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The date is 1965, the construction of the civilization of Turkey is 
going on.

The foundations of today’s Cakiroglu Group were laid by the 
founder Mr.Mehmet Cakir who started grain trade in those years.
After the years passing with knowledge and experience, today it 
reached an active player in agricultural raw material sector with 
the name of Cakiroglu Grain.

With its professional solution partners, Cakiroglu Grain, which 
follows the qualified products raised in productive lands in Turkey 
and in the world, presents the raw material that passed through 
quality procedures with its expert team to feed and flour sectors 
with its healthy storage substructure.

Cakiroglu Group carried out its development by incorporating 
Samsun Feed Industry to its structure within the scope of 
privatization in 1993.

In pellet, granule and powder forms, Samsun Feed which makes the 
feed production of winged, small and big cattle presents special 
and economical solutions to the corporations with its continuous 
field support works so that our breeders can make profitable 
breeding with the variety of products and Arge management.

From the purchase of raw material to the production and packing 
to the delivery, high quality understanding is adopted and analyzes 
are made in high technology laboratories with nationally and 
internationally accepted methods.

Cakiroglu Group of companies took its place with the brand of 
Koytur Chicken in our dining tables by not only leaving its raw 
material moves in feed sector but also going broiler integration.
Within ISO 9001 and HACCP quality assurance, Koytur Chicken 
which is one of the most long-established white meat brands of 
Turkey and makes production in the standards of Halal butchering 
standards has been the source of pride of our country with export 
attempts made with Cakiroglu Group assurance.

Cakiroglu Group, which regards 2023 vision of Turkey as its target, 
will continue making productions, investments today and tomorrow 
as it was yesterday with its belief to the future.

Since 1965 till today



Yıl 1965, Türkiye’nin uygarlık inşaası sürüyor.

Bugünkü Çakıroğlu Grup’un temelleri, kurucu sayın Mehmet 
Çakırın,  o yıllarda tahıl ticaretine başlamasıyla atıldı. 

Bilgi ve deneyimle geçen yılların ardından bugün, Çakıroğlu 
Grain ismiyle tarımsal hammadde sektöründe etkin bir oyuncu 
konumuna geldi.

Profesyonel çözüm ortaklarıyla, Türkiye’nin  ve Dünya’nın 
verimli topraklarında yetişen kaliteli ürünleri yakından 
izleyen Çakıroğlu Grain, uzman ekibiyle kalite proseslerinden 
geçirdiği hammaddeyi,  sağlıklı depolama alt yapısıyla yem ve 
un sektörlerine sunmaktadır

Çakıroğlu Grup; 1993 yılında özelleştirme kapsamında Samsun 
Yem Sanayiini bünyesine katarak büyümesini sürdürmüstür. 

Pelet, granül, ve toz formlarında; kanatlı, büyükbaş ve 
küçükbaş yem üretimi gerçekleştiren Samsun Yem, Arge 
yönetimi ve ürün çeşitliliğiyle yetiştiricilerimizin kazançlı 
hayvancılık yapmaları için; sürekli saha destek çalışmalarıyla, 
işletmelere özel ve ekonomik çözümler sunmaktadır. 

Hammadde alımından üretime, paketlemeden sevkiyata 
kadar tüm süreçlerde yüksek kalite anlayışı benimsenmekte, 
analizler son teknolojiyle donatılmış labaratuvarda , ulusal ve 
uluslararası kabul görmüş yöntemlerle yapılmaktadır.

Çakıroğlu Şirketler Grubu, yeni yatırım hamlelerini sadece 
yem sektöründe bırakmayıp, broiler(broyler) entegrasyonuna 
giderek, sofralarımızda Köytür Piliç markasıyla yerini almıştır. 

ISO 9001 ve HACCP(hasip) kalite güvencesinde Helal kesim 
standartlarında üretim yapan, Türkiye’nin en köklü beyaz 
et markalarından biri olan Köytür piliç, Çakıroğlu Grup 
güvencesiyle yaptığı ihracat ataklarıyla da ülkemizin gurur 
kaynaklarından olmuştur.

Türkiye’mizin 2023 vizyonunu kendi hedefi haline getiren 
Çakıroğlu Grup, geleceğe olan inancıyla dün olduğu gibi bugün 
de, yarın da, yatırımlar yapmaya,  çalışmaya ve üretmeye hız 
kesmeden devam edecek…

1965 den günümüze
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Doğanın Bereketi Elinizin Altında...
The Fertility of Nature Under Your Hand

Türkiye’nin ve dünyanın verimli topraklarında yetişen kaliteli ürünleri, Türk hayvancılığının hizmetine sunan Çakıroğlu Grain; arpa, 
buğday, mısır, ayçiçeği küspesi gibi yem sanayinin ürünlerine buğday ve buğday kepeğini de katarak, unlu mamuller sanayine de 
hizmet etmeye başlamıştır. Uzman kadrosuyla dünyanın dört bir yanında nitelikli hammadde arayışını sürdüren Çakıroğlu Grain, 
hayvancılık ve unlu mamuller sektörüne daima en iyisini sunmak için çalışmaktadır.

Çakıroğlu Grain presenting the quality products growing on the 
ground of Turkey and World to the service of Turkish animal 
husbandry started to service on baked products by adding wheat 
and wheat and wheat bran to the products of Feed Industry such 
as barley, wheat, maize, sunflower pellet. 

Çakıroğlu Grain keeping on its permanently search of raw 
substance tries to present the best products to the service of 
animal husbandry and baked product consumptionv

Dünyanın Verimli Topraklarından Türkiye’ye...

From Fruitful Soils of the world 
to Turkey…
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www.cakiroglugrain.com

Çakıroğlu Grain 1999 yılından beri sürdürdüğü tarım ve nakliyat alanlarındaki başarılarıyla, kısa bir zaman diliminde Türkiye’nin 
sektöründe saygın bir markası konumuna geldi. Hayvancılığımıza yaptığı katkılarla da, Türk ekonomisine önemli kazançlar sağladı. 
Bugün geldiği noktada adı güvenle özdeşleşen Çakıroğlu Grain, Samsun’daki tesislerinden tüm Türkiye’ye ve dünyaya açılan 
penceresiyle, daima aranılan bir firma olmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Üstün teknolojiyi nitelikli iş gücüylebirleştirmesi, 
Çakıroğlu Grain’in parlak bir marka değeri taşımasının en önemli unsurudur.

Çakıroğlu Grain came to the status of a brand respected with its 
success on agriculture and transport sector of Turkey kept on in a 
short period since 1999. It provided important earnings to Turkish 
economy by its contributions made into our animal husbandr.

Çakıroğlu Grain, of which name identitifying with reliability at the 
point it reached today has been living the happiness of being a firm 
continuously asked for with its window opening to whole Turkey and 
the world from its facilities in Samsun. Combination of Çakıroğlu 
Grain high technology with qualified labour is the most important 
factor of its carrying a brilliant brand.

Hammadde Temininde Bir Güven Markası...

A Reliable Brand in Supplying 
of Raw Substance...
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Depolarında sakladığı ürünleri teknolojik altyapısıyla sağlıklı bir biçimde koruyan Çakıroğlu Grain, uzman ekibiyle 
kalite kontrolünde sürekliliği sağlayarak, hammaddeyi değerinden kaybetmeden piyasaya sunar. Çakıroğlu Grain 
ürünleri bu nedenle yıllardır tercih nedenidir.

Çakıroğlu Grain, which protects the stored products in 
its warehouses in a healthy way with its technological 
infrastructure presents raw substance to the market 
without losing any value by providing permanent quality 
control with its specialist team.
Products of Çakıroğlu Grain have been being preferred 
for this reason for many years.

Doğanın Bereketi Elinizin Altında...
The Fertility of Nature Under Your Hand

Teknolojik Altyapıyla Gelen Gerçek Kalite...

Real Quality Coming from 
Technological Infrastructure

www.cakiroglugrain.com4



Dünyadaki tarımsal üretimin yakın takipçisi olan Çakıroğlu Grain, yalnız kaliteli ürün 
temin etmekle kalmaz, hammaddeyi en ekonomik koşullarla hayvancılık ve unlu 
mamuller sektörüne sunmanın gayreti içinde bulunur. Verimli toprakların uygun fiyatlı 
ürünlerini alarak, uygun koşullarda saklar ve besine dönüşecek ürünleri en ekonomik 
yollardan sektörün hizmetine sunar...

Çakıroğlu Grain, being near follower of agricultural production in the world does not 
produce only quality products but also it tries to present substance into the sectors of 
animal husbandry and baked products with the most economical conditions. Çakıroğlu 
Grains economically presents the products to be changed to food to the service of the 
sector , purchasing the products of fruitful grounds and reasonable prices and abd 
storing in suitable conditions.

Ekonomik Hammadde
Denince Çakıroğlu Grain...

Economical Raw Substance
Reminds Çakıroğlu Grain

Ürünlerimiz

Products

Bugday , bugday kepegi, misir, misir kepegi, 
soya fasulyesi, soya kuspesi , aycicegi kuspesi

Wheat , Wheat bran,, Corn, Cron bran,
Soy bean, Soy pellet , Sunflower pellet

Tarım ve hayvancılığın güvenilir dostu Çakıroğlu Grain’in 
hizmet süreci satışla sona ermez. Müşterilerini Türkiye 
ekonomisi için alın teri döken yol arkadaşları olarak gören 
Çakıroğlu Grain, satış sonrası kurduğu iletişim ve hizmet 
yapılanmasıyla, hayvancılık ve unlu mamuller sektörüne 
gönülden destek vermektedir.

Service period of Çakıroğlu Grain, reliable friend of 
agriculture and animal husbandry does not end with 
sale. Çakıroğlu Grain, seeing its cutomers as its bear 
leaders turning an honest penny for Turkish economy, has 
voluntarily been supporting the sector of animal husbandry 
and baked products with its contact and sale organization 
founded for after sale.

Full Service,
Full Support…

Tam Hizmet,
Tam Destek…
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Size Özel Çözümler
Hammadde alımından başlayan kalite güvence sistemi üretimin 
tüm aşamalarında titizlikle devam etmekte, fabrika bünyesindeki 
tam teşekküllü labaratuvarda fiziksel ve kimyasal besin maddesi 
analizleri ve toksin taramalanı ölçüm kalitesinin yüksek olmasını 
sağlamak için ulusal ve uluslararası kabul görmüş metodlarıyla 
uygulanmaktadır.

Size Özel Çözümler
Custom Tailored Solutions For You

Kalite güvence altında
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The quality assurance system beginning from raw material supply is diligently maintained at all stages of production; in 
addition, physical and chemical nutrient analyses and toxic screening are implemented in conformity with domestically and 
internationally recognized methods in order to ensure high measurement quality.

Assured Quality 

www.samsunyem.com
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Size Özel Çözümler
Samsun Yem Sanayi A.Ş., organize sanayi bölgesinde kurulu fabrikada müşteri ihtiyaçları doğrultusunda değişik çaplarda pelet, 
granül ve ince toz formlarında; herbiri ayrı bir unite olmak üzere saatte 30 ton kanatlı, 20 ton büyükbaş ve küçükbaş yem üretimi 
gerçekleştirmektedir. Tesiste stoklama için ayrılmış depo ve çelik siloların kapasitesi 50.000 tondur.
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Custom Tailored Solutions for You
Samsun Yem Sanayi A.Ş. performs production of 30 tons of poultry feed and 20 tons of 
bovine and ovine fodder per hour at the plant located at the organized industrial zone; 
each product is produced as an individual unit in line with the customer’s needs in various 
diameters in forms of pellet, granule and fine powder. The warehouses and steel silos 
allocated for stockpiling at the plant have a capacity of 50.000 tons
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Türkiye’nin sağlıklı beyaz et markası  Köytür Piliç artık Çakıroğlu 
güvencesinde. Kırkbeş yıllık ticaret ve sanayi geçmişine ve deneyimine 
sahip olan Çakıroğlu Grup, bünyesine kattığı Köytür markası ile özlenen 
lezzeti sofralarınıza kazandırmanın mutluluğunu ve sorumluluğunu 
taşımaktadır.

Köytür Piliç, the healthy white meat brand of Turkey, is now under 
guarantee of Çakıroğlu. With forty five years of commercial and 
industrial background, Çakıroğlu Group is proud of its responsibility 
for offering a long-awaited taste to the customer with Köytür brand 
incorporated into the company.

www.koyturpilic.com

Çakıroğlu Güvencesi ve Yemsel Kalitesiyle
Köytür Sofralarda.

Köytür Products Available with the Guarantee 
and Feed Quality by Çakıroğlu 
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KÖYTÜR ürünleri, yüksek kalite bilinci ile uluslararası 
standartlarda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine göre üretilmektedir.

KÖYTÜR products are produced at international high-quality 
standards in accordance with ISO 9001 Quality Management 
System and ISO 22000 Food Safety Management System.

Helal Gıda Sertifikalı
Köytür piliç sofralarınızda, güvenle tüketebilirsiniz,
afiyet olsun...

You can safely consume helal certified Köytür Piliç.
Enjoy our products...
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İNSANA SAYGI...
Köytür Piliç’in kurumsal değerlerinin en başında insana ve topluma saygı gelir. Bu 
sebeple son teknolojiyle kurulan tesislerinde yüzde yüz hijyen kurallarıyla üretim 
yapar. Kümesten kesime kadar tüm süreçler, teknik ekipler kontrolünde takip edilir. 
Helal kesim usulüyle sofralarımıza gelen Köytür Piliç, uzun raf ömrüyle de tüketici 
dostudur... 

Kırıkkale Damızlık Kümes Tesisleri 1. Bölge
Kırıkkale Breeder Poultry Facilities District No.1

Kırıkkale Damızlık Kümes Tesisleri toplam alan 960.000 m²               
Breeder Poultry Facilities on a total area of 960.000 m²

Kırıkkale Damızlık KümesTesisleri 2.Bölge
Kırıkkale Breeder Poultry Facilities District No.2

Kırıkkale Damızlık Kümes Tesisleri 3.Bölge
Kırıkkale Breeder Poultry Facilities District No.3
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RESPECT TOWARD PEOPLE...
Corporate values of Köytür Piliç give the highest priority to people and society. Therefore, the company performs production in 100% 
compliance with hygiene rules at its plants established with the state-of-the-art technology. All processes from the poultry to the 
slaughterhouse are monitored under the control of technical teams. Offered to the final user with halal method of slaughter, Köytür 
Piliç product are consumer friendly with long shelf- life. 

Kavak Samsun Kesimhane Tesisleri 73.500 m²
Kavak Samsun Slaughterhouse Facilities on an area of 73.500 m²

Kayseri Kesimhane Tesisleri 56.500 m²
Kayseri Slaughterhouse Facilities on an area of 56.500 m²
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Çakıroğlu Grup Merkez / Çakıroğlu Group Center
Org. San. Bölg. Sakarya Cd. No:5/2 Kutlukent / SAMSUN / TÜRKİYE

Tel/Phone: +90 362 266 59 99 (pbx)     |     Faks/Fax: +90 362 266 58 64

www.cakiroglugrain.com

www.samsunyem.com

www.koyturpilic.com




