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AAK’ın Müşteri Dergisi Insight’ın yeni sayısına sıcacık bir hoş 
geldiniz. Bu sayıda, sizlerle yeni oluşturulan Özel Beslenme 
segmentine daha yakından göz atacağız. Bebek, Tıbbi ve Yaşlı 
Beslenmesinden oluşan bu bölüm yeni şirket programımız The 
AAK Way ‘in önemli bir parçasıdır. Farklı beslenme piyasasında 
fırsatlar hem çok fazla hem de bizler ve sizler için ilginç olacaktır.

The AAK Way temelindeki fikir eski şirket programlarımız olan 
AAK Acceleration ve AAKtion’un başarılı bir şekilde yarattığı 
güçlü temele dayalı olmaktır. AAK Yöntemi birçok önemli 
proje donanımıyla oluşturulmuştur, bu dergide programla ilgili 
amacımızdan ve müşteri olarak sizlere hangi değerleri katacağından 
bahsedeceğiz.

Y Kuşağı – Onlar kim ve ne yapmak istiyorlar?
Gıda endüstrisi şirketleri için trendler ve zevkler bir nesilden 
diğerine geçme eğiliminde olduğu için, küresel demografik 
değişiklikleri incelemek her zaman önemlidir. Dünyada en 
büyük tüketici grubu olarak adlandırılan Y kuşağı ile bu durum 
her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.

Y kuşağı 1980 ve 2000 yılları arasında dünyaya gelen müşterilerdir, 
bu nesil kohortu bazı tehlikelerin yanı sıra fırsatlar da sunar, 
ilerleyen sayfalarda bu konulara da göz atacağız. Süt ürünleri 
alternatifleri çeşitli nedenlerden dolayı Y kuşağının ilgi duyduğu 
bir kategorinin iyi bir örneğidir. Daha önce bu alternatifler 
vegan veya vejetaryenlerle ve özel diyete ihtiyacı olan insanlarla 
sınırlıyken, günümüzde aktif olarak bu ürünleri tercih eden tüketici 
oranında bir artış söz konusudur. 8.- 9. sayfalarda, bitki kökenli 
süt ürünlerinin hızla büyüyen pazarını inceliyoruz.
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The Co-Development Company
Aynı zamanda, Çözüm Ortağı olmak ve ürünlerinizi sizlerle 
birlikte geliştirme taahhüdümüzün ne anlama geldiğinin somut 
örneklerini de veriyoruz. Kuruluşun farklı bölümlerinde bulunan 
meslektaşlarımızdan yakın tarihli bazı ortak-geliştirme öykülerini 
paylaşmalarını, sağlık ve azaltılmış maliyet için müşteri değeri 
önermelerimizin müşterilerimize işlerini iyileştirmesinde ve 
büyütmesinde nasıl yardımcı olduğunu açıklamalarını istedik.

Derginin içeriği hakkında herhangi bir yorum veya sorunuz ya 
da sonraki makaleler için önerileriniz varsa, AAK temsilcinizle 
iletişim kurabilir veya gokcen.tozlu@aak.com adresinden bizimle 
irtibata geçebilirsiniz.

Işık tutan bir okuma
olması dileğimle.

Arne Frank
CEO ve Başkan
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2016 yılının bitmesiyle AAK’nın 3 yıllık başarılı şirket programı 
AAKtion’da sonuna gelmiş olduk. AAK,  AKKtion’un yarattığı güçlü 
temellerin üzerine kurulu olacak şekilde, Ocak 2017 tarihinde yeni 
üç yıllık şirket programı olan “The AAK Way’i (AAK’nın Yöntemi) 
başlattı. Insight, AAK’ nın Pazarlama Kurulu Başkanı Anne Mette 
Olesen’e The AAK Way hakkındaki görüşlerini sordu. 
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İlk olarak, AAK’nın AAKtion ile geçen üç yılını
özetleyebilir misiniz?
AAK genelinde AAKtion’a güçlü bir bağlılık ve güven olduğunu 
görmek son derece cesaret vericiydi. Programın genel 
uygulamasının üç yıllık sürede çok iyi ilerlediğini ve gurur 
duyacağımız birçok başarı ile sonuçlandığını paylaşmaktan 
dolayı mutluyuz.

AAKtion süresince, küresel ayak izimiz güçlendirildi ve AAK 
ailesine Satış ve Teknik Ürün Geliştirme faaliyetlerimize çok 
güçlü bir platform oluşturan yeni üyeler katıldı. Ayrıca Palm yağı 
üzerindeki izlenebilirlik prosedürlerimizle birlikte Singapur’da tedarik 
operasyonlarımızı kurduk. Her ikisi de bu önemli alanda devam 
eden ilerlememiz için sağlam bir platform olarak hizmet verecektir.

The AAK Way’in Amacı nedir ve bu hedefe nasıl ulaşılacak?
Programın başlıca amacı müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha 
da iyi karşılayabilmemizi ve dolayısıyla genel olarak organik 
büyümeyi özellikle, spesiyal ve yarı spesiyal çözümlerimizde 
yoğunlaşacak şekilde arttırmayı sağlamaktır.

Bu amaca ulaşmamıza yardımcı olacağına inandığımız beş 
odak alanı (focus areas) belirledik: Pazar Stratejisine Devam, 
Operasyonel Mükemmellik, Özel Odak Alanları, İnovasyon 
ve en elbette önemlisi İnsanlar. AAK’yı kısa ve uzun vadede 
güçlendirecek olan, beş odak alanı, müşterilerimizin ihtiyaç 
ve beklentilerini karşılanmasında büyük potansiyel sahibi 
olduğuna inandığımız ve her biri farklı alanları temsil eden 
on adet küresel projeden oluşmaktadır. Programın başarıya 
ulaşmasındaki en önemli unsurlar, sıkı bir program yönetimi ve 
güçlü proje yönetiminin yanı sıra, küresel veya yerel KPI’lardan 
(Temel Performans Göstergelerinden) gelen doğru ve güçlü 
destek olacaktır.

İnovasyon

Pazar
Stratejisine 

Devam
Operasyonel 
Mükemmellik

Özel
Odak Alanları

İnsanlar

AAK Satış Şekli  
Müşteri Ortak - Geliştirme

Satın alma Mükemmeliği
Etkin ve Esnek Maliyet
Dünya çapında teslimat

Özel Beslenme
Süt Ürünleri+
INNOBO - Ürünleri

Anne Mette Olesen
CMO - Pazarlama Kurulu Başkanı

Program, AAK müşterilerine ne gibi bir değer katacak?
Müşterilerimiz program içindeki projelerin her biriyle kendi 
operasyonlarında iyileştirmeler yaşayacak, buna eminiz. Pazar 
Stratejisine Devam projelerimiz müşterilerimizle birlikte kalıcı 
iş değeri yaratma kapasitemizi güçlendirecektir. Operasyonel 
Mükemmellik projelerimizle, hammaddelerimizi daha sürdürülebilir 
ve uygun maliyetli bir şekilde tedarik etmeyi, maliyet etkinliğimizi 
ve üretim esnekliğimizi daha da geliştirmeyi ve zamanında ve 
kaliteli teslimat sağlamayı hedefliyoruz.
Özel Odak Alanları, müşterilerimizin bu alanlardaki ihtiyaçlarını 
daha iyi karşılayarak harekete geçirmek istediğimiz önemli 
potansiyele sahip iş fırsatlarını temsil eder. İnovasyon projemiz 
ile fikir alma, alınan kararları uygulama ve çözümlerimizin 
müşterilerimize daha da güçlü değerler katacağı güvencesini 
verme konusunda lider olmayı hedefliyoruz.  Ve son olarak, 
AAK Yöntemi ile amaçlarımıza ulaşabilmek için elbette İnsanlar 
projemiz programın tamda kalbinde yer alıyor.

AAK Yöntemi ile gelecek yıllar için beklentileriniz neler?
AAK Yöntemi’ne yönelik büyük beklentilerimiz var ve zaten 
güçlü olan geçmiş sicilimize birkaç yeni başarı daha eklemeyi 
hedefliyoruz. Bu programın uygulanmasıyla, müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını ve diğer kilit paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak 
konusunda daha da iyi olacağız ve böylece organik büyümemizi 
daha da artıracağız.
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AAK’nın önemli segmentlerinden olan “Bebek Beslenmesi”, uzun yıllardır 
devam sütü/bebek maması endüstrisine ve medikal beslenme endüstrisine 
özel yağlar ve karışımlar sunmakta.  Çeşitli beslenme piyasalarındaki mevcut 
ve gelecekte oluşacak talepleri karşılamak için şirket şimdilerde beslenme 
portföyünü genişletiyor ve Bebek, Tıbbi ve Yaşlı Beslenmesi alt bölümlerini 
içeren “Özel Beslenme” Segmentini müşterilerinin hizmetine sunuyor.

AAK Beslenme Odağını 
“Özel Beslenme” Segmenti 
ile genişletiyor.

Bebek Beslenmesi (formül mamalar / devam sütleri) dünyadaki 
en hızlı büyüyen paketlenmiş gıda kategorilerinden biridir ve 
AAK için son altı-yedi yıldır muazzam şekilde gelişme gösteren 
önemli bir segment olmuştur. AAK’nın Bebek Beslenmesi satış, 
pazarlama, AR&GE, üretim yönetimi ve dünya çapında on iki 
farklı AAK tesisinden müşterilere hizmet eden müşteri inovasyon 
işlevleri ile ciddi küresel bir organizasyondur.
Sinerji yaratmak ve bu başarılı gelişimi güçlendirmek için; 
AAK, 2017- 2019 yılları süresince, şirket programı The AAK 
Way kapsamında Özel Beslenme segmentini önemli bir odak 
noktası yaparak, diğer beslenme piyasalarında sunulan önemli 
fırsatlara yönelecektir.

Özel Beslenme Bölümü Başkanı Karel Stoschek “AAK, bu geniş 
beslenme platformu için gerekli olan tüm kapasiteye sahiptir”, 
diyor. Ve ekliyor; “Biz, AAK olarak, dünyanın dört bir yanına 
yayılmış üretim alanlarımız ve ayrıca yine dünya çapında Teknik 
Destek ve İnovasyon ekiplerimiz ile özel yağ çözümleri konusunda, 
sağlam bilgi ve güçlü bir itibara sahibiz, Bebek Beslenmesi 
başlangıçta Özel Beslenme bölümünün temelini oluşturacak 
olsa da, Karel Stocchek çoğu önemli yatırımın Medikal ve Yaşlı 
Beslenmesinin alt bölümlerinde yapılacağını açıklıyor.

Bebek Beslenmesi
Onlarca yıldan beri, AAK bebek maması sektörüne yönelik 
özel sıvı ve katı yağ çözümlerinin başarılı ve saygın bir 
tedarikçisi olmuştur. Şirketin pazar katılımı, anlayışı ve eşsiz 
The Co-Development yaklaşımı AAK’yı bu sektörde global bir 
tedarikçi olarak konumlandırmıştır. Bebek mamasını yaparken, 
anne sütü altın standart olup, bebek maması üreticileri için bir 
hedeftir. Bununla birlikte, annenin genotipi, beslenme şekli, 
yaşam tarzı ve emzirme evresi gibi birçok faktöre bağlı olarak 
önemli ölçüde değişkenlik gösterebileceği için standart bir “ insan 
sütü” kompozisyonu yoktur. Bu faktörler çocuğun farklı gelişme 

aşamalarının yanı sıra farklı coğrafi alanlar için farklı talepler 
yaratmaktadır. Karel Stoschek “Müşterilerimizle işbirliği 

içinde, talep edilen ürünleriniz için özel çözümler 
üretiyoruz” diyor. “ Bebekler için üretilen ürünler, 

mevcut yasal taleplere ve kodeks tavsiyelerine 
uygunluk sağlayarak, yüksek ürün kalitesi 

ve gıda güvenliği seviyesine ulaşmak için 
özenle rafine edilmektedir.’
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Medikal Beslenme
Bebek beslenmesi alanındaki 
kadar büyük olmasa da, AAK 
birkaç yıldır Medikal beslenme 
piyasasına, özellikle Avrupalı 

müşterilerine, hizmet etmek-
tedir. Şirketin beslenme odağının 

yaygınlaşması ile AAK medikal 
beslenme çözümleri tedariğini küresel 

düzeyde genişletmeyi hedeflemektedir.
Medikal beslenme pazarının, yaşlanan 

nüfus, küresel düzeyde sağlık hizmetleri 
için artmakta olan talep ve gelişmekte olan 

piyasalarda sağlık harcamalarının giderek daha da 
artması gibi nedenlerle önümüzdeki birkaç yıl içinde 

büyümesi bekleniyor. Tıp endüstrisinin standartları çok sıkı 
ve üst seviyede olmakla beraber AAK’nın İsveç Karlshamn’daki 
üretim tesisi hem Avrupa İlaç Ajansı (EMA) hem de ABD Gıda 
ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından denetlenmiş ve onaylanmıştır.
Karel Stoschek, “Yarım asrı aşkın sürede elde ettiğimiz lipit 
teknolojisi konusundaki becerilerimiz, özel sıvı ve katı yağları 
üreten gelişmiş yapılı trigliseridler oluşturmamızı sağladı” diyor. 
Kural ve standartları düzenleyici otoriteler tarafından onaylanan 
sertifikalarla birlikte AAK aktif lipitleri medikal formülasyonlarda 
kullanılabileceği onayını almıştır.”

Yaşlı Beslenmesi
Yukarıda bahsedilen iki alt bölümde olduğu gibi, çeşitli sebeplerden 
dolayı, yaşlı beslenmesi piyasası için büyük bir potansiyel 
bulunmaktadır. Öncelikle, Batı ülkelerinde ve Asya’da yaşlanan 
nüfus artmaktadır. 2015 yılında, 65 yaşın üzerindeki insanlar 
küresel nüfusun yüzde 10’unu oluşturuyordu ve bu oranın 2040 
yılında iki katına çıkması bekleniyor. Diğer bir neden ise olarak 
ise, çok çeşitli yaş gruplarından tüketiciler gittikçe daha sağlıklı 
ve daha aktif yaşam biçimlerini benimsiyorlar. Özellikle, yaşlı 
tüketiciler giderek daha aktif hale gelmeye ve daha uzun süre 
sağlıklı kalmaya odaklanıyorlar. Yaşlılar nüfus için özel gıdaları 
hedef alan pazarlar günümüzde en yaygın olarak Japonya’da 
ve Çin’de görülüyor, ancak talebin küresel düzeyde yükselmesi, 
yaşlı beslenmesini yükselen bir pazar haline getiriyor. Ayrıca 
Mintel tarafından derlenen bir araştırmaya göre, yaşlılar, 

Akovita® - Yaşam İçin Lipitler
Yaşlı beslenme pazarı için AAK, Akovita® markası altında “Kalp 
Sağlığı” kategorisini destekleyen bir dizi ürün sunmaktadır. 
Yüksek kolesterol seviyesi, koroner kalp hastalığının (KKH) 
gelişmesinde bir risk faktörüdür ve AAK, kandaki ko-
lesterol seviyesini korumak ve hatta azaltmak için klinik olarak 
kanıtlanmış bitki sterol esterleri içeren bir ürün yelpazesine 
sahiptir. Bu, AB Yasaları dâhilinde, Madde 14 (1)’ki tavsiye 
niteliğindeki kararıyla desteklenmektedir. Aynı üründe AAK, 
sağlıklı kan lipitlerinin korunmasını da destekleyen alfa-linolenik 
asiti de dâhil etmiştir. AAK’nın Özel Beslenme alanındaki 
Ticari Ürün Müdürü Bodil Granroth  ‘’AAK’ da normal beyin 
fonksiyonunu desteklemek için sinerjik olarak DHA ve kolini 
aynı üründe kullanıyoruz” diyor ve ekliyor, ‘’DHA’nın beyin 
sağlığını desteklediği klinik olarak kanıtlanmış ve AB otoriteleri 
tarafından onaylanmıştır. Yeni ortaya çıkan bulgular kolinin 

ayrıca,  tanıma belleğini ve bilişsel işlevleri geliştirdiğini 
göstermektedir.  Emeklilik sonrası, “Üçüncü Bahar”a giden 
yolda; aktif bir yaşam tarzını korumak için enerji açısından 
yoğun ve kolay emilen, iyi bir beslenme profili sahip gıdalar 
sindirim sağlığını destekleyebilir. AAK’nın doğru şekilde 
yapılandırılan yağlarını, yüksek miktarda gerekli olan omega-3 
yağ asitleri ile bir araya getirerek, bu gerçekleştirilebilir’ diye 
ifade ediyor Bodil Granroth. Düşük doymuş yağlardan ve 
yüksek omega-3 yağ asitlerinden sağlanan bu faydalar, 
birkaç AB tavsiye niteliğinde kararı ile desteklenebilir. Bodil 
Granroth, “Partner olarak AAK, mümkün olan en yüksek 
kaliteyi sağlamak için ürünlerin geliştirilmesinde geniş bilimsel 
dokümantasyonlarla bilgi ve uzmanlık sağlıyor” diyor ve 
sözlerine;  “Bunu yaparak müşterilerimize pazardaki ürünlerini 
farklılaştırmalarında yardımcı oluyoruz’’ diye devam ediyor.

artan enerji seviyeleri, daha iyi 
kalp ve sindirim sistemi sağlığı ve 
genel olarak sağlıklı yaşlanma gerekçesiyle 
gıdalardaki besin maddeleri hakkında en çok 
endişe duyan nüfus grubudur. Karel Stoschek “ 
Müşterilerimiz ile bire bir birlikte çalışarak, büyüyen yaşlı 
nüfusun daha sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini destekleyen, 
bitmiş bir ürünlerde kullanılmak üzere özel yağlar ve karışımlar 
üzerine teknik bilgilerimizden faydalanacağız” diyor. “Dünya 
genelinde, tüketiciler sağlık konusuna farklı şekilde yaklaştıkları 
için “herkese uyacak tek bir kalıp” yoktur. Bu nedenle, endüstri 
ve AAK, her bölge için kendi tercih ve trendlerine göre çözüm 
üretecektir.”
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Çikolata tüketimindeki artış, sıcak iklimin 
yaşandığı bölgelerde açık ara en yüksek 
seviyededir; Brezilya gibi ülkelerdeki çikolata 
pazarları şimdilerde iki basamaklı bir büyüme 
yaşamakta. Bu sıcak iklim piyasalardaki 
durumun ve potansiyelin nasıl göründüğünü 
görmek için, Insight, Medya ve İletişim ajansı 
Mintel’den bir yorum talep etti.

Sıcak İklim Pazarlarında Çikolatalı 
Ürünlerde Sıkıntılar ve Çözümler TROPICAO™

TROPICAO™ 
Seed

TROPICAO™
Seeder

TROPICAO™
CBI

TROPICAO™’nin üç bileşeni

Isıl işlem sonrası yağ çiçeklenme stabilitesi  
(ısı devri: 5 x 37–25°C (98.6–77°F)). 

Altta, TROPICAO™ olan çikolata; üstte TROPICAO™’ olmayan çikolata.

Brezilya: Tüketicilerin % 49’u günlük küçük
kaçamaklarının bir parçası gibi görüyor,
Mintel, Brezilya çikolatalı ve kakaolu ürünler pazarının perakende 
gelirlerinin 2016’ da yaklaşık 3 milyar dolara ulaştığını tahmin 
ediyor. Brezilya’ da, tüketicilerin yüzde 91’i en az bir çeşit çikolata 
ürünü tüketiyor ki bunun anlamı pazarın penatrasyonunun 
yüksek olduğu ve nispeten olgun bir pazar olduğu şeklinde 
yorumlanabilir.

Markalar tüketici bağlılığını koruyabilmek adına, ürün geliştirme, 
ürün kalitesine odaklanma ve sağlık endişeleri veya yüksek fiyatlardan 
dolayı bu kategoriden kaçmalarını engelleme uğraşlarını daha 
da ileri seviyeye taşımalıdırlar.

Markalar “ kendime ayırdığım zaman” olgusuna yatırım yapmalı, 
çünkü çikolata yiyenler genellikle sağlıkla ilgili kaygılarını 
çikolatayı yerken aldıkları kişisel zevklerin gerisinde bırakıyor 
ve çikolatayla kendilerini ödüllendirmekten hoşlanıyor.

Sıcak havalarda çikolata bütünlüğünün korunması
Çikolatalı ve kakaolu ürünlerin, buzdolabında tutulması veya 
tüketimden önce soğutulmuş olmasının aksine “oda sıcaklığında” 
saklanması ve tüketilmesi gerekmektedir. Aslında, çikolata 
uzmanları ürünün 18-20 ° C’ de (65-68 ° F) saklanmasını tavsiye 
etmektedirler. Tüketicilerin ise bu serin ısı koşullarını gündelik 
tüketim için kullanması mümkün değildir.

Sıcak havalarda çikolata bütünlüğünü koruma konusu önemli 
bir araştırma konusu haline geldi ve “erime faktörü”, öncelikle 
ürünün formülasyonunun değiştirilmesiyle denemeler yapılarak 
üreticilerin, müşterilerine bir takım çözümler sunmalarını sağladı.

AAK’nın İnovasyon Atılımı TROPICAO™
Potansiyel formül değişikliklerinde tüketici deneyimlerini 
değiştirebilme riski her zaman bulunmaktadır. Bir çikolatanın 
ısıya bağlı yağ çiçeklenmesine kaçınırken aynı 
zamanda duyusal özelliklerini de korumak 
için, AAK 2015 yılının sonunda devrim 
niteliğindeki çikolata çözümü olan 
‘TROPICAOTM ‘yu müşterilerinin 
beğenilerine sundu.

AAK’nın Çikolata ve Kakaolu Ürünler Yağları Pazarlama Direktörü, 
Marco Oomen, “ Çözümümüz çikolatayı 37°C (98,6°F) ‘e kadar 
olan sıcaklıklarda ısı-bağlantılı yağ çiçeklenmesine karşı koruyor 
ve altı aydan daha fazla süre raf ömrünü uzatıyor” diyor. Bu da 
müşterilerimizin herhangi bir iklimde ürünleri ve markalarıyla iyi bir 
deneyim elde etmeleri anlamına geliyor” diyor.

Kendi türünün ilk inovasyonu olan TROPICAO™ üretim etkinliğini 
muhafaza ederken ve iyileştirirken, var olan üretim hatlarına entegre 
edilebilecek özenle test edilmiş bir çözüm kaynağıdır. Bu çözüm üç 
basit bileşenden oluşur: TROPICAO™ CBI, TROPICAO™ Çekirdek, 
ve bir TROPICAO™ Çekirdek ünitesi, tüm üretim hatlarıyla uyumlu 
olup, imalatçıların mevcut temperleme ünitelerine monte edilebilir.

Marco Omen “Çözümümüz, duyusal özelliklerden taviz vermeden 
ısı dayanımını arttırıyor ve bu da çikolatanın duyusal özelliklerini 
korurken ve tüketicinin marka ve ürüne ait alışkanlıklarını korumak 
için gerekli olan aynı gevreklik, doku, ağızda hissedilen özellikler 
ve tadı muhafaza ederken, ısı-bağlantılı yağ çiçeklenmesini 
durdurabileceğiniz anlamına geliyor”.

AAK’ın Çiçeklenme Filmine bir göz atalım
AAK’nın yeni TROPICAO ™ videosunda, iki çikolata parçası, sıcak iklimi 
simüle edecek şekilde şartlandırılan bir kabinde tutularak çikolata yapısındaki 
değişimler kayda alınıyor ve izleyiciyle buluşturuluyor. Parçalardan biri 
AAK’nın TROPICAO ™ prosedürü kullanılarak, diğeri ise standart bir 
prosedür izlenerek üretilmiştir. Videoya ulaşmak ve TROPICAO ™ ‘un 
yaratacağı farka tanık olmak için lütfen http://aaktropicao.com adresini 
ziyaret edin.  

Tüketim hacimleri açısından, Almanya, Birleşik Krallık ve Rusya 
gibi ülkeler bugün çikolata ve kakaolu ürünleri için en büyük 
pazarlardır. Fakat yıllık büyüme oranı söz konusu olduğunda, 
Çin, Hindistan, Türkiye ve Brezilya gibi ülkelerde önemli fırsatlar 
bulunmaktadır. Bu sıcak iklim bölgeleri önümüzdeki beş yıl içinde 
kurulu hacim tüketimi ve nispeten güçlü bir değer artışı ile global 
çikolatalı şekerleme pazarında önemli bir potansiyel sunmaktadır.

Bu ülkelerdeki büyümenin nedeni büyük ölçüde Premium çeşitleri 
artan talebin ve kişilerin çikolata gibi daha lüks ürünler alabilmek 
için gözden çıkartabilecekleri gelirlerindeki artış olarak özetlenebilir.

Eğer üreticiler, daha yüksek sıcaklık seviyelerinde karşılarına 
çıkan zorlukların üzerinden gelmek gibi çok kritik zorlukların 
üstesinden gelebilirlerse, nispeten düşük tüketim oranlarına 
rağmen, bu pazarlar önemli bir büyüme potansiyeli sağlayacaktır.

Çikolatalı şekerleme, küresel Pazar 
Not Her baloncuğun boyutu piyasanın ilgili hacim boyutunu temsil eder.
Kaynak: Mintel.

Kişi Başı Hacim Tüketimi (Nüfus), Kg

Yıllık bileşik büyüme oranı 
(Son beş yılda ortalama değer artışı, %)
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Son yıllarda süt ürünlerindeki alternatifler 
gıda endüstrisinde bir kategori haline geldi. 
Herhangi bir formda sütten arındırılmış 
ve sağlık, çeşitlilik ve sürdürülebilirlik 
gibi özellikleriyle yükselişte olan bitki, 
hububat ve fıstık esaslı ürünler dünya 
çapında tüketiciler için önemli konular 
haline gelmiştir.

Bitki kökenli süt ürünlerinin temel bileşenleri çok çeşitli olup, 
soya, pirinç, badem, hindistancevizi, kaju fıstığı, fındık ve kenevir 
içerir. Soya sütü yoğurt, tatlılar ve dondurmalar gibi diğer 
kategorilere geçilmeden önce ilk alternatif ürünlerden biriydi. 
Bununla birlikte, soya bazlı ürünlerin kullanımı son birkaç yılda, 
badem, hindistancevizi ve tahıl esaslı ürünler tüketiciler için 
daha popüler hale geldiğinden düşüş kaydetti.

“Dünyanın önde gelen pazar istihbarat teşkilatlarından Mintel’in 
İnovasyon Direktörü David Jago “ Süt ürünleri alternatifleri 
giderek daha fazla tüketici tarafından alınıyor ve biz Kuzey 
Amerika’da ve birçok Avrupa pazarında olağanüstü bir büyüme 
gördük.’ “Sıkı vegan diyeti yapan tüketicilerden ziyade, tadına, 
çeşitliliğine ve sağlığa uygunluğuna göre günlük besinlerinde süt 
ürünleri alternatiflerini tercih eden “flexitarian”  (yarı vejetaryen) 
dediğimiz tüketicilerin bu artışa etkisi daha fazladır “.

David Jago, bu faktörlerin yanı sıra tüketicilerin sürdürüle-
bilirlik açısından da alternatif ürünler ile ilgilendiğini de belirtti. 
Tüketicilerin, süt üretiminin çevresel etkisinin giederek daha 
çok farkına varıdıklarını ve bu nedenle  çevreye  daha az zarar 
veren alternatifler aramakta olduklarını ifade ediyor.

“David Jago, örneğin “Tüketiciler bitki kökenli 
alternatiflerin, süt ve et üretiminden çok daha 
sürdürülebilir olduğunun farkındalar. 
Onlar bitki bazlı alternatiflerden 
kaynaklı karbon izinin daha 
düşük olduğunu ve genel 
olarak bitki temelli gıda-
larla ilişkili daha doğal 
değerleri biliyorlar “ 
diyor.”

Y kuşağının etkisi
Daha önce bitki kökenli alternatiflerin tüketicileri bu 
türden ürünlere ihtiyaç duyan kişilerle; örneğin vejetaryenler 
ve veganlar ve özel diyete ihtiyaçları olan kişiler ile sınırlıyken, 
günümüzde bu ürünleri isteyen ve aktif olarak seçen tüketiciler 
giderek artmaktadır. Bu genel “megatrend”, ya da küresel bir 
hareket olarak tanımlanabilecek bu olgu,  süt ve süt ürünleri 
alternatiflerinin piyasa dinamiklerini çarpıcı biçimde değiştirdi.
David Jago, “Kırmızı et ve süt gibi ürünlerden genel olarak 
kaçınılması yaş gruplarına yayılmış gibi görünse de vejetaryen 
yemekleri günlük diyetlerinin bir parçası haline getirme eğilimi 
pek çok ülkede genç tüketicilere doğru yayılmış durumda” diyor. 
Genellikle Y kuşağı olarak adlandırılan genç tüketicilerde farklı 
yeme tarzlarıyla deneme yapmak oldukça yaygın olup, bu 
eğilim süt ürünleri alternatiflerinin öne çıkması için güçlü bir fırsat 
olmaya devam edeceğini gösteriyor. David Jago, “Önümüzdeki 
birkaç yıl boyunca, nerdeyse Avrupa’nın her yerinde süt ürünleri 
alternatifleri pazarında önemli bir artış görmeyi bekliyoruz” diyor. 
Ayrıca Kuzey Amerika’da büyümenin devam etmesini bekliyoruz 
ancak burada hali hazırda iyi penetrasyon seviyelerine ulaşmış 
durumda olduğu için, Avrupa ile aynı oranda olmayabilir. Bu 
gelecekteki büyümenin katma değerli segmentler, diğer bir deyişle 
peynir, yoğurt, tatlı ve giderek artan oranda, dondurmalardan 

gelmemesi daha muhtemeldir.”

Bitki Kökenli Süt Ürünlerinin
Büyüyen Piyasası

Piyasa Oyuncuları ve Tedarikçiler
Piyasaya hala yeni bileşenler ile öncü olma konusunda birkaç 
büyük oyuncuya hâkim olsa da, bu durum doymuş olmaktan 
uzaktır, tüketicilerin bitki bazlı alternatiflere ilgisini artırmak için 
bu pazarda kesinlikle daha fazla marka için yer bulunmaktadır. 
AAK’nın da aralarında bulunduğu, gıda bileşenleri tedarikçileri, 
bitki kökenli alternatiflerin potansiyeline ve gelişimine büyük 
önem verdiler. Önümüzdeki üç yıl boyunca bitki bazlı süt 
ürünleri alternatifleri segmenti için yüzde 10-15 CAGR (Yıllık 
Birleşik Büyüme Oranı) olacağı tahmin ediliyor. AAK,  2017-
2019 yılları boyunca uygulanacak şirket programı olan “The 
AAK Way” kapsamında bu segmenti özel bir odak ve öncelik 
alanı haline getirdi. AAK Süt Ürünleri Kategorisi Pazarlama 
Direktörü Henning Villadsen: “Elbette ki biz bu küresel hareketin 
bir parçası olmak istiyoruz ve inanıyoruz ki bitki kökenli süt 
ürünleri için büyük potansiyel var”, diyor. “ Geliştirilmiş duyusal 
nitelikler, kullanılabilirlik artışı ve sürdürülebilirlik bilincinin 
artması sayesinde, pazar bu günlerde kelimenin tam anlamıyla 
patlıyor” diyor. Daha fazla bitki kökenli ve sağlıklı bir diyetle, 
günlük diyetlerini değiştirmeyi tüketici için kolay ve çekici hale 
getiren sürdürülebilir, bitki kökenli çözümleri sunabilmek için, 
tedarikçiler ve satıcılar arasında sıkı ve gelişime açık ortaklıklara 
ihtiyaç vardır,  bu da AAK’ nın müşteri ile birlikte ürün geliştirme 
(Customer Co-Development) kavramına çok uygun bir model.
“The Co-Development – Müşteri ile ortak geliştirme sürecimizde 
uzmanlığımızı, sürdürülebilirlik taahhütlerimizi ve sıvı ve katı 
yağ uygulamalarında eşsiz yeteneklerimizi masaya getiriyoruz” 
diyor Henning Villadsen. Ancak,  pazardaki talepleri 
gerçekten karşılamak adına, müşterilerimizin her biriyle 
spesifik ihtiyaçlarına uyacak çözümler üretecek şekilde yan 
yana çalışmamız gerekiyor. Bunu yaparak, hem müşterilerimiz, 
hem de AAK bitki kökenli süt ürünleri pazarında başarılı olmak 
için tüm ön koşullara sahip oluyor.
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Y Kuşağının Etkisi

Gıda endüstrisindeki bir şirket için, Y kuşağı (1980-2000 doğumlu 
müşteriler) bazı fırsatlar ve tehlikeler içeriyor. Bu vücutlarına 
aldıkları şeylere karşı güçlü ve çeşitli tutkuları olan bir müşteri 
neslidir. Onlar sadece tat konusuna değil, ürününüzün keyfini 
çıkarmanın “deneyimi” nin (özellikle deneyimin sosyal medyada 
paylaşılabilir olması) yanı sıra çevre, işgücü ve tedarikçi 
uygulamaları da dâhil olmak üzere ürününüzün etik kaynağına 
ve yöresine önem verirler.

Y kuşağı eğer bu unsurları taşıyorsa markanız hakkındaki 
düşüncelerini hevesle yayacak ancak taşımıyorsa tüm takipçilerinin 
gözü önünde size saldıracaktır.

Y kuşağı tarihin en büyük nesil kohortudur. Bunlar, daha önce 
kaydedilen Baby Boomer (Amerika’da 1946 ile 1964 arasında 
doğan nüfus) jenerasyonu soyundan gelirler. 

Baby Boomer nesli, İkinci Dünya Savaşı döneminde doğan 
verimliliği ile ünlü erkek ve kadınlardır. Günümüzde 16 ila 37 yaş 
arasında olan Y kuşağının hızlı bir şekilde büyüyen satın alma 
gücü var ve hatta yakında ebeveynlerinin kuşağını aşacaklar. 
Sadece bu yıl, 200 milyar ABD Doları ve ömürleri boyunca 10 
trilyon ABD doları harcayacakları tahmin ediliyor.

Bu arada, ilerleyen yaşları ve bu nedenle azalan tüketimleri, 
baby boomers’ları yavaş yavaş tüketici olarak önemlerinin 
azalttığı bir noktaya getiriyor. Dolayısıyla, y kuşağı yakında 
müşterileriniz arasında en önemlileri olacaktır.

Üç prensip
Y kuşağı tüketicilerinin beklentilerini ve isteklerini yerine 
getirmenize yardımcı olarak üç prensip nedir. Bu kurallar, 
hem doğrudan, hem de B2B alıcılar olarak yeni kazandıkları 
güçlü konumlarından dolayı, tüketici olarak daha da ön plana 

çıkan bu kuşağı daha iyi anlamanıza ve kendileriyle ilişki 
kurmanıza yardımcı olacaktır.  
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1- Y kuşağı sosyal bir nesildir - ürünlerini sosyal 
bağlantılı seçer ve tüketirler.  
Y kuşağı çevrimiçi ve çevrimdışı sosyal bir nesildir. Bu 
sosyal eğilim müşterilere hizmet edenler için büyük etkiler 
yaratıyor. Pazar araştırmacısı Jeff Fromm “ Y kuşağının 
sürdürdüğü alışveriş alışkanlığı gruplarda alışveriş yapma ve 
başkalarının görüşlerini alma eğilimleridir” diyor. Y kuşağı 
olmayanların yaklaşık yarısıyla kıyaslandığında, y kuşağının 
üçte ikisinden fazlası güven duydukları bir kaç kişi ile kritik yapana 
kadar önemli bir karar almamaktadır. Fromm “Y kuşağının yüzde 
yetmişi, bu kuşağa dâhil olmayanların yüzde 48’ ine kıyasla 
arkadaşları onlarla aynı fikirde ise aldıkları kararla ilgili daha 
heyecanlı hissediyor” diye devam ediyor. Y kuşağı yiyecek, 
içecek, hizmet, ürün veya medyayı sessizce tüketmezler. 
Onlar, - tabiri caizse - gürültülü ve görselliğe önem vererek yemek 
yerler. Gözden geçirir, blog tutar, tweet atar ve Instagram’da 
paylaşırlar; Markaların Wikipedia girişlerini günceller;  ve tüketici 
olarak You Tube’da video değerlendirmeleri gönderirler.

2. Y kuşağı neyi nasıl aldığına bağlı olarak değer verir. 
Y kuşağı değer odaklı bir nesildir. Y kuşağı olmayanlara kıyasla 
Y kuşağı satın alma kararlarına daha fazla ahlaki ve politik 
inançlarını entegre ediyor. Y kuşağının yüzde 50’den fazlası 
önem verdikleri nedenleri destekleyen şirketlerden ürün satın 
almak için çaba gösteriyor. Alım sağladıkları herhangi bir şirketin 
sosyal değerleri ile ilgileniyorlar: bu şirketin sosyal sorumluluk 
çalışmaları, sürdürülebilirlik çabaları ve çalışan ve tedarikçilerine 
etik yaklaşımları bu kuşağın direkt ilgilendiği değerler.

Birçok Y kuşağının özellikle gıda ile ilgili endişeleri var:
 Süt, yumurta ve et üretiminde hayvan refahı,
 Yaban hayatı için karasal habitatın yok olmasıyla ilgili endişe 

ve iklim değişikliği kaygıları, denizlerdeki sürdürülebilirlik dâhil 
olmak üzere çevresel sürdürülebilirlik.

 Organik gıda üretimi: Tükettikleri gıdanın organik olup 
olmadığına bakma olasılığı Y kuşağı olmayan muadillerinden 
iki kat daha fazla,

 Gluten, soya ve buğdaydan kaçınımından veganlığa kadar 
çeşitli diyet inançları ve uygulamaları,

 Yerel kaynaklı ürün ve diğer gıda maddeleri
 Küçük çiftçilere, bira fabrikalarına ve

 diğer yerel üreticilere destek,

3. Özgünlük ve “yöresellik” Y kuşağının dünya görüşünün önemli 
bir parçasıdır, tüketici olarak davranışlarını doğrudan etkiler.
Özgünlük tanımlanması zor bir kavramdır, ancak Y kuşağı 
onu gördüğünde tanır: kendi alanında gerçekten orijinal olarak 
görülen “Tabasco” gibi saygın markaların yanı sıra özgün olarak 
Y kuşağını etkileyen yeni markalar olan: “the craft brewery on 
the corner” gibi. Şeffaflık ise Y kuşağına şirketin özellikle özgün 
olduğunu gösteren kurumsal bir niteliktir.

İnsani yaklaşımlarla yetiştirilen ve kesilen etler konusunda 
başarılı bir tedarikçi olan Applegate, müşteri hizmetlerine şeffaf bir 

Günümüzde Dünyada en büyük tüketici grubu olan ve “Y” kuşağı 
olarak adlandırılan nesli ile dünyadaki müşteri hizmetleri uygulamaları 
ve müşteri deneyimi tasarımı her zamankinden daha önemli hale geldi. 
Ancak, bu çok ilginç ve güçlü tüketici grubu kim, ve ne istiyorlar? Insight 
dergisi sizler için çok satan bir yazar ve danışman olma özelliğinin yanı 
sıra Y kuşağı müşteriler konusunda uzman olan Micah Solomon’dan 
bilgi aldı Micah Solomon

uygulama olması için “Memnun Olalım” adlı bir topluluk yazılım 
platformunu kullanıyor. Applegate, hem et hem de ürününün 
içinde bulunduğu ambalaj hakkında detaylı ve duygu yüklü 
sorulara düzenli olarak yer veriyor. Applegate, bu soruların 
cevaplanmasında yalnızca çalışanlarına güvenmektense, 
soruları dürüstçe cevaplandırmaları için diğer müşterilerinden 
de yorum ve tavsiyeler alıyor. Bu tür soruları zaten araştırmış 
olan müşterilerden gelen geribildirimleri kullanan Applegate 
müşteri ve ürünleri aynı anda yücelterek şeffaflığı kendi lehine 
sonuçlandırıyor.

Ürünün, (özellikle gıda endüstrisi olmak üzere pek çok farklı 
endüstride) Y kuşağı tarafından özgün kabul edilip edilmediğine 
karar veren bir diğer unsur “terroir” (yöresellik) dir.  Terroir, 
kendisine has coğrafya, iklim ve benzeri faktörlerin bir arada 
içinde barındırarak yerel şarap üretmek için kullanılan bir 
Fransızca terimdir. Elbette bu ifade daha geniş kapsamlara 
ve farklı ürünlere de uygulanabilir. Terroir, terim olarak örneğin, 
kendi bal kovanlarını çatıda yetiştiren, sonra da bu balın menüye 
dâhil eden bir restoranın cazibesini ifade edebilir. İstanbul’daki 
beş yıldızlı Bleu restoranın genç tüketiciler arasında çok büyük 
destek bulmasının sebebi, verandasında konuklarının masalarına, 
aile yadigârı asmadan, 15 dakikadan daha kısa sürede domates 
servis edebilmesi gösterilir.  Bu durum, Google’dan LinkedIn’e, 
Oracle’a kadar teknoloji alanındaki en iyi şirketlerin neden 
çalışanlarını doyurmak için şirket kafelerinde Bon Appétit 
firmasını kullandıklarını açıklıyor: Bon Appétit, bu ünlü 
teknoloji kampüslerinin her birinde belirli bir yöresellik anlayışını 
amaçlayan, yerel kaynak ve menü içeriklerini kullanmaya büyük 
özen gösteriyor. Terimi daha kapsamlı olarak ele alırsak, terroir 
alışveriş yapan birçok Y kuşağının ister süpermarkette isterse 
çiftçinin pazarında olsun bağlı kalmaya çalıştığı “yerel” bir satın 
alma taahhüdü bütünü diyebiliriz.

Herhangi bir yeni tüketiciye uyum sağlamak kolay değildir ancak 
eğer söz konusu olan hedef kitle Y kuşağı ise, işletmenizin başarılı 
olmak için mücadele etmesi şarttır. Y kuşağı zihniyetinin bu üç 
prensibinin yerine getirilmesine yönelik bir yaklaşım geliştirin, 
güzelleştirin ve yolunuza devam edin.



Mart ayı başlarında, AAK ABD, yeni inovasyon laboratuarı AAKtion Lab’ı büyük bir 
töreni ile açtı. AAK’nın on birinci Müşteri İnovasyon Merkezi, New Jersey Edison da 
ABD merkezinde hizmete sunuldu. Tesis, ABD ve Kanada’daki Co-Development süreci 
için amiral gemisi uygulama laboratuvarı olacaktır.

AAK ABD, son teknoloji inovasyon 
laboratuvarını New Jersey’de açtı 

Davetliler arasında Birleşik Devletler’in dört bir yanından, AAK 
müşterileri ve gıda endüstrisi konusunda uzman editörler de 
vardı ve konuklar resmi törene katılmanın yanı sıra sunumlara 
ve uygulama laboratuvarlarında gerçekleştirilen oturumlara da 
katılma fırsatı yakaladılar.

“AAK ABD Başkanı Terry Thomas; “ AAK tarihindeki bu önemli 
günü, birçok değerli müşterimiz, sektörde uzman basın çalışanları 
ve çalışkan AAK ekibi ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” 
diyor. Bu inovasyon laboratuvarı Co - Development yaklaşımımızı 
eksiksiz yürütmemizde yardımcı olacak sağlayacak ve AAK 
müşterilerine büyük fayda sağlayacaktır. Müşteriler, en zorlu 
Pastacılık, Çikolata ve Kakaolu ürünler formülleriyle gelebilirler 
ve gıda endüstrisi uzmanlarından oluşan ekibimiz, kendilerine 
tüketicilerin seveceği bitmiş ürünler yaratmak için katma değerli 
çözümler ve ileri düşünceli yenilikler sunmak için el ele çalışacaktır.”

Olumlu Geri Dönüşler 
Davetliler aynı zamanda, AAK’nın ABD Müşteri 
İnovasyon ekibinin geliştirdiği ve laboratuvarın 
eşsiz kapasitesini gösteren prototip ve demo 

ürünlerinin de kullanıldığı Pastacılık, Bisküvi ve 
CCF uygulamalarına katılma şansı buldular. 

Prototipler çikolatalı kruvasan, kaplamalı kurabiye, 
özel yapım bisküvi ve tarçınlı çörek, kalıp sütlü ve 

bitter çikolata, paskalya çöreği gibi pek çok farklı 
çalışmayı içeriyordu. Bu ürünler, tesisteki en ileri 

teknolojilerden bazılarını ön plana çıkarmasının yanı 
sıra, AAK’nın artık markalaşmış, hidrojene edilmemiş, 

sıfır trans ve düşük doymuş yağ içeren çok fonksiyonlu 
yağlarını içinde barındırıyor. Etkinliği takiben gelen geri 

bildirimler son derece olumlu oldu; müşterin pek çoğu, bu 
merkezin açılmasıyla ürünlerini çok daha hızlı gelişme fırsatı 

bulmayı ve tüketicileri için mümkün olan en iyi ürünleri geliştirmeyi 
umut ettiklerini kaydettiler. Bir davetli etkinliğe katılmasını “Çok iyi 
vakit geçirdik ve AAK’yı daha da yakından tanımaktan gerçekten 
zevk aldık, şirketle bu yepyeni yöntemle çalışarak avantaj elde 
etmeyi dört gözle bekliyoruz” diye Insight için özetledi.  İnovasyon 
laboratuvarının yeteneklerine birçok katılımcıdan özel ilgi vardı. 
Laboratuvarında daha küçük ölçekte genel olarak ticari Pastacılık 
ve Kakaolu ürünler üretim ünitelerinde kullanılan ekipmanlar 
bulunuyor. CCF laboratuvarında bulunan kaplama, soğutma 
tüneli ve temperleme ünitesine ek olarak, çok yönlü karıştırıcı 
masa da benzer laboratuvarlardan farklı ve benzersiz bir özellik 
olarak katılımcıların dikkatini çekti. Konuklar ayrıca pastacılık 
laboratuvarında üretime dâhil olabilecekleri ve uygulamalardan çok 
keyif aldıkları bir mini eğitime davet edildiler.  kruvasan hamurunu 
yuvarladılar ve çikolatalı pankek için son dokunuşları yaptılar, daha 
sonra süsleme,  döner raf fırınları, dönüşümlü açma makinesi ve 
dayanıklılık kutusu gibi fırın laboratuarının kapasite ve donanımını 
vurgulayacak nihai ürünü denediler.

The Co-Development Anlayışının Geleceği
Müşteri ile birlikte ürün geliştirme ile ilgili sunumu sırasında, Dr. James 
S. Jones fikir aşamasından uygulama aşamasına kadar AAK’nın 
ürünün ortak gelişimi sürecindeki inovasyon laboratuvarının temel 
rolünü vurguladı. Laboratuvar üretim başlamadan önce AAK’nın 
özel proje, konsept veya pazar odaklı çözümleri müşterileriyle 
birlikte ortak geliştirmesine yardımcı olacak, ürünü ispatlamasını 
ve işlevselliğin sağlanmasını mümkün kılacaktır. Aynı zamanda 
AAK’nın pilot ölçekli testlerden tam ölçekli üretimle ilgili rehberlik 
yapmasına, her aşamada destek sağlanmasına ve pazarlama 
süresinin kısalmasına olanak tanıyacaktır. Laboratuvar, AAK 
Akademi markasıyla gerçekleştirilen,  endüstriyel pastacılık, çikolata 
/ kaplamalı ürünler ve farklı metotları bir arada kullanan kombine 
pastacılık üzerine uygulamalı ders ve kurslar için kullanılacak.  Bu 
Akademi oturumları ayrıca, müşterileri trendler hakkında bilgilendirirken 
yeni ürünlerin tanıtımlarını AAK müşterilerine yapabilecek. laboratuvarı 
“Geçtiğimiz yıl Kaliforniya’nın Richmond kentinde CalOils’in AAK 
tarafından satın alımı ile AAK ABD’nin Batısında Louisville, Kentucky 
ve Richmond şehirlerinde olmak üzere üç inovasyon Laboratuvarına 
ulaşıyor.  New Jersey’de açılan bu yeni inovasyon laboratuvarının 
devreye girmesiyle, müşterilerimizin en zor formülasyon sorunlarını 
çözmeye yönelik yerel, bölgesel ve küresel yaklaşımlar getiren 
bitkisel yağ çözümlerini sunma diye özetleyebileceğimiz marka 
taahhüdümüzü yerine getirmemize imkân tanıyor” diyor Terry 
Thomas. “Müşterilerimiz olmasaydı biz bugün burada olamazdık 
ve bu nedenle en son teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz 
ve inovasyon konusunda uzman ekibimizin her gün müşteri ve iş 
ortaklarımıza katma değerli çözüm sunacağından eminiz.” AAK 
ABD’nin Louisville ve Richmond bölgelerinde bulunan uygulama 
laboratuarlarının bu yıl içinde açılması planlanıyor.

İnovasyon merkezinin kurdele kesme törenini takiben, tesisi 
gezen konuklar, Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Mark 
Becker ve Satın Alma ve Trading Yöneticisi Mark Zavodnyik 
tarafından gerçekleştirilen sürdürülebilirlik ve AAK ABD Müşteri 
İnovasyon ekibinin Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dr. 
James S. Jones’un Co-Development süreci ile ilgili sunum-
larına katıldılar. Dr. James S. Jones “ Günümüzde imalatçılar, 
tüketicilerin “temiz” etiketleme endişelerini karşılayabilmek 
adına ürünleri trans içeriğinden trans yağ içermeyen ürünlere 
dönüştürmek gibi bazı ciddi formülasyon zorluklarıyla karşı 
karşıyadır” diyor. “ Bizim inovasyon laboratuarımız öncelikle 
müşteri ile birlikte ürün geliştirme sürecinin sürecinin ilk üç 
aşamasında kullanılacaktır: Keşif&Araştırma, Çözüm Yaratma 
ve elbette çözümü uygulamada test etme.”
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AAK – The Co-Development Company
AAK’nın ‘The Co-Development Company’ olarak sloganında özetlediği marka taahhüdü 
tam olarak nedir? En sade şekliyle, AAK’nın katma değerli çözümler üretmek için fikir 
aşamasından ürün lansmanına kadar müşteri ile işbirliği yaptığını söyleyebiliriz. Peki, 
bu nasıl oluyor? Insight dünyanın farlı bölgelerindeki önemli AAK ekiplerinden başarı 
hikâyelerini bizlerle paylaşmalarını istedi.

Türkiye’den müşteri ile birlikte ürün geliştirme hikayesi

Türk dondurma üreticileri için AAK’dan yepyeni bir çözüm

Orta Avrupa’dan bir müşteri ile ürün geliştirme hikayesi

Orta Avrupa’lı üretici için özel tasarlanmış gofret dolgusu  

İsveç’ten müşteri ile ürün geliştirme hikayesi

Yakın işbirliği kompleks bir görev için en iyi çözümleri üretir.

Türk dondurma üreticileri için Hindistan cevizi yağı, dondurma 
kaplamaları ve miksleri üretiminde, dik erime profili ve hızlı donan 
yapısı sebebiyle akla ilk gelen çözümlerden biri olmuştur. Ancak 
bu yıl, Tarım ve Gıda Bakanlıklarının yeni yönetmelikleriyle, 
ürün başına kalori ve doymuş yağ oranlarını sınırlandırarak 
okul kantinlerine yeni yaptırımlar getirdi. Hindistancevizi yağının 
sürekli değişen maliyeti, üreticileri aynı tat ve erime profilini 
yakalamak için farklı alternatifler bulmanın yollarını arıyorlar. AAK 
Türkiye, Ortadoğu ve Afrika ekibi olarak, bu heyecanlı projeyi, 
bölgedeki önemli dondurma üreticisi müşterimizle işbirliğimizle 
hayata geçirdik. Müşterinin tedarik zincirinin derinine inerek, 
dondurma kaplamalarında kullanılan rafine hindistancevizi 
yağı yerine, daha düşük doymuş yağ içerikli ve daha ince bir 
kaplama sağlayabilecek bir çözüm olarak, kısmen lorik yağ 
içerikli Akoice GP 16 yağ karışımı önerisini sunduk. Ve Akoice 
GP 16 ile müşterimizin birden fazla yağı karıştırma ihtiyacını 
ortadan kaldırmış olduk. Akoice GP 16 hem dondurma miksi 
üzerinde hızlı donarak tam ve çıtır bir kaplama sağlar,  hem 
de ağız sıcaklığında hızlıca ve doğru şekilde eriyerek ferah 
bir lezzet bırakır. Akoice GP 16, standart rafine edilmiş bir 

Birkaç yıl önce, Orta Avrupa’daki müşterilerimizin biri bünyesinde 
gofret üreten bir teknisyen AAK Dolgu Yağı Akademimize katıldı. 
Kısa bir süre sonra müşteri yeni bir ürün fikri ile geldi ve serinlik 
hissi veren düz yapıda bir gofret dolgusu üretme hayalini paylaşarak, 
bizden tavsiye istedi. Ürünün dolgusu çok ince olacaktı ve ürünün 
gofret olan büyük bir kısmının dolguyu eritmeyecekti. Bu fikri 
hayata geçirebilmek için hemen hızlıca bir diyalog başlattık. 
Masada iki nihai uygulamayı gerçekleştirebilmek için pek çok 
farklı fikir vardı: şekil verilmiş gofret levhaları ve farklı krema 
kıvamı olan çeşitli dolgu tiplerini içeren gofret pralin. Dolguların 
içinde kullanılacak yağ, sürülebilir, çırpılabilir ve uygun maliyetli 
olmalıydı. Müşteri ile yaptığımız işbirliği, ihtiyaçlarını anlama ve 
ekipman tedarikçisi ile olan işbirliğine de bu özelliklere sahip 
bir dolgu yağı geliştirebilmek ilkelerine dayanmaktaydı. Müşteri 
ile birlikte, son dolgu ürününün kıvamına ince ayar vermek için 
birkaç deneme yapmamız gerekti. Görevli teknisyenin en büyük 
endişesi, yağın yapışkanlık özellikleriydi - eğer gofret hücreleri 
birbirine yeterince sıkı tutunursa – biz işbirliği ve testlerimiz 
sayesinde, bunu sağlayabileceğimize inandık. Üretim montaj 

AAK, gıda endüstrisine sürdürülebilir palm yağı tedarik eden 
önemli bir tedarikçi olmasının başlıca nedenlerinden biri de; 
ekibimizin ne olursa olsun kendileri için doğru olan çözümü 
müşterilerimize sunmaya kendini adamış olmasıdır. Çoklu 
yağ karışımları ve pek çok prosesi aynı anda sunabilen yağ 
çözümleri yaklaşımımız sayesinde, değişen tüketici tercihlerine 
uyum sağlayabilir ve müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan en 
iyi çözümleri sunabiliriz. AAK’ın uzun zamandır müşterisi olan 
İsveçli Orkla Confectionery & Snacks (C&S), 2015 yılında bize 
gelerek, 1 Ocak 2017 tarihine kadar endüstriyel pastacılık ürün 
yelpazesinden palm yağını çıkartma kararı paylaştır. Her ne kadar, 
geleneksel olarak, kendilerinin formüle edilmiş hamur ve dolgu 
yağlarını onlara şimdiye kadar biz tedarik etmiş olsak da, palm 
içermeyen çözümleri bulmak için de ortak kalkınma sürecimize 
ve palm içermeyen çözüm yelpazemizdeki uzmanlığımıza olan 
inançları nedeniyle bize geldiler. Tüm ürün portföyü kapsamında 
önemli bir ham maddenin değiştirilmesinin daha özgün ve özel 
bir yaklaşım gerektiren karmaşık bir görev olacağını bildiğimiz 
için Orkla C&S’ye “raflarda satışa hazır” herhangi bir ürün 
sunmak asla bir seçenek değildi. Proje ekipleri hem Orkla C&S 
hem de AAK tarafından oluşturuldu ve ürün yelpazesinde farklı 
tanımlanan gruplar için en doğru çözümleri bulmak için yakın 
işbirliği içinde çalıştık. Onların asıl amacı palm yağını başka 
bir yağ ile değiştirmekti. Ancak ürünlerin beslenme profilini 
korumak ve geliştirmek, hamurları için pompalanabilir yağları 
kullanmaya devam etmek ve maliyet artışlarını sınırlandırmak da 

hindistan cevizi yağına göre yaklaşık % 20 daha düşük doymuş 
yağ kompozisyonuna sahiptir. Müşterimizin Akoice GP 16 ile 
yaptığı denemelerde ve sonrasında başarıya ulaşmasında, yağ 
önerimizin yanı sıra daldırma sıcaklığının arttırılması, emülgatör 
sisteminin optimize edilmesi, rafinasyon aşamasındaki partikül 
büyüklüğünün ayarlanması ve reçetedeki toplam yağ oranının 
arttırılması gibi proses iyileştirme önerilerimizin uygulanmasının 
da önemli katkıları oldu. Müşterimiz elde ettiği sonuçtan oldukça 
memnun kaldı. Buna benzer işbirlikleri sayesinde, müşterilerimizle 
ortak geliştirme çalışmalarımızı sağlam adımlarla arttırmak, 
lider konumumuzu daha da geliştirerek bölgedeki dondurma 
üreticileri için daha fazla değer katarak, yeni başarı öyküleri ile 
sizlerle tekrar buluşmayı ümit ediyoruz.

Çağla Yazıcı
Satış Müdürü, AAK Türkiye

Dinçer Ulutaş
Müşteri İnovasyon Müdürü, AAK Türkiye

hattı sipariş edildi ve yapım başladı. Ürünleri bir an evvel 
üretebilmek için hızlı bir şekilde çalışmamız gerekiyordu ve 
elbette bunu yaparken son ürünün beklendiği gibi çıkmasını ve 
testlerimiz sırasında deneyimlediğimiz gibi olmasını sağlamak 
zorundaydık. AAK, ekipman tedarikçisi ve müşteri ekipmanın 
ürünlerin gereksinimlerini, özellikle de hacimsel yoğunluğunu 
yakalayabilmek için doğru şekilde ayarlandığından emin olmak 
adına yakın diyalog içerisindeydiler. 2016 yılında hedefe ulaşıldı 
ve yeni gofretlerin üretimi başladı. Bugün, çok başarılı bir ürün 
pazardaki yerini aldı.

Hiske Keller
Bölge Satış Müdürü 
Orta Doğu Avrupa ve Balkanlar

Susanne Budde Lund
Müşteri İnovasyon Müdür
AAK Danimarka

başarının anahtarlarıydı. Birden fazla yağ çeşidi sağlayabilmek 
ve işleyebilme kabiliyetimiz sayesinde, birkaç çözüm tespit 
edildi. Kendi içimizde ürünü geliştirdikten sonra,  Orkla C&S 
‘ye olası çözümleri sunduk ve AAK’nın kendileri için özel olarak 
formüle edilmiş çözümleri ile devam etmeyi seçtiler. Projenin 
sonucu, özelleştirilmiş palm içermeyen dolgu yağlarımızın ve 
pompalanabilir yağ çözümlerimiz ile Orkla C&S ürünlerinin artık 
piyasaya sürülmüş olmasıdır. Orkla C&S’nin değer zincirinin ve 
ihtiyaçlarının kapsamlı şekilde eşleştirilmesi için zaman ayırarak, 
onlara gerçek ve ortak geliştirilmiş çoklu çözüm sağlamayı 
başarabildik. Hem AAK hem de Orkla Confectionery&Snacks 
için deneyim son derece olumluydu ve AAK şimdi bu müşteri 
ile ikinci bir projeye doğru yelken açtı.
 

Christine Å. Stenbeck
Kilit Müşteri Yöneticisi, AAK İsveç

Karin Bringsarve
Müşteri İnovasyon Müdürü, AAK İsveç
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AAK’nın ortak 
geliştirme yaklaşımı 
için beş değer katma 

aşaması. 



Üretim Tesisleri
Özelleştirme Tesisleri
Satış Ofisleri
Kaynak İşlemleri
Müşteri İnovasyon Merkezleri

Daha fazlası için
www.aak-tr.com
www.aak.com

Katma değerli bitkisel yağ
çözümlerinde ilk tercihiniz

 Müşterilerimizle yakın işbirliği içerisinde, uzun ömürlü çalışma sonuçları 
elde etmelerini sağlayan, katma değerli bitkisel yağ çözümleri geliştiriyor 
ve sunuyoruz.
 Bunu, gıda uygulamaları kapsamında kullanılan sıvı ve katı yağlar 
konusunda derinlemesine sahip olduğumuz uzmanlığımız, geniş bir 
yelpazede ham madde ve çok çeşitli ve birbirinden farklı proses uygulayabilme 
yeteneklerimiz sayesinde yapabiliyoruz.
 Benzersiz, ortak geliştirme yaklaşımımızla, müşterilerimizin becerilerini 
ve bilgi birikimini kendi yeteneklerimiz ve bakış açılarımız ile bir araya 
getiriyoruz. Bunu yaparak, birçok endüstride müşterinin özel ihtiyaçlarını 
çözmekteyiz; Çikolata, kakaolu ürünler, şekerleme, endüstriyel ve geleneksel 
pastacılık, süt ürünleri, özel beslenme ihtiyaçları, ev dışı tüketim, kişisel 
bakım ve daha fazlası…
 AAK’nın kanıtlanmış uzmanlığı, sıvı ve katı yağlar konusunda 140 yıldan 
fazla deneyimine dayanmaktadır. İsveç Malmö merkezli şirketimizin, dünya 
çapına 20 üretim tesisi,  25’ten fazla ülkede satış ofislerimiz, 3.000’den fazla 
çalışanımız ile kendimizi, müşterilerimize yenilikçi değer katan çözümler 
sunmaya adadık.
 Dolayısıyla dünyanın neresinde olursanız olun, kalıcı sonuçlara ulaşmanıza 
yardımcı olmak için hazırız.

Biz AAK’yız – The Co-Development Company


