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SUNTAT ALİCE ÇAY TÜRKİYE 
PAZARINDA İDDİALI

A lmanya’da hizmet veren Türk 
gıda devi SUNTAT, Türkiye’deki 
fabrikalarında ürettiği ürünle-
ri Avrupa Birliği ülkelerine ihraç 

ediyor. Almanya başta olmak üzere diğer 
Avrupa Birliği ülkelerindeki 35 bin markette 
160 çeşit gıda ürününün satışını gerçekleş-
tiren SUNTAT, Avrupa’da en önde gelen gıda 
tedarikçileri arasında yer alıyor. 

SUNTAT, Avrupa’da ödüllü çay markası 
‘SUNTAT Alice Çay’ ile artık Türkiye paza-
rında da hizmet veriyor. SUNTAT Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, Ekovitrin’e 
yaptığı açıklamada, Alice Çay markasını, sa-
hip olduğu kendine has çizgisiyle diğer mar-
kalarından ayrı tuttuklarını söyledi. Alice 
Çay markası olarak artık Türkiye pazarında 
da hizmet verdiklerinin altını çizen Mustafa 
Baklan, “Alice Çay, kendini Avrupa’da kabul 
ettirmiş bir çay markası. Kalite ve rekolte-
siyle bir numara. Avrupa’da hemen hemen 
bütün marketlerin raflarında yerini aldı. Av-
rupa’da yaşayan Türkler, Türkiye’ye gider-
ken bu çayımızı eşine dostuna hediye olarak 
götürüyor. Alice Çay, Sri Lanka’da üretili-
yor ve yüzde 100 orijinal Seylan çayı. Eğer 
bir çay Sri Lanka’da üretilip paketleniyor-
sa, Sri Lanka’nın bayrağındaki aslan amb-
lemini taşıması gerekiyor. Bunun için de Sri 
Lanka’dan izni almanız gerekiyor. Bu amb-
lem için alacağınız seri numaralarla ancak 
bu çayı üretebilirsiniz. Nasıl ki; Avrupa’da 
EG numarası varsa Sri Lanka’da bu numa-
ra var. Biz Alice çayı sadece Avrupa’da değil 
Türkiye’de de satıyoruz. ‘Memlekete götüre-
ceğiniz en iyi hediye Alice çayı’ diye bir slo-
ganımız var” dedi. 

“BİN 800 KİŞİYE 
İSTİHDAM SAĞLIYORUZ”

Mustafa Baklan, “Almanya’daki Türk gıda 
devi SUNTAT Şirketler Grubu’nun beşi Tür-
kiye’de toplam altı adet üretim tesisi bulu-
nuyor. SUNTAT markalı ürünler Avrupa 
Birliği başta olmak üzere dünya genelin-

de 50’den fazla ülkeye ihraç ediliyor. 3 bin-
den fazla ürün gamına sahip olan SUNTAT, 
uluslararası şirketler grubu olarak küresel 
çapta çalışıyor. Grubu oluşturan on dört şir-
kette, 100’ü Almanya’nın Mannheim şehrin-
deki yönetim merkezinde olmak üzere top-
lam bin 800 kişiye istihdam sağlanıyor” diye 
konuştu.

“KORONAVİRÜS SALGININDAN 
FAZLA ETKİLENMEDİK”

Mustafa Baklan, sözlerine şöyle devam 
etti: “Avrupa’ya ve dünyanın diğer ülke-
lerine ürün gönderiyoruz. Baktat ola-
rak ise Türkiye’de bulunan 5 üretim te-
sisimizden ürün gönderimi yapıyoruz. 
SUNTAT olarak son 2,5 yıldır Alman-
ya ve Avrupa’da yaptığımız çalışmalar 
karşılığında çok başarılı sonuçlar elde 
ettik. Bu başarıda aile fertlerimizin ve 
çalışma arkadaşlarımızın büyük emek-
leri var. Onlara teşekkür ediyorum. Ko-
ronavirüs (COVID-19) salgını büyük bir sı-
kıntıydı. Böyle sıkıntılı bir dönemde tedarik 

sürecinde çok zorlandık ama başarılı olduk 
ve talepleri yerine getirdik.”

“ALMANYA’DA SUNTAT OLARAK 
HİZMET VERİYORUZ”

Türkiye’den, Avrupa’daki marketlere ha-
zır yemek, bakliyat, çerez ve konserve türü 
ürünlerinin ihracatını yaptıkları bilgisini ve-
ren Mustafa Baklan, “2018 yılında aile içi so-
runlar yüzünden Almanya’da daha önce 
Baktat olan markamızı Suntat olarak değiş-
tirdik. Suntat markasıyla son iki yılda orta-

lama yüzde 10-12 civarında büyüdük. 
Bu da dünyanın her tarafından çok 
hassas müşteriye ürünlerimizi za-
manında ve kaliteyi bozmadan sağ-
lamamız ve yetiştirmemizden kay-
naklanıyor. Ciromuzun yüzde 30’unu 
Avrupalı mağazalar zinciri oluştu-
ruyor. Ürünlerimizin yüzde 80’i Tür-
kiye’den geliyor. Et ve süt mamulleri 

Türkiye’den gelmediği için bu ürünleri 
Avrupa ve diğer ülkelerden temin etmek zo-
rundayız” şeklinde konuştu.
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SUNTAT Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, “Avrupa’nın ödüllü 
çayı Suntat Alice Çay olarak Türkiye pazarına girdik. Alice Çay, Sri Lanka’da 
üretiliyor ve yüzde 100 orijinal Seylan çayı. ‘Memlekete götüreceğiniz en iyi 

hediye, Alice Çayı’ sloganımızla Türkiye pazarında iddialıyız” dedi.

MUSTAFA BAKLAN: “SUNTAT 
markalı ürünler Avrupa Birliği 
başta olmak üzere dünya 
genelinde 50’den fazla ülkeye 
ihraç ediliyor. 3 binden fazla 
ürün gamına sahip olan SUNTAT, 
uluslararası şirketler grubu 
olarak küresel çapta çalışıyor.”


