
levantenlerin müdavimi olduğu bir pastane-kafe 
haline geldi. 
 Müşteri kitlesinin hızla büyümesi sonucu, 1967 
yılında Osmanbey Rumeli Caddesi’ndeki şube 
hizmete girdi. 1980 yılında diğer ortakların şirketten 
ayrılmasıyla, Ayan Ailesi büyüme kararı alarak, 
organik büyüme vizyonu çerçevesinde şube ağını 
genişletti. 
 Pelit, satış ağını geliştirmeyi sürdürürken üretim 
tesislerini de büyüterek, kapasitesini artırmaya 
devam etti. Şişli imalat tesislerinde gerçekleştirilen 
pastacılık üretimi, 1994 yılında çikolata tesisinin 
de kurulmasıyla Esenyurt’ta inşa edilen modern 
tesislere taşınarak gün geçtikçe ilerlemesini 
sürdürdü ve bugünkü haline geldi.

Ürün
Pelit, sunduğu ürünler ve hizmet çeşitliliğiyle 
yaşamın her anında müşterilerinin yanında olmayı, 
unutulmaz lezzetleriyle o anları güzelleştirmeyi 
amaçlıyor. Ayrıca, kişiye özel tasarlanmış 
ürünleriyle bebek karşılama partisi organizasyonu, 
doğum öncesi başlayan Pelit hizmetleri, doğum 
günü kutlamaları, sünnet gibi özel günler için 
catering, maket pastalar gibi çeşitli hizmet ve 
ürünlerle, çocukluğun özel anlarını güzel hatıralara 
dönüştürüyor. 
 Pelit, söz çikolatasının hazırlanması, kişiye ve 
konsepte özel nişan, düğün pastası ve nikah 
şekerlerinin tasarlanması ile en unutulmaz anlarında 
hizmetleriyle müşterilerinin yanlarında yer alıyor. 
Müşterilerinin tüm hayatlarına yayılan hizmetleriyle 
Pelit; yılbaşı, anneler günü, babalar günü, paskalya, 
dini ve resmi bayramlar, diğer tüm önemli günler 
için hazırlanan özel konsept ürünleriyle de lezzette, 
sunumda ve hizmette fark 
yaratıyor.
 Pelit, pastane ürünlerinde 
olduğu gibi çikolatada da 
geniş bir ürün yelpazesine 
sahip. Pelit’in sürekli ürettiği 
dolgulu özel çikolatalar; 
madlen, prenses badem, 
draje çeşitleri, çikolatalı 
lokum, dekorlu çikolatalar, 
paskalya çikolatalarının yanı 
sıra ürün gamında 250’nin 
üzerinde nihai çikolata ürünü 
bulunuyor. Endüstriyel bazda 
blok, damla, parça, sıvı ve 

madlen çikolata çeşitleriyle pralin üretiyor.
   Pelit’i çikolata sektöründe ayrıcalıklı kılan 
bir başka özelliği de, endüstriyel bazda sıvı 
çikolata üretmesi ve bunu tankerlerle sıvı olarak 
sevkedebilmesi.
   Frambuazlı pastalar, uludağ, rokoko, mekik 
kekler, fıstıklı krokan, ekpa, milföy pasta ve 
petifür Pelit’in klasikleşmiş ürünlerinden. Pelit ile 
özdeşleşen bu ürünlerin müdavimleri, Pelit’in 
tanıtımı için gönüllü elçilik yapıyorlar.

En Son Gelişmeler
Pelit, 60. yıl arifesinde, sahip olduğu değerleri 
geleceğe taşıyarak yenileniyor. Şirketin kurumsal 
kimliğini geliştirmeye yönelik projeleri hızla ilerliyor. 
Pelit, aile şirketi olmanın getirdiği avantajları 
korurken, modern yönetim ve pazarlama 
tekniklerini kullanarak gelişimine hızla devam 
ediyor. 
  Pelit’in kendi usta ve çıraklarıyla, sektördeki diğer 
şirketlerin ustalarına pasta ve çikolata konularında 
ileri teknik eğitim verdiği Profesyonel Eğitim Birimi, 
2005’te hizmete girdi.
 Ayrıca Pelit, Avrupa Birliği (AB) uyum yasaları 
çerçevesinde, “Beslenme ve Gıda Güvenliği 
Projesi” kapsamında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) ile işbirliğine giderek, fabrikasında “Pastacılık 
Meslek Kursları” vermeye başladı. Aynı yapılanmaya 
paralel olarak, amatörlere yönelik eğitim 
programları uygulamaya da devam ediyor.
 Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veren Pelit, 
dış pazarlara yönelik yerel tat ve zevklere uygun 
ürünler geliştiriyor. Açılışını yeni gerçekleştirdiği 
Aqua Florya ve Şişli şubeleri ile büyümeye devam 
ediyor. Yakın zamanda İstanbul ile diğer bazı büyük 
şehirlerde yeni şubeler açmayı hedefliyor.

Promosyon
Pelit felsefesinde en önemli tanıtım ve müşteri 
edinme yöntemi, verilen hizmet ile sunulan ürünün 
lezzetinin, kalitesinin en üst düzeyde tutulmasına 
dayanıyor. Pelit markası, sunduğu benzersiz lezzet, 
yüksek kalite, tavizsiz hijyen ve mutlak müşteri 
memnuniyeti anlayışı sayesinde, müşterilerinin 
Pelit’i sahiplenerek çevrelerini de Pelit ailesinin 
fertlerine katmasıyla bugünlere geldi.
 Sadece kulaktan kulağa iletişim stratejisini 
kullanarak bu denli sadık bir müşteri kitlesine sahip 
marka yaratabilmesi, Pelit’in farklılaşma ve müşteri 
memnuniyeti stratejisini başarıyla uyguladığının 
somut bir kanıtı.
   Samimiyeti, müşterisiyle bağ kurması, bu bağı 
kuvvetlendirmeyi hedefleyen iletişim stratejisi ile 

Pelit, 2014 yılında alanında 
bir ilk olan “Çikolata 
Müzesi”nin açılışını 
gerçekleştirdi. 7’den 77’ye 
herkesin ziyaret edebildiği 
müze, sanatla çikolatayı 
birleştirerek ziyaretçilerine 
keyifli bir deneyim yaşatıyor. 
Ziyaretçiler müzeden 
unutulmaz hatıralar 
edinerek, yüzlerinde sıcak bir 
gülümsemeyle ayrılıyorlar.
   Üretim tesislerine ve 
müzeye gelen küçük 

ziyaretçiler, bu keyifli anlarını şu notlarla ifade 
ediyorlar; “Pelit çalışanları çok güler yüzlü”, 
“Gezilerimizin en tatlısıydı”, “Pelit’e çok 
güveniyorum.” Bu cümleler, iletişim stratejisinde 
sıcaklığı hedefleyen Pelit’in başarısının en somut 
göstergesi.

Marka Değerleri
Pelit’in marka değerleri, müşterileri tarafından 
“güvenilir, lezzetli, kaliteli, hijyenik, stil sahibi, güler 
yüzlü, özgün, mutluluğun tadı, vazgeçilmez, prestijli, 
ilgili, samimi, yenilikçi, yaratıcı, dinamik, yaşamımızın 
bir parçası ve elit” olarak tanımlanıyor olması.
 “Ben Pelit’in çocuğuyum, benim çocuğum Pelit’in 
torunu” diyen değerli bir Pelit müşterisi, Pelit ile 
arasındaki bağı çok net bir şekilde ifade ediyor.  

www.pelit.com.tr

Pazar
Pelit şirketleri, pastacılık ve çikolata olmak üzere iki 
ana pazarda faaliyet gösteriyor. 
 Pastacılık pazarı, Türkiye’de artan alım gücüne 
paralel olarak büyüyor. Artan refah düzeyi ile özel 
gün kutlamalarına, tebriklere, günlük yaşamda 
ikrama verilen önemin artması, geleneksel Türk 
misafirperverliği nedeniyle pastane ürünlerine ve 
Pelit hizmetlerine talep devamlı yükseliyor. Arz 
tarafında ise pastacılığın günlük üretim ve emek 
gerektiren yoğun bir sektör olması nedeniyle, 
pazar genel olarak usta odaklı yerel işletmelerden 
oluşuyor. Ayan Ailesi yönetimindeki Pelit, ustalık ve 
tecrübesinden ödün vermeden endüstriyel ölçekte 
büyümeyi başardığı için pazar lideri konumunda. 
Pelit, müşterilerine her gün sunduğu geniş ürün 
yelpazesi, kişiye özel hizmetleri, benzersiz lezzeti, 
tavizsiz kalite anlayışı ile Türkiye’de pasta ve 
pastane ürünleri alanında en büyük pazar payına 
sahip.
 Pelit Pastacılık A.Ş. şubelerine her gün 
yelpazesindeki standart ürünler ile özel butik 
siparişleri tedarik etmenin yanı sıra, gıda sektörünün 
ileri gelen fast food zincirlerine, kafelere, dondurma 
şirketlerine, otellere ve restoranlara da tatlı 
mönüleri hazırlıyor. Ayrıca 2011 yılında faaliyete 
geçirilmiş olan endüstriyel pasta bölümünde, 
endüstriyel pasta üretimi gerçekleştiriliyor. Saatte 
1.000 adet pasta kapasitesi ile kafe, restoran, otel ve 
marketlerin endüstriyel pasta ihtiyacı karşılanıyor.
 Pelit Çikolata A.Ş. ise endüstriyel ölçekte çikolata 
mamul ve yarı mamulleri üretiyor. Günlük 50 
ton sıvı çikolata üretim kapasitesiyle, şubelerinin 
çikolata ve pastacılık malzemesi ihtiyacını karşıladığı 
gibi gıda sektörünün önde gelen dondurma ve 
bisküvi şirketlerine, pastanelere, otellere yarı mamul 
ürün temin ediyor. Ürün kalitesi ve yüksek imalat 
standartları ile Pelit, Avrupa ve Türkiye’de her biri 
kendi pazarında lider olan birçok şirketin tercih 
edilen tedarikçisi.

Başarılar
Pelit, müşterileriyle kurduğu kişisel bağın kuvvetliliği 
ile müşterilerinin Pelit’i sahiplenmelerini, en önemli 
başarısı olarak kabul ediyor.
 Müşteri odaklı yaklaşım, tavizsiz kalite, benzersiz 
lezzet, ödünsüz hijyen ve özgünlük anlayışıyla Pelit, 
müşterileriyle bağ kurmayı başaran bir marka. Her 
geçen gün Pelit ailesine eklenen yeni müşterileriyle 
beraber, 58 yıllık sadık müşterileri, Pelit’in en büyük 
başarısı ve gurur kaynağı. Müşterileriyle kurduğu bu 
özel bağ sayesinde Pelit, ülkenin geçirdiği en sarsıcı 
ekonomik krizlerde bile kendi öz kaynakları ile 
büyümeye, yatırım yapmaya devam etti. 1994 krizi 
esnasında fabrika yatırımını yapan, 2000 krizinde 
de yeni şubeler açarak büyümeyi sürdüren Pelit’in 
en somut başarılarından bir diğeri, tartışmasız pazar 
lideri olması. Ankara ve İstanbul’a yayılmış 40’a 
yakın şubesi, modern üretim tesisleri, pastane ürün 
grubundaki günlük 20 ton üretim kapasitesiyle 
Pelit, Türkiye pasta pazarında en büyük üretim 
kapasitesine ve ciroya sahip olan bir şirket. Ayrıca 
satışa sunduğu ürünlerin tümünü kendi bünyesinde 
üreterek, pazardaki birçok şirketten de ayrılıyor. 
Pelit, Zamane Kahvesi ile Valonia adı altındaki farklı 
konseptleri de bünyesinde barındırıyor.
 İstanbul Esenyurt’ta 110 bin m2 kapalı alana 
yayılmış, en ileri teknolojinin kullanıldığı tesislerdeki 
üretim, kalite güvence bölümü ve tam donanımlı 
laboratuvarlarla, ham maddeden mamule kadar sıkı 
kontrol altında gerçekleştiriliyor. Pelit üretiminin 
kalitesi, Gıda güvenliği, Kalite, Çevre, İş Sağlığı 
Güvenliği Yönetim Sistemleri, BRC, AIB, Helal 
ve Kosher sertifikaları ile belgelenmiş durumda. 
Sektöründe bu sertifikaların tümüyle akredite 
olduğu ilk kurum olan Pelit, tavizsiz kalite anlayışı 
ile gıda sektörünün önde gelen kuruluşlarınca, 
tedarikçi olarak tercih ediliyor. 
 Pelit’i sektördeki diğer şirketlerden farklı kılan 
önemli üstünlüklerinden biri de estetik ve sunuma 
verdiği büyük önem. Bünyesinde bulundurduğu, 
her biri kendi sanatının uzmanı ustalarla sadece 
Türkiye’de değil, yurtdışında da büyük beğeni ve takdir 
toplayan Pelit, özel Showcake tasarımları da yaparak 
sunumu görsel bir şova çevirmeyi başarıyor.

 Portföyünde sürekli binin üzerinde pasta ve 
pastane ürün çeşidi bulunan Pelit, ürün yelpazesi 
ve sektörde öncüsü olduğu yeniliklerle de bir 
lider. Sahip olduğu geniş ürün portföyüne rağmen, 
misyonu gereği müşterilerine daima en iyiyi 
sunmayı amaçlayan Pelit’in Ar-Ge biriminde, her 
ay en az 30 yeni ürün geliştiriliyor ve başarılı olan 
ürünler satışa sunuluyor. Bu çalışmalarla Pelit, 
sektöründe trend yaratıyor.
 Pelit’in pazar lideri olmasındaki en önemli 
etkenlerden biri de çalışanlarının bir aile olması. 
Pelit ailesinde yardımlaşma, samimiyet, uyum, 
sahiplenme, ilgi, özen ve dayanışma en önemli 
değerler olarak öne çıkıyor. Pelit’e kalpten bağlı, 
onu daha ileriye taşımayı hedefleyen çalışanları, 
bu motivasyonla müşterilerine benzersiz ilgi ve 
özen gösteriyorlar. Pelit çalışanları yine bu bağlılık 
ve sahiplenme nedeniyle, uzun yıllardır tanıdıkları 
müşterilerine “kişiye özel” hizmet veriyorlar. 
 Geleneksel usta-çırak ilişkisinin devam etmesine 
büyük özen gösteren, sürekli eğitime de büyük 
önem veren Pelit, 2005 yılında önemli bir adım 
atarak, personel eğitiminin bir uzantısı olarak 
aralıksız süren pasta 
kurslarında, sahip olduğu 
birikiminin sadece sektör 
profesyonellerine aktarmakla 
kalmayıp, pasta meraklısı 
amatörlerle de paylaştı. 
Pelit’in Avrupa çapında 
bilinen üretim tesisleri, 
yabancı heyetler tarafından 
gerçekleştirilen teknik geziler 
çerçevesinde sık sık ziyaret ediliyor. Pelit, aile şirketi 
olmanın getirdiği avantaj ile çok hızlı karar alarak 
uygulayabilen, son derece dinamik ve esnek bir 
yapıya sahip. 

Tarihçe
Pelit Pastaneleri’ni kurmadan önce 19 yıl boyunca 
bir pastanede çalışan Kazım Ayan, 1957 yılında 
çalışma arkadaşları Manol Usta, Hari ve Hristo ile 
beraber, Tepebaşı’nda Pelit Pastaneleri’nin temelini 
attı. Kalitesi ve lezzetiyle rakiplerinden ayrışan 
Pelit, kısa sürede sanatçıların, siyasilerin, yabancı ve 
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Pelit
›	Gıda sektöründe, her biri alanında lider büyük 
 şirketlerin yarı mamul ve son mamul tedarikçisi 
 olan Pelit, teknolojisi, üretim kalitesi ve sıvı 
 çikolata üretim kapasitesi yüksek, Avrupa 
 standartları üzerinde bir tesise sahip. 

›	2011 yılında vefat eden Pelit’in kurucusu Kazım 
 Ayan, her gün sabah 06:00’dan itibaren fabrika 
 ve tüm şubeleri denetleyip çalışanları motive 
 ederdi.

›	Pelit’in başustası ve ikinci nesil yöneticilerinden 
 Selahattin Ayan da her gün 05:00’den 23:00’e 
 kadar üretimde fiilen çalışıyor. 

›	Bir aile şirketi olan Pelit, 60. yılına yaklaşırken 
 kurumsallaşma çalışmalarını hızla tamamlıyor. 
 Üçüncü nesil de yönetimde profesyoneller ile 
 birlikte aktif şekilde görev alıyor.


