ANKARA UN SANAYİ A.Ş. – Murat CAVCAV

Şirketimizin kurucusu rahmetli babam İlhan CAVCAV’dır. 1960-1965 tarihleri arasında Polatlı
Un Fabrikasını kiralayarak ticaret hayatına atılan babam, 1971 yılında şirket bünyesinde
faaliyet göstermek üzere, daha sonraları sektörün duayeni olarak anılacağı 85 ton kapasite ile
ANKARA UN SANAYİ A.Ş.’ni kurdu.
Zaman içerisinde gerçekleştirilen kapasite artırımı yatırımları ile bugün günlük Ankara Sincan
OSB’deki fabrikamızda 1.000 ton, Mersin’deki fabrikamızda 450 ton olmak üzere toplam 1.450
ton üretim kapasitesine ulaşmıştır. Pazardaki etkin rolümüzü artırmak için Polatlı’da 70.000
tonluk, Urfa’da 50.000 tonluk tahıl depolama silolarımız bulunmaktadır.
Babam, 1977 yılında üstlendiği Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanlığını vefatına kadar aralıksız
sürdürmüştür. Ben, 1963 yılında Ankara’da doğdum, profesyonel iş hayatıma 1984 yılında
ANKARA UN SANAYİ A.Ş.’nde başladım. Babamın vefatına kadar Yönetim Kurulu
Başkanvekilliği ve Genel Müdürlük görevini yaptım. Babamın vefatından sonra ikinci kuşak
olarak Yönetim Kurulu Başkanı oldum ve halen bu görevimi yapmaktayım. Babamın vefatından
sonra 4 yıla yakın Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanlığını yaptım.
Kaliteyi teknolojiyle perçinliyoruz
Sahip olunan yüksek teknoloji ve üretimde kullanılan yüksek kaliteli hammaddeden dolayı
Ankara Un Fabrikalarında üretilen "Çift Sülün", "Tek Sülün", Üç Leylek", "Çift Leylek" ve "Tek
Leylek" markalı Buğday Unları Fırıncılar, Pastacılar, Baklavacılar ve Yufkacılar arasında kalite
sembolü haline gelmiş ve bu unlardan üretilen Ekmek, Pasta, Börek ve Baklavalar tüketicinin
beğenisini kazanmıştır.
Üretimin her aşamasını denetliyor ve analiz ediyoruz. Şirketimiz, Kalite Yönetim Sistemi olarak
bilinen ISO 9001:2015 ile sağlıklı ve güvenli bir ortamda üretim yapıldığını simgeleyen ISO
22000:2018 HACCP, TSE COVİD-19 Güvenli Üretim ve HALAL belgelerine sahiptir. Ar-ge ve
inovasyon şirketimizin odaklandığı konuların başında geliyor.

Tarım 4.0 sistemine geçiş başlıca hedeflerimiz arasındadır. Gıda sektörünün ne denli önemli
olduğunu gördük bu doğrultuda Dünyanın tarımsal sanayi alanında sayılı markalarından biri
olma yolundaki hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Global ihtiyaç ve değişimlerin sıkı
takipçisiyiz.
Âtıl kapasiteyi harekete geçirmeliyiz
Ülkemizde hemen hemen tüm illerde un fabrikası bulunmaktadır. Yurt sathına dağılmış irili
ufaklı 750 un fabrikasının bulunduğu sektörde, 35 milyon ton/yıl buğday işleme kapasitesi
bulunmaktadır. Kapasite yüksek olmasına rağmen kapasite kullanım oranı % 45 civarındadır.
Âtıl kapasite maliyetlerin yükselmesine neden olmaktadır.
Un sanayi sektöründeki fiyat hareketleri, önemli ölçüde buğday fiyatlarına bağlı olmaktadır.
Buğday fiyatlarındaki belirsizlik aynı zamanda un fiyatların da etkilemektedir. Sektörümüzün
en büyük sıkıntısı kaliteli, ucuz ve yeterli hammaddeye erişimdir. Rusya ve Ukrayna’nın un
ihracat pazarından daha fazla pay alma çabası ihracat pazarımızın daralmasına yol açabilir.

50 yılı aşkın süredir Ankara’ya değer katıyoruz
Ankara Un Sanayi A.Ş. olarak 1977 yılından bu yana ürettiğimiz unun bir kısmını ihraç etmekte
ve ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamanın gururunu taşımaktayız. Ayrıca, Ankara’da en fazla
Kurumlar Vergisi ödeyen mükellefler arasında üst sıralarda yer almaktayız. Şirketimiz
bünyesinde 150’ye yakın personel istihdam ediyoruz. Büyümesini sürdüren şirketimiz
grubumuza dahil olan Enerji firmaları ile Gümüşhane’de HES yatırımı yapmıştır.
50 yılı aşan köklü geçmişe sahip şirketimiz Ankara’ya ayrı bir değer katıyor. Türkiye
ekonomisinin vazgeçilmez kurumlarından olan üretici ile tüccar ve sanayici arasında köprü
görevi kurmakla kalmayıp, tarım sektöründe ürünlerin gerçek değerinin belirlenmesi ve fiyat
hareketlerinde istikrarın sağlanması bakımından etkin bir rolü olan Borsamızın uzun yıllardır
üyesiyiz, çözüm odaklı katkıları bizim için çok değerlidir.

