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Bereketin Eşsiz Tadı!Bereketin Eşsiz Tadı!



HAKKIMIZDA

Akova Un ve Yem Fabrikası, 1988 yılında “Kaliteyi ve En İyi Hizmeti” ilke edinerek 
Sakarya’nın Hendek ilçesinde kuruldu. Kurulduğu yıldan bugüne ürünlerinin kalitesini 
ve çeşitlerini giderek arttıran ve kendini teknolojik gelişmelerle yenileyerek her geçen 
gün piyasadaki güvenirliliğini kanıtlayan firmamız, kurulduğu yılki 90 ton/gün olan 
kapasitesini yeni yatırımlarıyla 250 ton/gün kapasitesine çıkardı.

Yem fabrikamızın kurulduğu yılki 5 ton/saat olan kapasitesini 2018 yılında hizmete 
başlayan yeni yem fabrikamız ile 20 ton/saat kapasitesine çıkartırken, bu yenileme 
çalışması sonucu iç piyasada geniş bir pazarın ihtiyacını karşılayacak duruma gelmeyi 
hedefliyoruz. İmalattaki değişimlerimizle kalite kontrol ve AR-GE çalışmalarında 
da yenilikleri takip eden bir marka anlayışı ile müşterilerimize teknik bilgi ve destek 
konularında yardımcı olmayı ilke ediniyoruz.

Bizimle yepyeni projelere imza atan tüm iş ortaklarımıza kaliteli ürünlerimizden ve 
hizmetlerimizden memnun kalma garantisi vermenin yanı sıra kalıcı bir dostluğa ve her 
zaman yanlarında olacak bir destek güce merhaba deme fırsatı sunmak bizim en büyük 
amacımız. “Kaliteyi Şansa Bırakma’’ sloganımız ve ‘‘Kalite ve Üretimde Devamlılık’’ 
politikamızı bizimle paylaşmak, dost bir elden iyi hizmetin yanında kaliteli ürünlere sahip 
olmak üzere sizi de Akova Un ve Yem Fabrikası’na bekliyoruz.

Saygılarımızla...

HAKKIMIZDA
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MİSYONUMUZ - VİZYONUMUZ

Akova Un ve Yem Fabrikası olarak;

• Kalite, güven ve memnuniyet ile sektörde lider olmak,

• Doğaya ve insana saygılı olarak sağlık ve emniyeti hep ön planda tutmak,

• Kalite ve lezzet memnuniyet çıtasını yükselterek mükemmelliği yakalamak,

• Güvenilirliğini koruyarak dinamik ve hızlı çalışma performansını yükseltmek,

• Kalite anlayışı çerçevesinde sektörde öncü olmak hedefiyle fark yaratan
 bir hizmet sunuyoruz.

Akova Un ve Yem Fabrikası olarak;

• Çağın evrensel koşullarına uyumlu bir şekilde ileriye doğru yol almak, 

• Sürekliliğini sağladığımız Ar-Ge çalışmaları ile üretim teknolojisinin
 tüm yeniliklerini bünyemize kazandırmak,

• Çalışanlarımızla, kaliteye odaklı üretimimizi kaliteli ürün ve müşteri 
 memnuniyeti ilişkisi üzerine inşa etme vizyonu ile hareket ediyoruz.  

MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ
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EKMEKLİK - ÖZEL AMAÇLI BUĞDAY
UNLU MAMUL - TAM BUĞDAY
SARI BUĞDAY - KÖY EKMEKLİK
SİMİTLİK - PİDELİK UNLARI

Akova Unları;
Bereketin Eşsiz Tadı!
Kurulduğu ilk günden bu yana ürün kalitesini
ve hizmet çeşitliliğini her geçen gün arttıran
Akova Un Fabrikası, birbirinden farklı
un seçenekleri sunuyor.

Firmanız için doğru iş ortaklığı ve
kaliteli ürünler Akova Un Fabrikası’nda!



99ŞAHSUVAR ÖZEL AMAÇLI BUĞDAY UNU

• Kullanılan kaliteli buğdaylar sayesinde hamur yapımı kolay, elastikiyeti ve su tutma kapasitesi
 yüksek bir undur. Buna bağlı olarak fazla ürün elde edilebilir.

• Bıçak açma görünümü, kabuk rengi ve yumuşaklığı ile ekmekte aranan tüm özellikleri sağlar.

• Uygun şartlarda muhafaza edildiği sürece tazeliğini kaybetmeden uzun süre kullanılabilir.

• Ekmek içi gözenek yapısı oldukça iyidir.

• Türk Gıda Kodeksi’ne uygun malzemeden 25 ve 50 kg
 polipropilen ambalajlarda paketlenmektedir.

SARIOĞLU
ÖZEL AMAÇLI EKMEKLİK
BUĞDAY UNU

Kendine has koku ve aroması sayesinde tüketiciyi mükemmel bir lezzet dünyasına 
davet eden Sarıoğlu Özel Amaçlı Ekmeklik Buğday Unu; her çeşit ekmek yapımında
kullanılabilme toleransına sahiptir.

• Uygun şartlarda muhafaza edildiği sürece tazeliğini kaybetmeden uzun süre kullanılabilir.

• Su tutma kapasitesinin yüksek olmasından dolayı fazlaca ürün elde edilebilmektedir.

• İnce dokulu, yüksek hacimli, gözenek yapısı düzgün, raf ömrü uzun ve
 kabuk yapısı pürüzsüz ekmekler elde edilebilir.

• Kendine has beyaz renkte olup koruyucu ve ağartıcı içermemektedir.

• Her çeşit kazan ve fırın tipine uygun olup tüketiciye bir çeşit undan
 birçok farklı ürün elde etme garantisi verir.

• Bıçak açması oldukça iyidir. 

• Türk Gıda Kodeksi’ne uygun malzemeden 25 ve 50 kg
 polipropilen ambalajlarda paketlenmektedir.

Sınıfının en kaliteli buğdaylarının tüm yabancı maddelerinden ayrıştırıp, harmanlanmasıyla 
üretilen Şahsuvar Özel Amaçlı Buğday Unu; hem makinede hem de elde kolay işlenebilme,
su tutma kapasitesinin yüksek olması ve stabilitesini uzun süre muhafaza etme özelliklerinden 
dolayı sektörde tercih edilen bir üründür.

ŞAHSUVAR
ÖZEL AMAÇLI
BUĞDAY UNU
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10 SARIOĞLU UNLU MAMUL ÇEŞİTLİK UN10 11SARIOĞLU ÖZEL AMAÇLI TAM BUĞDAY UNU 

• Elde edilen ürünlerin raf ömrü oldukça uzun olup tazeliğini uzun süre kaybetmemektedir.

• Uygun şartlarda muhafaza edildiği sürece tazeliğini kaybetmeden uzun süre kullanılabilir.

• Kendine has toz yapıda ve homojen görünümde olup ağartıcı ve koruyucu içermez.

• Vitamin ve minerallerce zengin olup sindirilebilme ve tok tutma özelliğine sahiptir.

• Kolay şekil alabilme özelliğiyle tüketiciyi yormadan mükemmel ürünler elde edilir.

• Kendine has koku ve aroması vardır.

• Su kaldırma kapasitesi oldukça yüksektir.

• Türk Gıda Kodeksi’ne uygun 5 ve 10 kg kraft,
 25 ve 50 kg polipropilen ambalajlarda paketlenmektedir.

• Gözenek yapısı düzgün süngerimsi yapıda olduğu için elde edilen ürün kalitesi oldukça yüksektir.

• Uygun şartlarda muhafaza edildiği sürece tazeliğini kaybetmeden uzun süre kullanılabilir.

• Kendine has beyaz renkte olan bu ürün hiçbir beyazlatıcı, ağartıcı madde içermez.

• Elastikiyeti ve direnci yüksek olup imalat aşamasında fire vermemektedir.

• Su tutma kapasitesi, kolay işlenebilme özelliği oldukça üst seviyededir.

• Ürün adedi bakımından yüksek verim sağlamaktadır.

• Türk Gıda Kodeksi’ne uygun 5 ve 10 kg kraft, 25 ve 50 kg
 polipropilen ambalajlarda paketlenmektedir.

SARIOĞLU
ÖZEL AMAÇLI
TAM BUĞDAY UNU
Kepek ve rüşeym gibi buğdayın vitamin ve mineral bakımından zengin olan kısımlarının 
buğdaydan ayrıştırılmadan dış kabuğu ile öğütülmesiyle elde edilen
Sarıoğlu Özel Amaçlı Tam Buğday Unu; kek, pasta kurabiye, poğaça ve
ekmek çeşitlerinin yapımında kullanılır.

SARIOĞU
UNLU MAMUL
ÇEŞİTLİK UN 
Parlaklığı, kokusu ve renk alması bakımından hem göze hem damağa hitap eden
Sarıoğlu Unlu Mamul Çeşitlik Un; yüksek kalitedeki buğdayların harmanlanmasıyla
her çeşit pasta, börek, poğaça, açma ve kek gibi hassas işçilik isteyen ürünlerin
yapımına uygun üretilmektedir.
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SARIOĞLU ÖZEL AMAÇLI SARI BUĞDAY UNU12 13

• Elde edilen ürün oldukça hacimli olup, renk alması gayet güzel, ekmek içi gözenek yapısı oldukça iyidir.

• Kendine has toz yapıda ve homojen görünümde olup ağartıcı ve koruyucu içermez.

• Tazeliğini, kokusunu ve tadını uzun süre muhafaza eder.

• Sindirilebilme özelliği ve lif oranı yüksektir.

• Türk Gıda Kodeksi’ne uygun 10 kg kraft, 25 ve 50 kg
 polipropilen ambalajlarda paketlenmektedir.

• Ekmek yapımında kullanıldığında ekmeğe hem farklı bir renk verir hem de lezzeti yoğunlaştırarak   
 damakta farklı bir tat bırakır.

• Yüksek su kaldırma özelliğinden dolayı fazla ürün elde edebilme özelliğine sahiptir.

• Kendine has doğal sarı renkte olup herhangi bir koruyucu madde içermez.

• Kan dolaşımını hızlandırır ve sağlıklı gelişime destek olur.

• Tutma kapasitesi ve elastikiyeti oldukça fazladır.

• Protein ve mineral bakımından zengindir.

• Türk Gıda Kodeksi’ne uygun malzemeden 25 ve 50 kg
 polipropilen ambalajlarda paketlenmektedir.

SARIOĞLU
ÖZEL AMAÇLI
KÖY EKMEKLİK UN 
Buğdayın doğal yapısında var olan diyet lifi ve B grubu vitaminleri bakımından
zengin olan kepek kısmının buğday unu ile harmanlanmasıyla elde edilen
Sarıoğlu Özel Amaçlı Köy Ekmeklik Un; köy ekmeği ve tandır ekmeği yapımında kullanılır.

SARIOĞLU
ÖZEL AMAÇLI
SARI BUĞDAY UNU
Besin değeri yüksek olan %100 durum buğdaylarından elde edilen
Sarıoğlu Özel Amaçlı Sarı Buğday Unu; her türlü unlu mamul, bazlama,
makarna ve ekmek çeşitleri yapımında kullanılır.
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SARIOĞLU ÖZEL AMAÇLI KÖY EKMEKLİK UN



SARIOĞLU ÖZEL AMAÇLI SİMİTLİK UN14 15

• Yüksek su tutma kapasitesi olup buna bağlı olarak istenen renk ve parlaklıkta daha fazla ürün elde edilir.

•  Uygun şartlarda muhafaza edildiği takdirde tazeliğini uzun süre korur.

•  Kendine has beyaz renkte olup koruyucu ve ağartıcı madde içermez.

•  Tırnak tutma kapasitesi yüksek olduğu için rahatlıkla şekil verilebilir.

•  Elde edilen hamur yırtılmadan açılabilme özelliğine sahiptir. 

•  Elde edilen ürünlerde istenilen elastikiyeti ve tabanı verir.

•  Her seferinde standart ürün elde etme özelliğine sahiptir.

•  Kolay işlenebilme özelliğindedir.

•  Türk Gıda Kodeksi’ne uygun 25 ve 50 kg
 polipropilen ambalajlarda paketlenmektedir.

• Su tutma kapasitesi oldukça yüksek olup uzayabilme ve kolay işlenebilme özelliği vardır.

• Canlı ve parlak rengiyle, hacim alma özelliğiyle gösterişli ürünler elde edilir.

• Ürünler düzgün, hacimli ve homojen gözenek yapısında belirir.

• Hamur içi gözenek yapısı oldukça iyidir.

• Tazeliğini uzun süre korur ve bayatlamaz.

• Her işlemede standart ürün verir ve kurumaz.

• Türk Gıda Kodeksi’ne uygun 50 kg
 polipropilen ambalajlarda paketlenmektedir.

SARIOĞLU
ÖZEL AMAÇLI PİDELİK
BUĞDAY UNU  
Yarı sert ve sert buğdayların kalite esasına uygun harmanlaması ayrıca öğütülmesiyle
elde edilen Sarıoğlu Özel Amaçlı Pidelik Buğday Unu; her çeşit pide, lavaş ve
unlu mamul yapımında kullanılır. 

SARIOĞLU
ÖZEL AMAÇLI
SİMİTLİK UN
Kendine has renk ve aromaya sahip Sarıoğlu Özel Amaçlı Simitlik Un; her çeşit
simit yapımında (örneğin pastane ve kandil simidi) kullanılır.
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SARIOĞLU ÖZEL AMAÇLI PİDELİK BUĞDAY UNU 
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info@akovaunveyem.com.tr  •  export@akovaunveyem.com.tr

www.akovaunveyem.com.tr

MERKEZ
Güneşler Merkez Mah. 5003 No’lu Sk.
No: 1/A, Adapazarı - SAKARYA
T 0 264 277 37 86 - 0 264 282 23 41 • F 0 264 271 27 83

FABRİKA
Büyükdere Mah. Sakarya Bulvarı, No: 162
(E5 Karayolu Üzeri) Hendek - SAKARYA 
T 0 264 614 69 13-14 • F 0 264 614 69 15


