu pazar için üç farklı kalitede un önerilebilir  

1. Madagaskar’ dan alınan un örneklerinin analiz sonuçlarının genel değerlendirilmesi sonucu endüstriyel fırınlarda ihtiyaç 

duyulduğu düşünülen önerimiz yukarıda ortalama değerlerin sağ tarafındaki sütunda verilmiştir. Bu kalite özelliklerine sahip 

olan unlar belirtilen pazarda en fazla ihtiyaç duyulan ürün grubudur ve bu grubun ihracatına öncelik verilmelidir.  

2. Belirli bir pazar payı olduğu belirtilen ev tipi tüketim için önerilen un özellikleri ise en sağ sütunda verilmiştir. Bu gruptaki unların 

kalite özellikleri oldukça zayıftır. Bu unlar kullanılırken genellikle lokma hamuru gibi (akışkan-cıvık) bir hamur hazırlanıp yağda 

kızartılmakta veya başka gıdalar bu hamura daldırıldıktan sonra kızartılmaktadır. Bu nedenle bu tür unlar kullanılırken gluten 

ağ yapısının oluşması ve hamurun makinada işlenebilme özelliği gibi konular önem taşımamaktadır. İthalatçılar ile karşılıklı 

görüşmelerle ev tipi tüketim için ihraç edilecek unlarda amaca göre daha düşük kalite değerlerine göre üretim ve ihracat 

yapılması mümkündür. Ancak bu unların fırınlarda ekmek üretimine yönelik olmadığı açıkça belirtilmelidir. 

3. Madagaskar’da iyi bir Türk unu imajını oluşturmak için kuvvetli bir un kalite sınıfı daha tanımlanabilir. Pazarda, Pattiserie 

(Boulangerie) tarzı üretimlerde “Kruvasan” benzeri yoğun yağ ve şeker kullanılan ürünlerde, kalite ve toleransı yüksek unların 

yer bulabileceği düşünülmektedir. Bu tip unların kullanım miktarı düşük olmakla birlikte Türk un sanayicisinin kalite konusunda 

uzman olduğunu göstermek açısından yararlı olacaktır. Bu un pazarda  %10 luk bir ihtiyacı karşılayabilir. Bir prestij ürünü 

olarak değerlendirilmelidir. 



 
4. Belirtilen kalite kriterleri Türk un sanayicisi için üretimi oldukça kolay olan unlardır. Ancak kalitede istikrar çok önemlidir. 

Madagaskar’ da halen bu konuda şikâyetler olduğu göz ardı edilmemelidir. Pazarda en önemli ve yükselme kaydeden rakibimiz 

Mısır’ dır. Mısır unları ile fiyat rekabeti yaparak pazarda Türk unu payını artırmaya çalışmak yerine kalitede istikrar konusunu 

sağlayacak önlemler alınmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 


