SÖYLEŞİ I KADİR BAKLAN

Türk gıda markası bir yılda zirveye yükseldi

AVRUPA
SUNTAT’I
ÇOK SEVDİ
SUNTAT markalı Türk gıda ürünleri bir yıl içinde sadece Almanya’da 9 bin
Alman marketi ve bu ülkede faaliyet sürdüren 22 bin etnik markette yer
alarak Avrupa’nın en çok tercih edilen markası haline geldi.
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Suntat Europe Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Kadir
Baklan, Ekovitrin’e verdiği özel
röportajda, bu başarıyı nasıl
yakaladıklarını anlattı. Baklan,
“Almanya’da 33 yıllık ticari
geçmişe sahibiz. Ürün çeşitliliği
ve ciro olarak bugün Avrupa’nın
en büyük gıda firmaları
arasında yer alıyoruz. Türkiye’de
ürettiğimiz gıda ürünlerini 54
ülkeye ihraç ediyoruz” dedi.
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SÖYLEŞİ I KADİR BAKLAN
SUNTAT EUROPE: Suntat’ın Avrupa
Merkezi Almanya’nın Mannheim
şehrinde yer alıyor. Bu merkezde 30
bin metrekarenin üzerinde depo ve
yönetim ofisleri yer alıyor.

A

lmanya’nın Mannheim
kentinde 33 yıl önce
Baklan kardeşlerin başlattığı ticari faaliyet bugün Almanya dahil Avrupa Birliği’nin
hemen hemen her ülkesinde ürünlerini müşterisiyle buluşturan dev bir
gıda grubu haline geldi. Anadolu güneşinde pişip olgunlaşan lezzetli Türk
gıda ürünlerini Avrupa piyasasına
sunan Suntat Europe, bugüne kadar
hiçbir firmanın elde edemediği bir başarıyı yakaladı. Firma son bir yıl içerisinde ‘SUNTAT’ markalı Türk gıda
ürünlerini Almanya pazarında 9 bin
Alman marketi ve yine bu ülkede faaliyet sürdüren 22 bin etnik markette
müşterisiyle buluşturdu. Suntat Europe Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Baklan, Ekovitrin’e verdiği
özel röportajda, bu başarıyı nasıl yakaladıklarını ve firmanın geçmişten
bugüne kaydettiği aşamaları anlattı.
33 YILLIK TİCARİ GEÇMİŞ
Sayın Baklan, Baklan ailesinin
ticari hayatı ne zaman başladı? Röportajımıza bu soruyla başlayalım.
Baklan ailesinin 5 erkek kardeşi
olarak ticari hayatımıza 1986 yılında
Almanya Mannheim Jungbusch’ta
küçük bir market işletmesiyle başladık. Halen Mannheim Neckarau,
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burg, Stuttgart ve Mannheim Großmarkt’ında yer alan işletmelerimizle
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
Gıda sektöründe köklü bir geçmişe sahipsiniz. Grubunuz daha
önce Almanya pazarında BAKTAT
markasıyla ürün pazarlıyordu. Son
bir yıl içerisinde SUNTAT markasının bunun yerini aldığını görüyoruz. Bu süreçte neler yaşadınız?
2017 yılının Ağustos ayında Karlsruhe Eyalet Mahkemesi’nden bize ge-

len bir kararda eski markamızın kullanımı rahmetli ağabeyimin varislerine
verildiği ve yıl sonuna kadar elimizdeki bütün malları elden çıkartmamız
gerektiği belirtildi. 31 Aralık 2017
tarihine kadar bize tanınan süreçte çalışmalara başladık. Bu karardan sonra
dört kardeş oturup “Alıştığınız tat,
yeni ad” sloganıyla SUNTAT ismiyle
devam kararı aldık. Bu değişim bizim
için çok acılı ve sancılı oldu. Çünkü
aile olarak biz rahmetli ağabeyimizi trafik kazasında kaybettiğimizde

Suntat Europe Yönetim Kurulu Başkanlığını Mustafa Baklan, Başkan Yardımcılığı
görevini ise kardeşi Kadir Baklan yürütüyor.

bu kadar büyük acı yaşamıştık. Tabi
ki bir de bu süreçte. Çünkü 33 yıldır
emek verip, büyüttüğümüz Avrupa
ve dünyada tanınan bir markamızı
terk edip yeni bir isimle devam etmemiz kolay olmadı. Bu elden gelen bir şey değildi. Depolarımızdaki
eski markalı ürünlerimizi mahkeme
kararıyla ya yıl sonuna kadar elden
çıkarıp satmamız, ya da imha etmemiz gerekiyordu. Türkiye’deki fabrikalarımızda ürettiğimiz ürünlerle
dolu olan Almanya’daki bu depoları
boşaltmak öyle kolay bir şey değildi.
Almanya’da satamadığımız ürünleri
Fransa’daki depomuza taşıdık. Uzun
tarihli olan ürünleri Avrupa’nın diğer
ülkelerine bu depomuzdan gönderdik.
Bütün bunların yaşanması gerekiyordu. Kendi elimizle emek vererek
33 yıl boyunca üzerine titrediğimiz
markamızı bir anda bırakarak yeni bir
yola girdik.
Bizler şirketimizin isim değiştirme
sürecinde Baklan ailesi olarak birlikte
kenetlenerek bu kararı aldık. SUNTAT markası ve Suntat Europe olarak
yolumuza devam ediyoruz. 2018 yılında bizi batacak, bitecek diye bekleyenlere en büyük ciro ve 32-34 bin
metrekarelik depolarla cevap verdik.
Düsseldorf’ta Mayıs ayında yeni bir
depo açtık. Dağıtım ağımızı genişleterek, kadromuza 40 kişi dahil ettik.

Şu an itibariyle Almanya’da 250 kişiye istihdam sağlıyoruz.
Suntat markası nasıl doğdu?
Alışılmış tadımıza üç yeni harf ekleyerek ‘SUNTAT’ olduk. Bu değişim
esnasında bir nevi milli servet gibi
olan ürünlerin taşınmasında birçok
insan saatlerce emek vererek çalıştı.
Bütün bu çaba ve emek müşterimiz
tarafından takdirle karşılandı ve bize
olumlu olarak döndü. Şimdi müşterimiz bir markete girdiğinde ne kadar
SUNTAT markası görüyorsa, o marketçinin bize ne kadar destek olduğunu, ne kadar dost olduğunu rahatlıkla
anlayabilirler. Raflardaki ürün sayısı
bizim marketçiyle olan dostluğumuzun göstergesidir.
“ÇEŞİTLİLİK VE CİRO
OLARAK AVRUPA’NIN EN
BÜYÜĞÜYÜZ”
Yeni bir markayı piyasada kabul
ettirmek kolay değil. Ancak siz altyapısı çok güçlü olan bir firmasınız.
Son bir yıl içerisinde yeni markanız
SUNTAT’ın geldiği nokta ne oldu?
Aslında piyasaya baktığınızda bugün eski markamızla yeni markamız
arasındaki farkı rahatlıkla görebilirsiniz. Bu değişim daha önce de belirttiğim gibi marketçilerimiz ve müşterimiz tarafından çok çabuk kabul

gördü. SUNTAT markalı ürünlerimiz
bir yıl içerisinde sadece Almanya pazarında 9 bin Alman marketi ile yine
bu ülkede faaliyet sürdüren 22 bin etnik marketlerin raflarında yerini aldı.
Bu kadar kısa süre içerisinde yeni bir
markanın kabul görmesi ve tercih edilir olması bizim açımızdan önemli bir
başarıdır. Bu başarıda emeği geçen
firma yönetimi ve çalışanlarını tebrik
ediyorum. Kadirşinas müşterilerimize de yeni markamızı sahiplendikleri
için şükranlarımı sunuyorum. Zaten
değişen sadece marka ismi olmuştur. Kalitemiz ve hizmet anlayışımız
hiçbir zaman değişmedi. Tam tersine
yenilikçi bir anlayışla müşterilerimize
hizmet sunmayı ilke edindik.
Abartmadan şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Avrupa’nın metrekare
ve çeşitlilik açısından aynı zamanda
ciro olarak en büyüğü biziz. 2018 yılı
verileri bunu zaten açıkça söylüyor.
Bu da bizim eski markamızla yenisi
arasındaki farka müşterinin gösterdiği takdir. Bunun baştan beri bir risk
olduğunu ve belki de bu değişimi
müşterimizin kabullenmeyeceğini de
düşünmüştük. Sıfır noktasından bir
marka çıkartıp belli bir yere taşımak
kolay değildi. Bence müşterinin bunu
kabullenmesi çok önemli. Şunun altını kalın harflerle çizmek isterim ki,
bu ürünü imal eden fabrika değişmeWWW.EKOVİTRİN.COM
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BAKLAN
AİLESİ’NİN
BİRİNCİ VE
İKİNCİ KUŞAK
YÖNETİCİLERİ:
(Soldan sağa)
Murat Baklan,
Nilüfer Baklan,
Adıgüzel Baklan,
Mustafa Baklan,
Güner Baklan
Koparan,
Sinan Baklan,
Naciye Baklan,
Kadir Baklan
ve Muharrem
Baklan.

di. Ürünü sunan, getiren değişmedi.
Satışı yapan değişmedi. Şirket sahibi
değişmedi. Barkodu değişmedi. Kolisi değişmedi. Kamyonu değişmedi.
Sadece üç harf değişti. Logo da değişmedi. İşte bütün bunlar müşterimiz
tarafından takdirle karşılandı.
“BİR NESİL BİZİM
ÜRETTİĞİMİZ ÜRÜNLERLE
BÜYÜDÜ”
Yeni markanızın logosuyla ilgili
bilgi verebilir misiniz?
Öncelikle şunu söylemek istiyorum. SUNTAT ismine geçtikten sonra
gördüğümüz ilgi ve destek için bütün
müşterilerimize teşekkür ediyorum.
33 yıllık bir markanın ismini değiştirdiğimiz zaman 19 ışık yansıtan güneşi sabit tuttuk. Bu güneş Anadolu’nun
sıcaklığını ve bereketini simgeliyor.
Müşterilerimize diyoruz ki; aldığınız
ürün 19 ışığı yansıtıyorsa bunu biz
üretmişizdir. Zaten birçok müşterimiz
ürünü aldığı zaman önce SUNTAT’ın
logosundaki 19 ışığa bakıyor.
Bu 19 ışık bizi diğerlerinden ayırıyor. Bizim müşteriye verdiğimiz bir
garanti ve mesajdır bu aslında. Bizi
biz yapan değerimizdir. Firmamızın
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kuruluşundan bu yana aynı şekilde
devam ediyoruz. Dört kardeş Türkiye’de ve burada markamızı müşterimize ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kime sorarsanız sorun
bizim hikayemizi bir şekilde duymuş
ya da şahit olmuştur. Almanya’da bir
nesil bizim ürettiğimiz ürünlerle büyüdü. Baklan ailesi olarak bugüne
kadar ticarette aldığımız ödüller ve
ürettiğimiz ürünlerle müşterilerimizin
takdirini kazandık. Ticarette herkes
kendi nasibini yer. Hep kalitemiz ve
güvenirliğimizle var olduk.
“İKİNCİ NESİL ŞU ANDA
İŞ BAŞINDA”
Siz ve ağabeyleriniz firmanızı
bugünlere getirdiniz. Gelecek için
neler söylemek istersiniz?
SUNTAT’ın geleceği için firmamızda ikinci kuşak şu anda işin başında. Daha büyük başarıyı onlar
gösterecek. Bizden devraldıklarını
ileriye taşıyarak bunu sağlayacaklar.
Biz firmamızı sıfırdan bugünlere taşıdık. Bizden sonraki kuşağın bu işi kurumsal anlamda daha da geliştirerek
dünya pazarlarında çok daha büyük
başarılar elde edeceklerine inanıyorum.

“54 ÜLKEYE İHRACAT
YAPIYORUZ”
Avrupa’nın dışında hangi ülke
pazarlarında yer alıyorsunuz?
Biz uluslararası bir markayız. Amerika’dan Yeni Zelanda ve Kanada’ya
kadar birçok kıtada ve ülkede tanınan
bir markayız. Türkiye’deki tesislerimizde ürettiğimiz gıda ürünlerini 54
ülkeye direkt ihraç ediyoruz. Avrupa’da ürünümüzün bulunmadığı çok
az market var. Daha doğrusu bizim
ürettiğimiz ürünü satmayan market
bulmak çok zor. SUNTAT Avrupa’daki marketlerin olmazsa olmazı.
“ULUDAĞ MARKASINI
AVRUPA’YA TAŞIDIK”
Suntat Grubu olarak siz aynı
zamanda Türkiye’nin içecek devi
Uludağ’ın Avrupa distribütörlüğünü sürdürüyorsunuz. Bu konuda
neler söyleyeceksiniz?
Uludağ İçecek Grubu’nun distribütörü olarak bu değerli markamızın bütün ürünlerini Avrupa’nın her
ülkesinde dağıtım ve pazarlamasını
yapıyoruz. Almanya’da en büyük
marketler zinciri olan Aldi ve Lidle’ın
binlerce mağazasında Uludağ gazozları bulunuyor. 13 yıllık bir süreçte

Türkiye’den gelen içecekler arasında
hiç bir markanın ulaşamayacağı bir
noktaya Uludağ ulaştı. Burada tabi ki
Uludağ’ın 100 yıllık bir geçmişinin
olmasının çok önemli bir etkisi var.
Bu özel bir içecek olduğu için kabul
gördü. Çünkü Uludağ’ın formülünü
sadece aile içinde iki kişi biliyor. Elbette Uludağ marka kalitesinin Avrupa’daki pazar başarımızda çok önemli
bir etkisi var.
“ALİCE ÇAYIMIZ
AVRUPA’DA BÜYÜK İLGİ
GÖRÜYOR”
Suntat Europe’un ürün yelpazesinde önemli bir yere sahip Alice
Çay markanızla ilgili olarak neler
söylemek istersiniz?
Alice Çay markamızın diğer markalarımızdan ayrı tuttuğumuz ve
kendine has bir çizgisi var. O da kendini Avrupa’da kabul ettirmiş bir çay
markası. Kalite ve rekoltesiyle bir numara. Avrupa’da hemen hemen bütün
marketlerin raflarında yerini aldı. Avrupa’da yaşayan Türkler, Türkiye’ye
giderken bu çayımızı eşine dostuna
hediye olarak götürüyor. Alice çayı
Sri Lanka’da üretiliyor ve yüzde 100
orijinal Ceylon çayı. Eğer bir çay Sri
Lanka’da üretilip paketleniyorsa, Sri
Lanka’nın bayrağındaki aslan amblemini taşıması gerekiyor. Bunun için
de Sri Lanka’dan izni almanız gerekiyor. Bu amblem için alacağınız seri
numaralarla ancak bu çayı üretebilirsiniz. Nasıl ki; Avrupa’da EG numarası varsa Sri Lanka’da bu numara
var.
Biz Alice çayı sadece Avrupa’da
değil Türkiye’de de satıyoruz. “Memlekete götüreceğiniz en iyi hediye
Alice çayı” diye bir sloganımız var.
Türkiye ve Bulgaristan sınır kapılarında bayilikler verdik. Artık vatandaşlarımız Kapıkule’de Alice çayı
satın alabilirler.
“2019, SUNTAT’IN YILI
OLACAK”
2019 yılına yönelik hedeflerinizden bahseder misiniz?
2019, Suntat’ın yılı olacak. Bu yılın bizim için çok büyük anlamı var.
19 doğduğumuz şehir olan Çorum’un
plakası. Bizim yaptığımız markaların
hepsinde 19 ışık saçan güneş amblemi var. Aynı şekilde Hititler’in amblemi de güneş. Hititliler 4 bin 500 yıl

Suntat Europe Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Baklan ve kızı Naciye Baklan.

önce ateşi, güneşi ve toprağı kutsal
sayarlardı. Sarı kırmızı renkler de güneş ve ateşi temsil ediyor. Bizim dışımızda hiç kimse 19 ışık saçan güneş
amblemini kullanamaz. Patenti bize
ait. 19 ışık bizim imzamız gibi. Yani
19 ışık saçmıyorsa biz o ürünü üretmemişizdir.
Grubunuzun Türkiye’deki tesislerinden de söz eder misiniz?
Türkiye’de ilk tesisimiz 1989 yılında Çorum Sungurlu’da kuruldu.
Anadolu’nun en güzel bakliyatlarını
bu tesislerimizde işleyip paketliyoruz. Kuruyemişler de öyle. Çiftçiden
alıyoruz, işleyip paketleyip pazara sunuyoruz. 1994 yılında Bursa
Gemlik fabrikamız hizmete girdi.
Bu tesisleri 2002 yılında Manisa’nın
Turgutlu ilçesinde faaliyete geçirdiğimiz EGETAD fabrikamıza taşıdık.
Turgutlu’daki bu tesislerimizi daha da
büyüttük. Şu anda 40-42 bin metrekarelik alanımız oldu. Bu tesislerimizde
reçel, hazır yemek, salça ve sos grubu
üretimlerimiz devam ediyor. Diğer bir
tesisimiz de Manisa Akhisar’da bulunuyor. 2008 yılında faaliyete geçen
fabrikamızda yılda 6 bin tonun üzerinde zeytin işliyoruz. 2012 yılında
Bursa Serbest Bölgesi’nde kurulan
fabrikamızda ise ağırlıklı olarak unlu
mamüllerin paketlemesini yapıyoruz.

Suntat’ın ürün yelpazesi ve lojistik altyapısı ile ilgili bilgi verir
misiniz?
Bakliyattan et ve süt ürünlerine,
hazır yemekten reçel ve turşuya varıncaya kadar 3 bin 200 çeşit barkodlu ürünümüzün Avrupa ve dünya
ülkelerinde dağıtım ve pazarlamasını
yapıyoruz. Suntat Europe, Almanya’nın Mannheim kentinde. Yönetim
ofislerimizin yanısıra toplam 35 bin
metrekarelik alanda kurulu olan lojistik bir üsse sahibiz. Türkiye’den
ve diğer ülkelerden gelen ürünlerimiz bu lojistik depolarda toplanıyor.
Mükemmel bir altyapısı var. Dijital
çağın gereği olarak teknolojiyi iyi
kullanıyoruz. Müşterilerimiz ürün
stoklarını görüp elektronik ortamda
sipariş verebiliyorlar. Bin 200 kilometre uzaklıktaki satış noktalarımızı
bile Mannheim’daki yönetim merkezimizden elektronik olarak takip etme
imkanımız var. 24 saat içerisinde Avrupa’nın her noktasına ürünlerimizi
iletebiliyoruz.
ULUSAL VE ULUSLARARASI
KALİTE BELGELERİ
Suntat Europe’un ürünleriyle
ilgili kalite belgeleri hakkında bilgi
alabilir miyiz?
Grubumuz, kalite, işçi sağlığı, iş
güvenliği, gıda hijyeni ve güvenliği
WWW.EKOVİTRİN.COM
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Avrasya’daki ekonomik gelişmelerden

SÖYLEŞİ I KADİR BAKLAN
KADİR BAKLAN: ‘‘Suntat
olarak gıda sektöründe
ürün çeşitliliği, satış yapılan
market sayısı ve elde edilen
ciro bakımından Avrupa’nın
en büyüğü olduğumuzu
rahatlıkla söyleyebilirim.’’

politikalarını ödün vermeksizin uyguluyor. Grup, bu başarılı çalışmaları
neticesinde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında geçerliliği olan kalite
belgelerine sahip. Bu belgelerden bazıları şöyle:
- ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi (TÜRKAK ONAYLI),
- ISO Kalite Yönetim Sistemi,
- OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve
Güvenliği,
- ISO 14001:2009 Çevre Yönetim
Sistemi,
- ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği
Yönetim Sistemi,
- FSSC Standardı (Food Safety System Certification 22000:2010),
- BRC v5 Food System (Global Standard For Food Safety – Issue 5:January 2008 Achieved Grade A),
- IFS v5 System (Internatıonal Food
Standard – Version 5.August 2007 on
Hinger Level),
- Organik Tarım Müteşebbüs Sertifikası (TR) (Türkiye İçin geçerli Organik Sertifikası),
- For E.U. Third Country Organic
Products Certificate (EU) (AB ülkeleri için geçerli organik sertifikası),
- USDA Natıonal Organic Program
Certificate (NOP) (Amerika için geçerli sertifika)
ÖDÜL VE MADALYALAR
Başarılarınız birçok ödülle de
taçlandırıldı. Bu ödüller nelerdir?
1986 yılından bu yana gıda sektöründe başarılı bir şekilde faaliyetlerini yürüten grubumuz, bu çalışmaları
32 | ŞUBAT 2019 |
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sonucunda gerek yurtiçi gerekse yurtdışında bir çok ödüle layık görüldü.
Bunlardan bazıları şöyle:
- 2000 yılında Devlet Üstün Hizmet
Madalyası (Türkiye),
- 2000 yılı B.I.D Altın Yıldız Ödülü
(İspanya),
- 2000 yılı Dünya Kalite Belgesi,

- 2006 Yılı Uluslar Arası Lezzet &
Kalite Ödülü, 2011 yılında Altın Madalya Ödülü,
- 2013 Yılı Altın Madalya Ödülü,
2014 Yılı Gümüş ve Altın Madalya
Ödülü,
- 2016 yılı DLG Altın Madalya Ödülü, 2017 Yılı Altın Madalya Ödülü. E

haberiniz olsun...

ABONE OLUN!

derginizi evinize ulaştıralım
1 yıllık abonelik bedeli ve kargo dahil 150 TL
ABONELİK FORMU

Suntat’ın logosunda 19 ışık yansıtan güneş amblemi yer alıyor. Bu güneş
Anadolu’nun sıcaklığını ve bereketini simgeliyor. Suntat ürünleri 54 ülkeye
ihraç ediliyor. Bu ürünler geçtiğimiz yıl içinde sadece Almanya’da 9 bin
Alman ve bu ülkedeki 22 bin etnik marketin raflarında yer aldı.
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