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Ahmet Erkan kimdir üyelerimize kısacası
kendinizden bahseder misiniz?

1964 Adapazarı doğumluyum. Eğitim ve askerlik
hayatımdan sonra ticarete atıldım.1997 yılında Ahmet
Erkan Tarım Ürünleri firmasını kurarak bugünlere kadar
geldim.

Ahmet Bey üyesi olduğunuz  sivil toplum örgütleri
var mı, varsa görevleriniz nelerdir ?

Evet var. Sakarya Ticaret Sanayi Odası, Tüm Kuruyemiş
Sanayici ve İş Adamları Derneği’nde
firma olarak yer almaktayız. Aktif
o l a r a k  S a k a r y a  T i c a r e t
Borsa’sında yönetim kurulu
başkan yardımcısı ve
yönetim kurulu üyeliğim
devam etmektedir .

Ahmet Erkan Tarım
Ü r ü n l e r i  o l a r a k
firmanızı üyelerimize
t a n ı t ı r  m ı s ı n ı z ?
Modern standartlarda
üretim yapan Ahmet
Erkan Tarım Ürünleri
firmasının felsefesi ve hedefleri nelerdir? Yeni
faaliyete geçireceğiz tesisinizden üyelerimize biraz
bahseder misiniz?

Firmamız 1997 yılında 40 metrekarelik alanda kurularak
işe başlamıştır. İlk 4 yıl sadece kabak çekirdeği alım ve
satımı yapılmaktaydı. Ürünler çiftçiden alındıktan sonra
hiçbir işleme tabi olmadan satılmaktaydı; eleme makinaları
mevcut değildi. Daha sonra ay çekirdeği alım taleplerinde
de artış olunca Güneşler beldesinde 370 metrekarelik
arsa üzerine 300 metrekarelik depo inşası gerçekleştirildi.
Bu depoya ürün elemesi yapabilmek amacıyla eleme
makinası alındı. Alım talepleri artınca ikinci bir makine
daha alındı. 2011 yılında kabak çekirdeği ünitemize yeni
makinalar ilave edilerek tesisimiz revize edildi. Amacımızın

daha iyi ürün vermek ve müşteri memnuyetini en üst
seviyelere taşımak olması nedeniyle  elimizdeki mevcut
makinaların yerine yeni modern bir tesis kurulması
uygulamasına gidilmiştir.

Şu anda kapasitemizi ve kalitemizi daha da arttıracak
olan Kurtbeyler şubemizde yeni tesisimizin oluşumunu
gerçekleştiriyoruz. Bu bölüm son teknoloji makinalarla
donatılmıştır. Tesisimize Akyürekler firmasından kapalı
sistem eleme ve sortex makinası yerleştirilmiştir. Sezona
kadar eksikliklerinin tamamlanmasını düşündüğümüz
tesisimiz tamamlandığı zaman kapasitemiz artacaktır.
Böylece ürünlerimiz eleme makinasından geçmiş boyuna
göre kalibre olmuş ve ürünlerimizin çöpü, boşu, kötü
renklileri ayrılmış olacaktır. Amacımız, müşteri
memnuniyetini en üst seviyeye taşımaktır.

Firmamız Türkiye'nin her yerinden büyük bir titizlikle
ay çekirdeklerini ve kabak çekirdeklerini toplamaktadır.
Hedefimiz kalite çıtasını her zaman yüksek tutarak gelişen
teknolojiyi takip ederek müşteri memnuniyetini en üst

düzeyde tutmaktır .
Ahmet Bey,

bu gün kuruyemiş
sektöründe bir çok
tanınmış firmanın
ayçiçeği, kabak
ç e k i r d e ğ i n d e
t e d a r i k ç i s i
durumundasınız.

Hizmet ettiğiniz
k u r u y e m i ş

sektörünün şu an içinde
bulunduğu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kuruyemiş sektörü çok geniş bir kitleye hitap eden
bir sektör. Türkiye’nin dünya pazarındaki söz sahipliği
ortada. Sektör her geçen gün kendini yenilemekte ve
sektörde kalite ön plana çıkmaktadır. Biz tedarikçi firma
olarak günün koşullarına göre kendimizi sürekli
yenilemekteyiz. Bu yenileme gerek makine parkında
gerek çalışan personel eğitimi üzerine yapılmaktadır.
Hizmet ettiğimiz firmalar dünya çapında önemli yer
edinmişlerdir. Sektörde rekabet her safhada kalite üzerine
ilerlemektedir. Bu rekabet doğal olarak tüketiciye
yansımaktadır.

Sayın Erkan, ülkemizde üretim fazlası oluşan şeker
pancarı, fındık gb. ürünlerin yerini alabilecek
mekanizasyona en uygun bitkilerden biri ayçiçeği
yada kabak çekirdeği olabilir mi? Alternatif ürün
olarak seçilmesi durumunda hem üretici hem de ülke
kazanır mı ?

Ülkemizde fındık, şeker pancarı gibi ürünlerde üretim
fazlalığı mevcut olmasına rağmen ay çekirdeği, kabak
çekirdeği gibi ürünlerde üretim açığı meydana
gelmektedir. Adapazarı’nda ise şeker pancarının belli
kotaların olması, tütün ektiren büyük firmaların son yıllarda
ekim yaptırmaması, mısır ekimini arttırmıştır. Yapılacak
olan tarım politikalarıyla mısır gibi üretim fazlası olan
ürünler yerine ay çekirdeği veya kabak çekirdeği
geçebilirse yapılacak olan ihracat ile hem ülke hem de
üreticiler kazanır. Ülkemizde çerezlik ayçiçeğinde üretimin
ihtiyacı karşılaması; hatta ihraç edebilecek konuma
ulaşması için yeterli potansiyelimiz vardır. İlimizde üretim
fazlası yaşadığımız şeker pancarı, mısır, tütün vb ürünlerin
yerini alabilecek mekanizasyona en uygun bitkilerden
biri de çerezlik ayçiçeğidir. İstenilen tip ve kalitede
üretildiği takdirde, pazar problemi de yoktur. Bu konuda
tek eksiğimiz, piyasada yeterli ve istenilen kalitede
sertifikalı tohumluğun bulunmayışıdır.
Biz de firma olarak alternatif tarımda çiftçilerimizin
ayçiçeğine yönelmesini sağlamak amacıyla Abalı , Andal,
Bileciler, Budaklar, Büyükesence, Çökekler, Doğancılar,
Kasımlar,  Çağlayanlar ,  Rüstemler,  Hacı lar ,
Hacıramazanlar, İlyaslar, Kurtbeyler, Küçükesence
köylerindeki çiftçilerimize sertifikalı, hibrit Palancı 1 ay
çekirdeği tohumu dağıtımı yaptık. Tohumların ekimi 2.750
dönüm araziye çiftçilerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.
Ekimler yapıldıktan sonra ekim yapılan araziler tek tek
gezilerek çiftçiler bilgilendirilmiştir. Sulama, çapalama
ve gübreleme işlemlerinin kontrolü sağlanmıştır.
İstediğimiz şekilde gelişimini tamamlamak üzere olan
ayçiçeklerimiz önümüzdeki günlerde hasat edilecektir.
Böylelikle firma olarak hem ekonomiye hem de insanımızı
alternatif tarım ekimine yönlendirmeye katkı sağlamış
olacağız.

Çerezlik Ayçiçeği ve kabak çekirdeği tüketiciye
ulaşana kadar ne gibi İşlemlerden geçmekte, bilgi
verebilir misiniz?

İşlemimiz ay çekirdeği ve kabak çekirdeklerinin
çiftçiden naturel olarak alınmasıyla başlamaktadır.
Çiftçiden, belirlenen kriterlerde olan çekirdekler, yapılan
analizler sonrasında satın alınmakta ve tesisimize
getirilmektedir. Daha sonra çekirdekler ön eleme ve
eleme makinalarından geçmektedir, bu makinalarda
boylarına göre ayrılmaktadır. Daha sonra hafif tane,
sortex ve taş ayırıcı makinasından geçerek çöpü, boşu
ve rengi uygun olmayanlar ayrılır. Ayrıca üretim hattı
boyunca çeşitli analizler yapılarak, aflatoksin kontrolleri

yapılır. Buradan ayrılmış olarak çıkan ürünler elektronik
tartılarımıza gelerek el değmeden müşterinin istediği
kilolara göre paketlenmekte ve depolarımızda tazeliği
hiç bozulmadan depolanmaktadır.

Ahmet Bey, çerezlik ayçiçeği ve kabak çekirdeği
üretiminde başlıca sorunlar nelerdir? Yapılması
gereken uygulamalar size göre neler olmalıdır?

Ülkemizde yeterli potansiyel ve ekim alanları olduğu
halde sertifikalı tohumların az olması nedeniyle sulama,
yeterli gübreleme gibi tüm üretim tekniklerinin
uygulanmasına rağmen düşük verim elde edilmekte ve
istenilen düzeyde üretim sağlanamamaktadır.Kalitesiz
üretim sebebiyle standart tane büyüklüğünde ürünler
elde edilememektedir. Bu nedenle mutlaka standart tane
iriliğine sahip hibrit tohumunun ve açık döllenen
tohumlukların ekiminin yaygınlaştırılması gereklidir.

Bu sorunların önüne geçilmesi için bu konuda gerekli
talimat ve standartların çıkarılması, çalışmaların yapılması
gereklidir. Yine çerezlik ayçiçeğinde tane iriliği ekim
sıklığına bağlı olarak değiştiğinden, en uygun ekim
sıklığının tespitine yönelik araştırmalar öncelikle
başlatılmalıdır. Aynı şekilde tohum kalitesi, gübreleme,
sulama ve toprak analizine de büyük ölçüde önem
verilmesi gerekmektedir.

Ülkemizde çerezlik ayçiçeği tohumculuğunun
durumu ve kullanılan standartlar nelerdir?

Ülkemizde ekimi yapılan çerezlik ayçiçeği tohumlukları,
genelde açık döllenen yerel köy popülasyonlarıdır. Tescilli
veya üretim izinli çerezlik ayçiçeği çeşidi azdır. Sadece
kaliteli ve sertifikalı tohumluk kullanılamamasından dolayı
% 100 e yakın verim dolayısıyla üretim kayıpları söz
konusudur. Bunun yanında elde edilen üründe ve
pazarda tam bir standart olmayıp istenen tip ve talep
yıllara göre değişmektedir. Bunun giderilmesi için
ayçiçeği üretiminde kullanılan geleneksel tohumluklar
yerine bölgemize uygun verimi daha yüksek sertifikalı
veya standart tohumluk çeşitlerinin olup olmadığının
araştırma kurumlarından ve Tohumluk Tescil ve
Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü’nden araştırılmalıdır.
Ayçiçeği tohumculuğunda kullanılan standartlar TS 309,
TS 11615’tür.

Ülkemizde ayçiçeğinde uygulanan desteklemeleri
ve yürütülen politikaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülkemizde çerezlik ayçiçeğinde üretimin ihtiyacı
karşılaması, hatta ihraç edebilecek konuma ulaşması
için yeterli potansiyelimiz vardır. Yapılan desteklemelerin
ve politikaların geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ay
çekirdeği üretiminin arttırılması açısından düzenli tarım
politikaları oluşturulması ve çiftçiye sürekli destek verilmesi
gerekmektedir.

Sayın Ahmet Erkan, yoğun mesainize rağmen bizlere
zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

STB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet ERKAN

AYÇİÇEĞİNDE
YETERLİ POTANSİYELİMİZ VAR


