
Kendisinden firma ile ilgili bilgiler almak 
ve yakaladıkları başarıya ulaşırken geç-
tikleri yolu öğrenmek istiyoruz. Öncelik-
le kendisini tanıyalım.

Öncelikle Sakarya Ticaret Borsası 
Dergisi'nde bizlere yer ayırdığınız için sizle-
re teşekkür ederim. Ben Hüseyin Tok. Ada-
lılar Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı-
yım. 1992 yılında benim ve ortağım Bekir 
Korkmaz tarafından şahıs işletmesi olarak 
kurulan firmamız, 1995 yılında limited şir-
keti oldu ve bugünlere geldi. 1992 yılının 
onuncu ayında ortağım Bekir Korkmaz ile 
birlik olduk ve güney sanayide iki dükkân 
tuttuk. 1993 yılında Yeni Cami’de ilk pera-
kende şubemizi açtık. Tabii bu perakende 
dükkânı açarken de toptan dağıtıma ve sa-
tışa ben çıkıyordum. Aynı zamanda üretime 
de devam ediyorduk. Bir iki çalışanımız ve 
kardeşlerimizin yardımı ile kuru yemişleri 
kavurup pişiriyorduk. Bartın, Bursa, İznik, 
Zonguldak ve Bolu gibi illere pazarlamaya 
gidiyordum. Toptan satışımız devam eder-
ken 1997 yılında ikinci şubemizi faaliyete 
geçirdik. Bulvar’daki Abasıyanık Sanat 
Merkezi’nin olduğu yerde bu şubemizi aç-
tık. 1998 yılının sonlarında şu anda bulun-
duğumuz yeri satın aldık. 1999 yılında ise 
fabrikanın yapımına başladık. 1999 yılında 
temeller atıldı ve karkas sistemle inşaat baş-
ladı. 17 Ağustos depreminde bizim burada-

ki fabrikamız yerle bir oldu. Depremden 
sonra büyük uğraşlarla fabrikamızı yeniden 
inşa ettik ve bu hale getirdik. 2001 yılında 
fabrikamızı hizmete açtık. 

2004 yılında fuarlara katılmaya başla-
dık. Bundan sonra biz de "İhracatla ilgili 
daha fazla ne yapabiliriz?" diye düşündük. 
Yurt dışı fuarlarına sürekli olarak katıl-
maya başladık. İngiltere’den İspanya’ya; 
Almanya’dan Cezayir'e, Tunus’a kadar bir-
çok ülkede stant açtık. Türkiye’de CNR’da 
yapılan fuara devamlı katılıyoruz. Ukray-
na’daki ilk fuarımızdan sonra İstanbul’daki 
fuarda Cezayirli bir müşteri bulduk. Antep 
fıstığı siparişi aldık. Bir de kendisi bizden 
ay çekirdeği istedi. Hiç unutmam o zaman 
İhracat Müdürümüz Selman Bey ile oturup 
hesapladık. "O siparişi kaç günde yapabili-
riz?" diye düşündük. Hiç durmadan 21 gün 
sürüyordu. Şimdi ise bir günde iki konteynr 
üretebiliyoruz. Biz o zaman o siparişi alma-

mıştık. Fakat şu anda geldiğimiz nokta bu. 
Biz fuar katılımlarımızın meyvelerini alma-
ya başladık. Şu anda ihracatımızın en yoğun 
olduğu ülke Irak. Bunun yanında Tunus, 
Cezayir, Kosova, Türkmenistan, Almanya, 
Hollanda ve Gürcistan gibi yerlere ihraca-
tımız yoğun. Ay çekirdeği %90 ile bu işin 
lokomotifi. Diğer ürünler de gidiyor ama 
başı çeken ay çekirdeği oluyor.

Peki yurt içindeki pazar payınız?

Biz biraz daha bölgesel çalışıyoruz. Bizim 
sınırımız İstanbul il sınırından, Zongul-
dak ve Bursa havuzu içerisinde yer alıyor. 
Doğu Marmara’da bizim 35 araçlık toptan 
dağıtımımız var. Perakende hizmetimiz 
Adapazarı’nda devam etmekte. Şu anda 
6 adet perakende mağazamız mevcut. İz-
mit’teki mağazamız şu anda pilot mağaza 
niteliğinde diyebiliriz. Bunu İzmit'te daha 
da arttırmak öncelikli hedefimiz. Aynı za-
manda İstanbul’da da bu zinciri devam et-
tirmek istiyoruz.

Bu başarı hikâyesinde ne tür sıkıntılar-
la karşılaştınız? Aklınıza gelen zorluklar 
nelerdir?

Çok sıkıntılar, üzüntüler oldu. Hatta zaman 
zaman şunu söylüyorum: "Keşke ben yıllar 
önce bir günlük tutsaydım." Bu tuttuğum 
günlükler şu an kitap bile olabilirdi, diye 
aklımdan geçiriyorum. 

Sakarya'nın Markası 
Adalılar Kuruyemiş'in 

Başarı Hikayesi

Değerli Okuyucularımız, 
Sakarya’nın önce gelen firmalarından 
Adalılar Kuruyemiş’in başarı hikayesini 
dinlemek üzere Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Hüseyin Tok ile birlikteyiz. 

Hüseyin TOK
Adalılar Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı
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Şu bir gerçek ki tecrübe satın alınamıyor. 
Yeni jenerasyona, gençlere şunu söylemek 
istiyorum: "Yaptığınız işleri inisiyatife bı-
rakmadan yapın." Biz Adalılar olarak kali-
teden asla taviz vermedik. Mağazalarımızın 
çok kaliteli olduğuna inanıyorum. Temizli-
ğe ve hijyene çok önem veriyoruz. Perso-
nelimize bu anlamda eğitimler veriyoruz. 
Bunun yanında bizim mutfağımız da tıpkı 
mağazalarımız gibi hijyenik. Vatandaşları-
mızın nereden kuru yemiş yediğini görme-
lerini isterim. 

Gelmek istediğim nokta şu: Bugün bir ma-
ğaza açmak istediğinizde öncelikle doğru 
lokasyonu bulmak zorundasınız. Ondan 
sonra yapacağınız şeyler için inisiyatif bı-
rakmayacaksınız. Nedir bunlar? Öncelikle 
göze hoş gelmeli ama en önemlisi kalite ve 
hijyen olmak zorunda. Eğer bunları yapıp 
istediğiniz verimi alamazsanız demelisiniz 
ki "Rabb'imin bana verdiği bu kadar." Tüm 
bunları yapmışsanız hiçbir mazereti yoktur. 
Gerçekten her anlamda tüm işleri yerine 
getirdiğinizde zaten gerekli verimi alırsınız. 

Fabrikanızda kuru yemişin yanında bir 
de kuru meyve olduğunu söylediniz. Bu 
ürün çeşidi daha sonra mı eklendi?

Kuru meyve yaklaşık 1995 yılından beri 
ürün gamımız içinde yer alıyordu. Ancak o 
zamanki şartlarda tüketim alışkanlığı haline 
gelmemişti. 

Şimdi reklamların da etkisiyle her geçen 
gün bu durum değişti. Son 10 yılda çok po-
püler oldu. 

Biraz da sektörün sorunlarına gelelim. 
Beklentilerinizi göz önüne aldığınızda 
size göre sektörün sorunları nelerdir?

Sektörün sorunları arasında öncelikle ta-
rımsal ürünler geliyor. Türkiye’de tarımsal 
ürünün bilinçli bir şekilde ekimi olmadığı 
için her yıl aynı kaliteyi ve aynı rekolteyi 
tutturabilmemiz zor oluyor. Çiftçilerin de 
bu sorunlardan muzdarip olduğunu hepimiz 
görüyoruz. Dengeli ekim olmadığı zaman 
biz alıcılar olarak zorluk çekiyoruz, ertesi 
yıl çiftçiler zorluk çekiyor. Kuru yemişte 
böyle bir sıkıntı var. 

Çözümü için sizce ne gibi önlemler alına-
bilir?

Bunun planlaması çok uzun bir süreç. Kuru 
yemiş temel ihtiyaç gıdası olmadığı için bi-
raz daha zorlaşıyor. Bugün birçok üründe 
teşvikler var ancak kuru yemiş temel gıda 
maddesi olmadığından sıranın gelmesi zor 
görünüyor. Hükümetin de bu konuya özel-
likle eğildiği söylenemez çünkü temel ihti-
yaç değil. 

Kuru yemişin sorunlarından genel olarak 
bahsedecek olursak zaman zaman rekolte-
deki sıkıntılar sebebiyle yurt dışından ithal 
getirmek zorunda kalıyoruz. 

Lezzet anlamında dünyanın neresinden 
gelirse gelsin Türkiye’deki kuru yemişin 
tadını alamazsınız. O anlamda mümkün 
olduğu kadar Türk ürünlerini kullanmayı 
tercih ediyoruz.  Biz Adalılar olarak fıstık, 
ay çekirdeği gibi ürünleri yurt dışından ge-
tirip iç piyasada hiçbir zaman satmadık. An-
cak kaju fıstığı gibi ülkemizde yetişmeyen, 
mecburi gelen ürünler oldu. Aynı zamanda 
badem, biliyorsunuz, Türkiye’de yetişmi-
yor. Yalnızca Datça’da yetişiyor. Oradaki 
badem de ilaçlık gibi bir ürün. O sebeple 
de bademi Amerika’dan alıyoruz. Mısır 
İspanya’dan geliyor, soslu mısır. Geriye ka-
lan tüm ürünlerimiz bizim yerli ürünlerimiz. 
Zaten kuru yemişte lokomotif, ay çekirdeği-
dir. Çünkü eğlencelik denildiğinde akla ilk 
ay çekirdeği geliyor. 

Sakarya Ticaret Borsası son zamanlar-
da güzel gelişmeler yaşıyor. Marmara 
Bölgesinde hatta Türkiye’de ilk sıralar-
da yer almaya başladı. Sizler de bir STB 
üyesi olarak, neler söylemek istersiniz?

Sakarya Ticaret Borsası’ndan genel anlam-
da memnunuz. Borsa, açmış olduğu labo-
ratuvar ile bu bölgeye çok ciddi hizmetler 
veriyor. Bu hizmetin buradaki gıda firmala-
rını çok ciddi şekilde rahatlattığını düşünü-
yorum. O anlamda burada laboratuvar hiz-
metinin olmasının Sakarya adına çok büyük 
bir şans olduğunu düşünüyorum. Öncelikle 
başkanı, yöneticileri ve tüm çalışanları kut-
lamak istiyorum.
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