İnci Gıda Sanayi güncel üretim teknolojilerine sahip,
Susam ve Tahin sektöründe ürettiği ürün, bayi ve tüketicilerine
verdiği hizmet ile Türkiye’de yüksek kapasite oranlarına
sahip ana üreticilerdendir.

Inci Gıda Sanayi is the main producers with high production
capacity in Turkey with the latest production technology,
service provided to the products, dealers and consumers
produced in Sesame and Tahini sector.

Şirket Profili
Şirketimiz 1982 yılında şekerleme sektörü ile başladığı
ticaret hayatına 1998 yılında Tahin ve Susam üretimiyle
devam etmek kararını almıştır.2017 yılında yapımına
başladığı ek üretim tesisi ile günlük 28 ton Tahin ve
Susam üretim kapasitesi ve yenilenen teknolojisi ile
dünya standartlarının üzerinde kalite ve lezzeti üretmek
için adım atmıştır. Mesleki yönetim ve hizmet ilkelerine
dayanarak üretim yapan şirketimiz, müşteri memnuniyetini en ön planda tutarak, kalite sertifikalarından olan
GIMDES HALAL ve ISO 9001/2015 standardizasyon
çalışmalarıyla üretime yapmaktadır. Şirketimiz her yıl
ürün, kalite ve kapasite yeniliklerinin tanıtımı ile her
geçen yıl büyümekte,, direkt ihracatın yanında , ihracat
yapan müşterilere hizmet vermekte , aynı zamanda yurtiçinde bayileri ve distribütörleri ile birlikte uzun yıllardır
sektöründe yer almaktadır.
Geleneksel lezzetleri, hijyenik şartlarda üretme anlayışı
ile uzun yıllarda biriken tecrübeleriyle, bu güne yeniliklere açıklığı, şirketin reformist yapısıyla marka olma ve
şube lideri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Company Profile
Our company has decided to continue its commercial
life started with confectionery sector in 1982 with the
production of Tahini and Sesame in 1998. With the
additional production facility that was started to be
built in 2017, Tahini and Sesame production capacity
28 tons per day and renewed technology have taken
steps to produce quality and taste over world standards.
Our company, which produces on the basis of professional management and service principles, carries out
customer satisfaction with the preliminary plan, producing with quality certificates GIMDES HALAL and ISO
9001/2015 standardization works. Our company grows
every year with the introduction of product, quality and
capacity innovations.
Besides serving direct exports, our company serves
exporting customers and at the same time has been
in the sector with its franchisees and distributors in the
domestic market for many years.
Company INCI GIDA production: the sesame paste
made from best sesames of the Turkey and the World,
recommended to consumers of all age as a natural
source of nutrients and energy, already during quarter of
the century brings a variety on our tables and does our
life is more sweet.

Değerlerimiz

Our Values

Müşterilerimizin memnuniyetini öncelikli kılarak, kalite anlayışıyla; talepleri ve ihtiyaçlarını temin süresinde karşılamak prensibimizdir.

It is our priority t osatisfy our customers with satisfication, priority of quality, demands and requirements. It is our duty to produce, consume, conserve the customer’s health and to make continuous improvement principle.

Yasal mevzuat şartlarını gözeterek üretim yapmak, tüketici sağlığını korumak ve
sürekli iyileştirme ilkesi ile üretim yapmak değerli görevimizdir.
Kalite Politikamız
• Ulusal ve uluslararası kalite standartlarında hammadde ve malzeme temin ederek hijyenik koşullarda üretim sürecinden geçirmek ve satışa sunmak,
• Paydaşlarımızın ihtiyaçlarına, önceliklerine, beklentilerine uygun, kolay satın alınabilir, kaliteli susam ve tahin üretimi yapmak,
• Helal üretim yapmak,
• Tüm teknolojik yenilikleri kullanarak üretimde standardizasyonu sağlamak,
• Koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak ve müşteriyi pro-aktif takip etmek,
• Tüm üretim süreçlerimizde ve hizmetlerimizde verimliliği artırmak ve israfı önlemek,
• Sektördeki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek,
• Tüm birimlerimizle çevre bilincine sahip olmak ve doğal eko-sistemi korumak,
• Tüketicilerin sağlığını koruyarak mevzuat şartlarında üretim yapmak.
Vizyonumuz
Susamın her çeşidinde ve tahin üretiminde geleneksel lezzeti ile Türkiye’de endüstriyel tüketicilerin aklına gelen “İlk marka” olmak ve sektöründe Dünya’da saygın bir firma olmak.
Misyonumuz
İleri teknolojiyi geleneksel lezzetle birleştirerek, endüstriyel tüketicilerimizin
(Helva Üreticileri, Pastaneler, Fırıncılar, Simit Üreticileri, Toptan Gıda Satıcıları,
Baharatçılar, Tahin Dolumu Yapan Kuruluşlar vb.) Pastalık-Simitlik-Tahinlik-Beyaz
Susam ve Tahin ihtiyaçlarını, yüksek kaliteyi standart halde üreterek karşılamak.

It is our indispensable to maintain our values in accordance with the goals of the
producer with the position of the most important ring of the supplier chain
Our Quality Policy
Our quality policy is based on the hygiene regulations, making the standard of
the highest quality handled by technology due to the restpect we have for healthy food.
• Supplying raw materials and materials in national and international quality standards and passing them through the production process in hygienic conditions,
• To produce sesame and sesame seeds which are easy to purchase, suitable for
our stakeholders’ needs, priorities, expectations,
• Halal production,
• Ensuring standardization in production using all technological innovations,
• To provide unconditional customer satisfaction and to follow the customer
proactively,
• To increase productivity and prevent waste in all production processes and services,
• To constantly renew itself by following national and international developments
in the sector,
• To have environmental awareness with all of our units and to protect the natural
eco-system,
• Manufacture under the conditions of legislation while protecting the health of
the consumers.
Our Vision
Serving as the most hygenic and quality producer of Tahini and Sesame in the
sector and contributing to the information of a more consious society by consuming our first proference values with the quality ot trade and a pioneer producer.
Our Mission
With high quality standard by combining advanced technology with traditional
flavor. To meet the needs of industrial consumers (Halva Producers, Bakers, Bagels, Bagel Producers, Wholesale Food Sellers, Spice Makers, Tahini Filling Companies, etc.) Pastry-Bagel-Tahini-White Sesame and Tahini needs, to meet by
producing high quality standard.

Üretim Tesisimiz
Our Factory

Ürünlerimiz
Our Products

Tüketmediğim
Tahin
Üretmiyor
Tahini
• Tahin, karaciğerin temizlenmesinde etkili olan metioninden zengin bir besindir.
• Çok iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Kemik gelişimine katlı sağlar. Kemik erimesinin
önlenmesine ciddi anlamda yardımcı olur.
• Vitaminlerden zengindir. E vitamini ve B grubu vitaminlerden B1, B2, B3, B5 ve B15
tahinde iyi miktarda bulunur. Özellikle antioksidan bir vitamin olan E vitamini
kanserlerden korunmanızı sağlar.
• Demir eksikliğine bağlı kansızlığın önlenmesinde etkilidir. Kemik gelişiminde,
yapısında bulunan bazı maddeler nedeniyle oldukça faydalıdır.
• Yaşlanmaya bağlı görülen Alzheimer hastalığının önlenmesi ve tedavisinde
alternatif tıp aktif olarak kullanır.
• Anne sütünü arttırıcı etkisi bulunmaktadır.
• Tahin %55-60 seviyesinde yağ içerdiği için vücudumuza enerji verir,
vücudumuzun ihtiyaç duyduğu yağ asitlerinin oluşmasında büyük rol oynar.
• İki çorba kaşığı tahinde yaklaşık yarım kilo biftekteki kadar protein vardır.
• Tahini is a food rich in methionine which is effective in cleansing the liver.
• It is a very good calcium source. Bone development provides folds. It helps to
prevent bone erection seriously.
• Rich in vitamins. Vitamin E and B vitamins are found in good amounts in B1, B2,
B3, B5 and B15. Vitamin E, a particularly antioxidant vitamin, provides protection
against cancer.
• It is effective in preventing the incidence of iron deficiency. Bone development
is quite beneficial because of some substances found in the structure.
• Alzheimer’s disease due to aging is used to prevent and treat alternative
medicine actively.
• There is an increasing effect of the mother’s pill.
• Tahini contains 55-60% of the fat in our body gives energy, our body plays a
major role in the formation of fatty acids.
• Two soup spoon has about half a kilo of protein in its package.

Tüketmediğimizi Üretmiyoruz

miz
ruz

Tahin Pet / Tahini Pet			

1 kg

Tahin Pet / Tahini Pet			

2 kg

Tahin Kova / Tahini Bucket		

10 kg

Tahin Kova / Tahini Bucket		

18 kg

Tahin Teneke / Tahini Tin		 10 kg
Tahin Teneke / Tahini Tin		

15 kg

Tahin Teneke / Tahini Tin		

19 kg

We do not produce which we do not consume

Susam
Sesame
Susam, ana vatanı Afrika olan bir bitkidir. Türkiye’nin sıcak bölgelerinde ve Asya’da susam tarımı
yapılmaktadır. Bitkideki kapsül meyvelerinin içinde çok sayıda tohum bulunur. Simit, çörek üzerlerinde
kullanılır. Susam, tahinin de ana maddesidir Susam yağı, soluk sarı renkli, kokusuz, bir sıvıdır. Bu yağ,
tohumların yarısını oluşturur. Susam pastaların üzerine serpilir. Ayrıca susam ezilerek tahin elde edilir.
Tahinlik susamın özellikleri nedir?
Tahin yapımında kullanılan susamın yağ miktarı diğer susamlara oranla daha fazladır. Bu susam türü,
uzun süre tavalarda kavrulur. Tahinlik susam kavrulduktan sonra değirmen taşlarında öğütülür. Bu
nedenle tahinin kalitesini etkileyen etmenlerden birisi de değirmen taşlarıdır. Taşlardan istenen incelikte
bir öğütme sağlanamadığında iri ve küçük parçaları bir arada içeren bir yapı oluşmaktadır.

Sesame is a plant that is native to Africa. In Turkey’s and Asia’s hot regions, sesame farming is being
carried. There are a large number of seeds in the seed capsule fruit. These seeds are used as spices.
Bagels are used on donuts. Sesame is the main ingredient in Tahini. Sesame oil is pale yellow colored,
odorless liquid. This oil forms half of the seeds. Sesame sprinkles on the pastries. Used in the pharmaceutical industry, sesame is used as a raw material in immune system and body resistance enhancers.
Sesame oil is also used in skin and hair care. Sesame is used in the cosmetics sector as raw material of
creams. Sesame has many benefits.
What are the characteristics of tahini sesame?
Sesame oil used in making tahini is more fat than other sesame seeds. This sesame seed is roasted for
long periods. After the sesame is roasted, it is ground in the mill stones. For this reason, one of the
factors affecting the quality of tahini is mill stones. When a grinding is not obtained from the stones in
the desired fineness, a structure containing large and small pieces together is formed.

Tüketmediğimizi Üretmiyoruz

Susam Kraft / Sesame Kraft		

10 kg

Susam Kraft / Sesame Kraft		

25 kg

Susam Çuval / Sesame Sack		

10 kg

Susam Çuval / Sesame Sack		

25 kg

We do not produce which we do not consume

Simitlik Susam
Sesame for Simit

Tüketmediğimizi Üretmiyoruz

Pastalık Susam
Sesame for Patisserie

We do not produce which we do not consume

Tahinlik Susam
Sesame for Tahini

Tüketmediğimizi Üretmiyoruz

Helvalık Susam
Sesame for Halvah

We do not produce which we do not consume

