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

05.03.1961 Malkara doğumluyum. Kepirtepe öğretmen lisesi mezunuyum. Evliyim. Askerlik dönüşü 

22 yaşında kamyon şoförü olarak hayata başladım. İlk işim tarım ürünleri ticareti oldu. İkinci olarak Ayçiçek 

fabrikası kurdum. 3. İşim olarak hayvancılık ve süt üretimi işine başladım. Dördüncü olarak un fabrikası 

işletmesi kurdum. Halen Turun Gıda San. ve Tic. Aş.nin Yönetim Kurulu başkanıyım. 

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

TURUN FLOUR MILLS, 2006 yılından bu yana, tüm dünyadaki fırınlar, endüstriyel üreticiler ve 

distribütörler için yüksek proteinli buğday unu üretiminde uzmanlaşmış, Türkiye un değirmenciliği 

endüstrisinde önde gelen şirketlerden biridir. 

 

Tesis, aylık 12.000 işleme kapasitesiyle Türkiye'nin kuzey batısında yer almaktadır. Yüksek teknolojiye 

sahip makine, kalite kontrol laboratuvarı, paketleme ve fırın üniteleriyle donatılmış olan TFM, tüm 

gönderileriniz için ISO 9001: 2008, ISO 22000: 2005, GMP, ISO 14001: 2004, ISO 18001: 2007'ye 

uygun olarak tutarlı kalite ve hijyen standartları sağlar, ve HELAL. 

 

TFM, müşteri odaklı yapısı sayesinde kendi üretim hatlarınızı ziyaret ederek beklentilerinizi dikkatle 

dinler ve ihtiyacınız olan en iyi buğday ununu en rekabetçi fiyatlarla size sunar. 

 

TFM, bisküvi, erişte, her türlü unlu mamuller, su yemi ve bromatsız, ağartılmamış, GDO'suz olmak 

üzere çok çeşitli buğday unu çeşitlerine sahiptir. 

 

TFM ürünleri şu anda Afrika, Güneydoğu Asya, Pasifik Okyanusu, Orta Doğu ve Karayip Denizi'nde 50 

farklı ülkede Turun markası ve özel etiketler altında mevcuttur. 

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

yenilikler ve çalışmalar yaptınız? 

TURUN, buğdayın yetiştirilmesi, yüksek standartlarda depolanması ve tümünde GDO'suz olarak 

belirtilmesi nedeniyle un üretim sürecinde sadece en kaliteli Türk Trakya / Anadolu, Rusya, Kazakistan 

ve Avrupa menşeli buğdayı tercih etmekte ve harmanlamaktadır.  



 

 

 

 

 

Satın alınan buğday ilk etapta son teknoloji ile donatılmış ve silolarda kullanım alanlarına göre 

sınıflandırılmış laboratuvarımız tarafından analiz edilmektedir. Kısa bir süre sonra temizlenir, 

müşterilerin ihtiyaç duyduğu kalite ve ihtiyaçlara göre özel formüllerle harmanlanır. 

 

Üretimin tüm aşamalarında en iyi kaliteyi ve eksiksiz müşteri memnuniyetini sağlamak için yaş glüten, 

protein, kül, nem, su emme, enerji ve unun elastikiyeti gibi önemli kalite kontrol parametreleri sık sık 

yapılır. 

 

Nihayetinde üretilen un, uluslararası birinci sınıf GAFTA & FOSFA üye denetim firmalarının gözetiminde 

otomatik olarak paketlenerek temiz kaplar içinde sevk edilir ve müşterilere zamanında teslim edilir. 

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

Ben çalışmayı başarmayı ve bir şeyler üretebilmeyi seviyorum. kendimiz ve ülkemiz ve de üzerinde 

yaşadığımız dünya ya bir faydamız olması için birşeyler üretebilmeyi başarmamız gerektiğine inandığım 

için girişimci oldum.  

5. Lüleburgaz Ticaret Borsası hakkında ki görüşlerinizi alabilir miyiz? 

Lüleburgaz ticaret borsası meclis üyesiyim.2012 yılından günümüze kadar yetkili sınıflandırıcı 

laboratuvarından ve iştirakı olduğunuz lisanslı depolardan yararlanıyoruz. Trakya bölgesi için çok 

büyük bir yatırım. 

 

Biz başarı hikâyenizin devamını diliyoruz. Teşekkürler…  

Ben de sizlere ve Lüleburgaz ticaret borsası yönetimine bu sohbet için teşekkür ediyorum.  

 

 

 



 

 

 


