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Sayın Mustafa Çoroğlu 
ilk önce firmanızdan 
bizlere bahseder misiniz.

Ben ilk önce  Borsa Dergisinde 
bizlere yer ayırdığınız için teşekkür 
etmek istiyorum.

Firmamız  Zahire Alım ve Satımı  
sektöründe ticaret yapabilmek 
amacıyla 110 yıl önce  Dedem 
Halim Çoroğluve kardeşi Salih 
Çoroğlu  tarafından  kurulmuş daha 
sonra babam İbrahim Çoroğlu 
devam etmiş şu anda oğlu Emir 
Çoroğlu ve ben Mustafa Çoroğlu 
Akyazı Osmanbey Köyünde 10.000 
stoklama yaklaşık saatte 150 ton boşaltma ve 100 ton 
kurutma kapasitesine sahip işletmememizde işimizi devam 
ettirmekteyiz.

Mısır ve Sorunlar Konusunda Neler Söylemek 
İstersiniz. 

Mısır  buğdaygiller familyasından olup anavatanı Güney 
Amerikadır.1520 yıllarında İspanyollar tarafından Avrupa’ya 
getirilmiş ve buradan dağılmıştır. Sıcak bölgelerin tahılıdır. 
Ülkemizde mısır  tarımı hayvansal yem üretiminde büyük 
ölçüde kullanılmakla berabere  nişasta glikoz  ve mısır özü 
yağı hammaddesi açısından büyük önem taşır. Dünya 

tahıl ekiminden buğday ve 
çeltikten sonra 3. sıradadır. 

Kısacası dünyada çok değerli 
bir sanayi ürünüdür.

Sakarya İlimizin en önemli 
sorunu tarlaların miras hukuku 
problemleri yüzünden çok parçalı 
ufak dönümlere bölünmesidir. Ufak 
yerlerde yapılan ziraat çok sıkıntılı 
bir konudur. Bu yüzden çiftçimiz 
daha bilinçli olarak en az yerden 
en çok ürünü almak için ziraat 
odaları , tarım il müdürlükleri gibi 
yetkili yerden yardım almalıdır. Bu 
gibi kurumlardaki ehli kimselerinde 

köylerde toplantılar düzenleyerek üreticiye ekilecek 
arazilerin yapısal özelliklerini anlatmaları bilgilendirilmeleri 
gerektiğini düşünmekteyim.

Sakarya mısır üretimi ve satışı yönünden çok şanslı 
bir il olarak görmekteyim. Tüketicilerin büyük kısmının 
ilimize yakın oluşu nakliye avantajını oluşturmakta bununla 
birlikte bölgenin diğer bölgelere nazaran fazla yağmur alışı 
sebebiyle sulama için harcanan masrafları azaltması hatta 
hiç sulama yapmadan ürün alınabilmesi gibi.Ama gerçek 
olan verimi yükseltmek bunun için  sulama yapılması 
gerekmektedir. Sulama yapılmadan dönüme ortalama 

STB YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MUSTAFA ÇOROĞLU 

‘’ Lisanslı Depoculuk Çiftçimizin Olmazsa Olmazı‘’

Sakarya Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Üyesi 

ve Çoroğlu Zirai Ürünler 
Pazarlama Sanayi ve Ticaret 

Limited   Şirketi Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Mustafa 

Çoroğlu  ile dergimizin yeni 
sayısı için Mısır konusunu 

konuştuk.

1000 kg alınan mahsul muhakkak ki artış gösterecektir.  
Mısır üreticisinin topraklarından yüksek verim ve ka-

zanç elde etmeleri için hasatta uygun zamanı beklemeleri 
gerekiyor. Bu zamanın tespiti hem fiyat hem de verimin art-
ması için faydalı olur. Mısırın özelliğini kaybetmeden uzun 
süre depolanabilmesi için belirli bir nem değerinde olması 
gerekiyor , şayet rutubetli bir şekilde depolanma yapılırsa 
üründe kızışma ve küflenme ile üründe zarar oluşmaktadır. 
Buda mısır  fiyatlarına  eksi olarak yansımaktadır. Türkiye’de 
en yaş mısır Sakarya’da biçiliyor. Mısırın geç hasat edilmesi 
üreticinin her zaman  lehine , yakında  mısır  fiyatları açık-
lanacak üreticinin ürününü yüksek kalitede, yüksek fiyat-
larda satması için bu gibi olaylara dikkat etmek gerek . Bir 
de dikkat edilmesi gereken konu biçerdöverler. Biçerdöver 
operatörleri dane kaybını sıfıra yakın bir seviyeye indirmeli, 
bunun için de operatör belgesi olmayan kişiler hasat yap-
mamalı ve olgunlaşmamış ürünler hasat edilmemelidir. 
Sabah erken ya da akşam saatlerinde rutubet çok daha 
fazla olduğundan hasat yapılmamalı, bir tarladan diğerine 
geçerken mutlaka biçerdöver ayarları kontrol edilmeli ve 
elekler sık sık temizlenmelidir. 

Mısırın Kurutulması ve Depolanması Konusun-
da Görüşleriniz Neler. 

İlimizde mısr hasadında bölgenin şartlarından dolayı 
mısırın nem oranı yüksek olmaktadır. Bu sebepten  mısırın 
neminin düşürülerek ambar yapılması gerekmektedir. 
Kurutma havalandırma suretiyle doğal olarak  yapılabilmekle  
beraber bu yöntem pek kullanılmaz .Yaygın kurutma 
yöntemi ısıtılmış hava ile suni kurutmadır. Kurutma işlemi 
ile mısır tanesindeki rutubet oranının %13-14’e indirilmesi 
gerekir. İlimizde özel depolama sistemi  olan firmalar 
mevcut olmasına rağmen depolama yetersiz kalmaktadır.  
Bunlar daha fazla kapasite ile yeniden revize edilmeli. 

Borsa’nın bu konu da  bir çalışması var mı?
Evet şu anda yönetim olarak böyle bir çalışmamız var. İlk 

etap için  50 bin ton kapasiteli silo kurma projesi Borsanın 
gündeminde. En kısa zamanda bu konuyu halledeceğiz. 
İlimizde hasat dönemi kısa sürüyor . Bu süre içersinde 
piyasalar birden ürüne doyuyor ve ürünün fiyatlarının 
düşmesine sebep oluyor. Ürün tedariki yapan fabrikalar 
ise aldıkları ürünü kendi imkanları dahilinde stoklamak 
zorunda kalıyorlar, bu da üretilen mamule ek bir maliyet 
getiriyor. Kurulacak olan depolarda bu süre 1 yıla yayılabilir 
ve çiftçilerin ürünleri gerçek değerinden satılabilir. Yani 
şunu belirtmek istiyorum 

“ Lisanslı Depoculuk Çiftçimizin Olmazsa Olmazı ‘’.
Verdiğiniz bilgilere teşekkür ediyoruz .
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