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1. Merhaba Muharrem Bey kendinizi tanıtır mısınız? İşinizi kurmadan önce neler yapıyordunuz? 

10.11.1953 lüleburgaz doğumluyum. İTÜ Makine yüksek mühendisi mezunuyum. Evliyim. 

Çerkezköyedeki Peg Profilo Elektrikli Gereçler San. A.Ş de çalıştım. Bugünkü ismi Mehmetler yağ san tic. a.ş 

olan ayçiçek fabrikasını babamızdan devraldık. Mehmetler Yağ San. Tic. Aş.nin Yönetim Kurulu başkanıyım. 

2. Sektörde önemli bir yere sahip olan firmanızı bizlere anlatır mısınız? 

Fabrikamız 1965 yılında ham yağı ünitesi olarak tamamen yerli sermaye ile, bu ülkenin değerli 

topraklarında yetişen eşsiz kalitedeki ayçiçeklerini, yine bu ülkenin çok değerli mensuplarına, topraktan 

gelen doğallık ve saflığı koruyarak sunmak amacıyla kurulmuştur. Rafineri ünitesi 1972 yılında faaliyete 

geçmiştir. 

YENİ BAHAR Entegre Tesislerinde ayçiçek tohumundan saf rafine ayçiçek yağı üretimi 

gerçekleştirilmektedir. Rafine yağ konusunda bir asıra dayanmış deneyime sahip olan firmamız, gelişen 

teknolojiyi de takip ederek, kaliteden taviz vermeden kendini yenilemeyi sürdürmektedir. Bu 

calışmaları en az kuruluşu kadar deneyimli personeli, kalite kontrol laboratuarı, mühendis ve 

yöneticileriyle yürütmektedir. Ürettiğimiz ayçiçek yağları, hijyenik şartlarda tam otomatik dolum 

makinalarında el değmeden doldurularak müşterimize sevk edilmektedir. 

 

Ürünlerimiz TSE ve HELAL kalite belgeli, tesislerimiz güvencelidir. Hijyenik kurallara uygun, müşteri 

memnuniyetini sağlayacak en yüksek kalitede ve uygun maliyette üretim gercekleştirmek ve bu 

ürünleri müşterilerimize sağlıklı koşullarda zamanında ve doğru olarak ulaştırmak firmamızın ana 

prensibidir. 

3. Firmanızın geleneksel üretimden modern üretime geçiş süreci hakkında bilgi alabilir miyiz? Ne tür 

yenilikler ve çalışmalar yaptınız? 

İyi tarım uygulamamız kapsamında, her yıl çiftçimize, tarlasını ekmesi, ayçiçeğini yetiştirebilmesi ve 

hasatını en iyi şekilde değerlendirebilmesi için, güvenli, şeffaf ve dürüst bir ortam sağlıyoruz. Bu 

bağlamda her yıl hasat şenlikleri düzenliyor, çiftçimizin emeğinin karşılığını, alın teri kurumadan 

fazlasıyla veriyoruz. Geleneksel Hasat Şenliğimiz 2020 yılında da yapılmış olup, ürettiğimiz ürünlerin 

gerçek sahipleri çiftçilerimizle bir kez daha kucaklaşmış bulunuyoruz. 



 

 

 

 

Yeni nesillere önem verdiğimiz kadar, asırlık çınarlarımız olan dede ve ninelerimiz, bizlere her koşulda 

yol gösterip kol kanat geren anne ve babalarımız başta olmak üzere tüm büyüklerimize de aynı önem 

ve değeri gösteriyor, onların ihtiyaçları, sağlıkları, refah ve mutlulukları için onları dinliyor, onlar için, 

onlar ile birlikte yorulmak nedir bilmeden çalışıyoruz. Bu amaçla, onlar ile birlikte çeşitli etkinlikler 

düzenliyor, onların el emeklerini YENİ BAHAR ile taçlandırmalarını sağlıyor, bu sayede, yılların 

birikimiyle gelmiş büyüklerimizin emeklerinin karşılığını YENİ BAHAR ile fazlasıyla aldıklarına emin 

oluyoruz. Tüm bunların sonucunda, büyüklerimizin yüzlerindeki o tatlı tebessüm ise bizlere bu yolda 

karşılaştığımız tüm engel ve sıkıntıları unutturuyor, bizlere onlar için daha fazla çalışma azmi veriyor. 

 

Sağlıklı ve sürekliliği olan bir yaşamın, ancak gelecek nesillerimizin sağlıklı olmasıyla gerçekleşeceğinin 

bilincinde olarak, YENİ BAHAR’ı nesiller boyu güvenle kullanmalarını temin edip, çocuklarımızın da 

sağlığı ve mutluluğu ve sağlıklı gelişimleri için, uzman ekibimizle, önümüze çıkan engellerin bize engel 

olmasına izin vermeden her gün canla başla çalışıyoruz. Bu bağlamda marketlerimizde çocuklarımızla 

onların diliyle iletişim kuruyor, onların da isteklerine kulak veriyoruz. 

4. Bu işi yapmak istemenizde ana sebepler nelerdir? Girişimci olmaya ne zaman karar verdiniz? 

Bölgemizde yetişen ayçiçeklerini işleyerek çiftçimize faydalı olacağımızı düşündük ve bölge insanımıza  

sağladığımız istihdam ve memnuniyet ile doğru iş yaptığımıza inanıyorum.  

5. Lüleburgaz Ticaret Borsası hakkında ki görüşlerinizi alabilir miyiz? 

Lüleburgaz ticaret borsası yönetim başkan yardımcısı ve meclis üyesiyim.2019 yılında yeni hizmet 

binamıza geçmiş olduk çok güzel bir akıllı bina kazandırmış olduk tüm üyelerimize. Borsamızdan tescil 

hizmeti alıyoruz.2020 yılı başlarında ticaret borsası akredide bir borsa olarak başarı sağlamış oldu. 

Yönetim kurulumuza, Meclisimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür eder, ayağınıza sağlık diyorum. 

 

Biz başarı hikâyenizin devamını diliyoruz. Teşekkürler…  

 


