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Koli İçi 
24 Adet

Koli İçi 
24 Adet

Beyaz Dut Tozu - 90 gr Vişne Reçeli - 700 gr

8 692946 408181

Vişne Reçeli - 700 gr

Vişne Reçeli - 700 gr

Koli İçi 
24 Adet

Koli İçi 
24 Adet

8 692946 408143

Pancar Tozu - 90 gr Limon Kabuğu Tozu - 90 gr

8 692946 408167

Koli İçi 
24 Adet

Koli İçi 
12 Adet

Kestane Unu - 90 gr

8 692946 408150

Koli İçi 
24 Adet 8 692946 408136

Keçiboynuzu Unu - 90 gr Hindistan Cevizi Unu - 180 gr

8 692946 408129

Koli İçi 
12 Adet

Ön Pişirilmiş Nohut Unu - 250 gr

8 692946 408082

Koli İçi 
12 Adet 8 692946 408099

Ön Pişirilmiş Sarı Mercimek Unu - 250 gr Ön Pişirilmiş Faulye Unu - 250 gr

8 692946 408075
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GLÜTENSİZ UN ÇEŞİTLERİ

Vişne Reçeli - 700 gr

Koli İçi 
10 Adet

Koli İçi 
10 Adet

Mısır Gevreği - 250 gr

8 692946 408013 8 692946 408020

Koli İçi 
10 Adet

Glütensiz Un - 1000 gr

8 692946 408006

Kakaolu Çıtır Top - 250 gr

Vişne Reçeli - 700 gr

Koli İçi 
12 Adet

Koli İçi 
12 Adet

Kinoa Unu - 500 gr

8 692946 408051 8 692946 408068

Koli İçi 
12 Adet

Kinoa Tane - 500 gr

8 692946 408037

Çiğ Karabuğday Unu - 500 gr

Koli İçi 
12 Adet

Koli İçi 
12 Adet

Teff Unu - 250 gr Vişne Reçeli - 700 gr

8 692946 408112 8 692946 408044

Koli İçi 
12 Adet

Karabuğday Tane - 500 gr

8 692946 408105

Kurutulmuş Kırmızı Mercimek Unu - 250 gr
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Camikebir Şube Bahar Şube Argıncık ŞubeTalas Şube

/carsibasigida carsibasigurme.com/carsibasigida

QR Kod
Qr Kodu okutarak ürün kataloğumuza 
ulaşıp ürünlerimizi inceleyebilirsiniz.

By scanning the QR Code, you can 
access our product catalog and 
examine our products.

ISO 9001:2015

1946'dan bugüne Çarşıbaşı

1946 yılında Hamdi Çarşıbaşı tarafından kurulan ve 4 kuşaktır ailelerin sofralarına 

en doğal, sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerini taşıyan Çarşıbaşı, Kayseri'de başladığı 

yolculuğunu bugün Türkiye'nin yanısıra 38 ülkede daha sürdürüyor. 

Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu tesislerinde hijyenik ve üstün 

kalite gıda üretimine devam eden Çarşıbaşı, Kayseri'deki mağazalarının yanısıra 

e ticaret kanalıyla da hizmet veriyor. Çarşıbaşı bugün ABD, İngiltere, Avustralya ve 

Almanya başta olmak üzere 38 ülkeye Anadolu'nun geleneksel lezzetlerini sunmanın 

gururunu yaşıyor. 

Ürün gruplarını ‘şekerleme’ ‘şarküteri mamülleri’ ‘hediyelik ürünler’ ve ‘glütensiz 

ürünler’ kategorileri altında 4 ana başlıkta toplayan Çarşıbaşı, son yıllarda ürün 

geliştirme yatırımlarına da hız verdi. . Türkiye'nin uluslararası markalaşmaya en 

uygun ürünlerinden olan lokum üzerinde geliştirme çalışmaları yapan Çarşıbaşı hem 

tasarımı hem de lezzetiyle yurtiçinde ve yurtdışında ilgi toplayan 'Roselight Artisan 

Turkish Delights' ürününü geliştirdi. Gül formu ile dünyada tek olan bu ürünümüz 

özellikle Türk kahvesinin en iyi eşlikçisi olarak görüldü. 

El işçiliği ile özel üretilen pudraya gerekmeyen gül formu, doğal içeriği ve çok özel lezzeti ile yurtdışında özellikle de İngiltere'de ilgi gören Çarşıbaşı gül lokumu, Türk 

lokumunun dünyada tanınmasına katkı sağlıyor. Bu başarıdan elde edilen motivasyon ile Kayseri'nin ünlü yemeğine atfen 'Çarşıbaşı mantı lokumu' geliştirildi. Çarşıbaşı'nın 

sağlıklı ve kaliteli, artizan gıda ürünleri geliştirme çalışmaları bugünlerde de devam ediyor. 

Glutensiz çesitleriyle birlikte helva, pekmezli ceviz sucuğu, özel bal, sürekli taze ve kaliteli kuruyemişler ile baharatlar, günlük çekim özel sıcak susam tahini de Çarşıbaşı 
ürünleri arasında. 

Süt ürünleri alanında ise Bitlis yaylarından temin edilen süt ve şirden maya ile üretilen Çarşıbaşı tulum peynirinin yanısıra katkısız köy tipi Çarşıbaşı tereyağ üretimine 
devam eden şirketimiz, kaşar peyniri, beyaz peynir, zeytin gibi pek çok ürününü ile hizmet veriyor.  

Çarşıbaşı gıda ürünlerine nesiller boyu gösterdiğiniz ilgi ve güvenin bize yüklediği sorumluluk ile çalışmaya devam ediyoruz. 

Sağlıklı ve huzur dolu günlerde, ayet dileriz.  

Çarşıbaşı Çarşıbaşı Since 1946 to Today

Founded in 1946 by Hamdi Çarşıbaşı and carrying the most natural, healthy and 

reliable food products to families' meals for 4 generations, Çarşıbaşı continues its 

journey that started in Kayseri today in 38 other countries besides Turkey.

Çarşıbaşı, which continues to produce hygienic and high quality food in its facilities 
established in Kayseri Mimar Sinan Organized Industrial Zone, also provides 
services through e-commerce channel in addition to its stores in Kayseri. Çarşıbaşı 
is proud to present the traditional avors of Anatolia to 38 countries including 
U.S.A., England, Australia, China and Germany.

Product groups; Carsibasi, which collects confectionery, delicatessen products, gift 
products and gluten-free products under 4 main headings, has also accelerated its 
product development investments in recent years Çarşıbaşı, which is working on 
Turkish delight, which is one of the most suitable products for international 
branding in Turkey, has developed the product 'Roselight Artisan Turkish Delights', 
which has attracted attention both in Turkey and abroad with its design and taste. 
This product, which is unique in the world with its rose form, was seen as the best 
accompaniment of Turkish coffee.

Çarşıbaşı rose delight, which attracts attention abroad, especially in the UK, with 
its rose form, natural content and very special taste that does not require special 
powder produced by handwork, contributes to the recognition of Turkish delight in 
the world. With the motivation derived from this success, 'Çarşıbaşı ravioli Turkish 
delight' was developed, referring to Kayseri's famous dish. Çarşıbaşı continues its 
efforts to develop healthy and high quality artisanal food products.

Among the products of Çarşıbaşı are halva with gluten-free varieties, walnut sausage with molasses, special honey , constantly fresh and high quality dried nuts and spices, 
daily pressed special hot sesame oil; tahini.
In the eld of dairy products, our company continues to produce pure village type Çarşıbaşı butter, as well as Çarşıbaşı tulum cheese produced with milk obtained from 
Bitlis springs and shirden yeast.
We continue to work with the responsibility of the interest and trust you have shown in Çarşıbaşı food products for generations.
We wish you a good time in healthy and peaceful days.


