


KURUMSAL & TARiHÇE
CORPORATE &  HISTORY

Al-San Gıda Tic ve San. A.Ş., Albayrak Şirketler Grubu’na bağlı 
olarak, 1992 yılında kurulmuştur.

O dönem günlük 200 ton olan buğday işleme kapasitesi, ilave 
yatırımlarla 1998 yılında günlük 400 tona, 2012 yılında günlük 
500 tona, 2015 yılında ise günlük 700 tona ulaşmıştır.

Bu süreç içerisinde firmamızın markası olan « MERAM®» Un 
ve «DEMRE®» Un çuval ve paket un sektöründe adını istikrarlı 
kalitesi ve fiyatları ile kısa sürede duyurarak ülkemizin en 
tanınmış markaları arasında yerini almıştır.

Üretim tesisimiz 12.800 m2 alanda kurulmuş olup, buğday ve 
mamül stoklama kapasitemiz 50.000 ton’dur

Al-San A.Ş. was established in 1992, depending 
of the Albayrak Group of companies. The daily 
processing capacity of wheat has reached 200 
tons at those days then 400 tons per day in 
1998 with additional investmesnts, 500 tons per 
day in 2012, 700 tons per day in 2015.

In this process, our company’s brands “MERAM” 
and “DEMRE” have been among the most 
famous brands of our country in a short time 
with their stable quality and prices in the sack 
and pack flour sector.

Our production facility was established on an 
area of 12.800 m2 and we have 50.000 tons 
of heat and product storage capacity at the 
moment.





ÜRETİM
PRODUCTION

www.meramun.com.tr

Gerek buğday laboratuvarımız, gerekse un laboratuvarımız gerekli tüm ekipmanlarla donatılmış 
olup, günde 24 saat düzenli olarak çalışmaktadır. Gelen buğday, laboratuvarımızda titizlikle 
incelenmekte, ürünler belirlenmiş kalite kriterlerine göre değerlendirilmektedir. Üretim 
programına alınan buğday, değişik paçallarda öğütme ve eleme işlemleriyle un haline 
getirilmektedir.

Üretim esnasında her saat başı üründen alınan örnekler un laboratuvarında incelenmekte, elde 
edilen hamurun renk, mayalanma, kabarma, esneme gibi özellikleri kontrol edilmektedir.

Yine müşterilerimize gönderdiğimiz unlar araçlara yüklenmeden önce çeşitli analizlere tabi 
tutularak değerlendirilmektedir. Üretimin hiçbir aşamasında insan sağlığına zararlı katkı 
maddeleri kullanılmamaktadır. Ürünlerin paketlenmesinde de, gıda ile temasında insan sağlığı 
açısından sakınca oluşturmayan ambalaj malzemeleri kullanılmaktadır.

Both wheat and flour laboratory is equipped with all necessary equipments and they work 
regularly 24 hours in a day. Wheat arrived to our company is analysed diligently in our laboratory.

Wheat is analysed according to specified quality criterias. Wheat taken into production process, 
becomes flour with sifting and grinding in different blending recipes. The samples taken in 
every hour from the production lines are analysed and obtained dough’s properties like colour, 
extension, fermentation, swelling are controlled carefully.

Also flours that we send to our customers, before being loaded on the vehicle, are analysed and 
evaluated in different aspects.

No harmful additives is used in any stage of production.

Also in the packaging process, there is not any packaging products used which are indesirable 
for human health.





ÜRÜNLER
OUR PRODUCTS

Unlar üretim ve kontrol aşamasından sonra 50 KG. ve 25 KG. PP. çuval, bez 
çuval veya kraft torba, 1 KG., 2 KG., 5 KG. ve 10 KG. paket un olarak piyasaya 
sürülmektedir.

Ayrıca yüksek kapasitede üretim yapan müşterilerimize istedikleri takdirde 
silobas araçlarla dökme olarak un sevkiyatı yapılmaktadır.

Üretmiş olduğumuz unlar paket un olarak perakende satış yapan marketlere, 
ekmek üretimi yapan fabrika ve fırınlarının yanı sıra, bisküvi, kek, gofret, 
kornet, kadayıf, gevrek ve kruvasan üretimi yapan tedarikçisi olduğumuz 
müşterilerimizin üretim fabrikalarına gönderilmektedir.

After production and analysing stages, flour is ready to be put onto the market 
with 50 kg. and 25 kg. PP sack, cloth sack, kraft bag or 1,2,5,10 kg. packs. Also 
for the customers with high capacity, we transport flour with dry bulk trailers.

Flour that we produce are sent to retail supermarkets as packs, bake shops 
and factories that produce bread, biscuits, cake, wafer, kadayıf, cornet crispy 
and croissant.

1
-2
-5
-1
0-
2
5
-5
0www.meramun.com.tr



1
-2
-5
-1
0-
2
5
-5
0



ÜRÜN ÇEŞİTLERİ
OUR PRODUCTS









ÜRÜN GRUPLARI
PRODUCTS GROUPS

BAKLAVALIK UN
BAKLAVA

EKMEKLİK UN
BREAD

SİMİTLİK UN
BAGEL

YUFKALIK UN
PHYLLO PASTRY

PASTA - BÖREKLİK UN
PASTRY-PIE

SARI BUĞDAY UNU
YELLOW WHEAT FLOUR

PİDELİK UN
FLAT BREAD

TANDIRLIK UN
VILLAGE BREAD

TAM BUĞDY UNU
WHOLE WHEAT FLOUR
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BİSKÜVİLİK UN
BISCUIT

KRUVASAN UNU
CROISSANT

ÇAVDAR UNU
RYE FLOUR

KEK UNU
CAKE

KORNETLİK UN
CORNET

YULAF UNU
OAT FLOUR

PİZZALIK UN
PIZZA

GOFRETLİK UN
WAFER



KALİTE SİSTEMİ
QUALITY SYSTEM

KALİTE BELGELERİMİZ
QUALITY CERTIFICATES

www.meramun.com.tr

Giriş kalite kontrolden başlayıp proses kontrol ve bitmiş ürün kontrolüne kadar devam eden kalite anlayışımızla, 
müşterilerimize yüksek kalitede ürünler sunulmaktadır. Sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalar, şirketimizin 
öncelikleri arasında yer almaktadır.

We offer our customers high quality products with our sense of quality which starts with incoming quality 
control and proceeds to the process control and finished product control. Studies about sustainability takes 
an important place among our company’s priorities.
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Al-San Gıda Ticaret ve Sanayi  A.Ş.


