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Rahmetli babamız
A z i z  Ü z e y i r  B e y ’ i n ;

D e! i r m e n c i k ’ t e  k i r e ç  o c a! ı ,
Adapazarı’nda da kireç dükkanı vardı. O nedenle

Adapazarı’nda oturuyorduk. Okulumu Adapazarı’nda
okudum. Babam kireççilik, otelcilik yaptı. Kazım Avcı ile
#kbal Oteli’ni çalı"tırdı. Kendisi Muzaffer Avcı’nın babasıdır.
Babam daha sonra da yo!urtçuluk i"ine girdi, bu
dönemde bizim bir aya!ımız köyde bir aya!ımız
Adapazarı’ndaydı.1964 yılında evimizin bodrum katında
20 litre süt ile yo!urt üretimine ba"ladı. $an Sokak’taki
evin altında süt ürünlerine devam etti, 1969’da Ulu sokak’a
geçti. $imdi Damla Süt’ün oldu!u binada kiracı olarak
uzunca bir süre çalı"tık. Örfi idare dönemlerine kadar
devam ettik. #"letmeye geldiler, mühürlediler, o binada
yapamayaca!ımızı söylediler. Biz de ta"ınmaya mecbur
kaldık. Be"köprü’de Balkanlı Pompa’nın yanında Adem
Yıldız’ın bir binası vardı, eski sucukhaneydi.

Duvarlar mozaikti, içerisi çok da temizdi, i"letmemizi
oraya ta"ıdık.1967 yılında ilerleme kaydederek daha
büyük bir tesise geçtik. Günde 6.000 litre sütü i"leyerek
Sakarya ve #stanbul illerinde ürünlerimizi hizmete sunduk.
#lk kez 1970 yılında ayran üretimine a!ırlık vererek ürün
portföyüne pastörize süt ve beyaz peynir üretimini de
kazandırdık.

Babam ileri görü"lü bir insandı. Bir i"i kurdu!u zaman,
sorumluluk veren biriydi ve çocuklarına sorumlulu!u
ö!retti. Mesela ben küçük ya"tan itibaren sorumluluk
almayı seven atak biriydim. 1970’lerde, hemen hemen
14 ya"ındayken benden muhasebe kayıtlarını tutmamı
istemi"lerdi.

Firmamızın adı Güne" Süt Gıda Kolektif $irketi’ydi.
Ben, karde"lerim Muammer ile Enver, bir de babamız
olmak üzere 4 ortaktık. % 25’er hissemiz vardı. Kolektif
"irkettik.

Be"köprü’de i"lerimiz iyi gitmedi ve 1972 sonlarında
epey bir zarar ettik. O zaman beyaz peynir ve ayran
yapıyorduk. So!uk hava depoları yoktu. Çok ilkel "artlarda
çalı"ıyor, bir taraftan da #stanbul’a süt kaynatıp
gönderiyorduk. Çok karma"ık bir düzen içinde devam
ediyordu i"ler. Suyun yoklu!u ve elektriklerin çok sık
kesilmesi, zarar etmemizin en önemli iki sebebiydi. Süt,
bunlardan çok etkileniyor.

Babam bizim onayımızı da alarak tesisi De!irmencik

k ö y ü n e
ta"ımaya karar verdi.

Babam çok küçük olmamıza
ra!men her zaman bizim fikirlerimizi alırdı.

Do!ru olaca!ını dü"ündük, i"letmemizi 1972 sonlarında
De!irmencik’e ta"ıdık. 2006 yılına kadar, yakla"ık 34 yıl,
De! i rmencik’te çal ı"malarımıza devam ett ik.

Babamla 1993 yılında i"le ilgili görü" ayrılı!ına dü"tüm.
$irket yapımız bozulmaya ba"lamı"tı çünkü. Babama
“Beni azat et, senden hiçbir "ey de istemiyorum.” dedim.
Muammer a!abeyim, 1972’de bizden ayrılmı"tı zaten.
Uzun yıllar Mutlu Akü’de çalı"tı, emekli oldu, "imdi
Esentepe’de oturuyor. Enver a!abeyim 1998’de vefat
edene kadar, babamla çalı"maya devam etti.

1993’te ben ayrıldım. 33-34 ya"larındaydım. O günkü
"artlarda 600 lira para ile yola çıktım. #ki tane 250, bir
tane de 100 lira param vardı. Çok "eyler dü"ündüm.
“Mantar üretimine mi girsem?” dedim. Hiç sermayem
yoktu. Çiçekçilik yapmayı dü"ündüm. Bunları hep
babama rakip olmayayım, hep farklı bir sektörde olayım
diye dü"ündüm. Ama benim de bildi!im i" buydu.
Çocuklu!umdan beri geldi!im bu noktaya, bu i"le
gelmi"tim.

O yıllarda bizim sektörümüzde güçlü firma olarak
Adapazarı’nda Uluda! vardı, iyi bir markaydı. Yusuf
Güre"’in Abant Süt’ü vardı, o da iyi bir markaydı. Orhan
Baldo!an’ın Ada Süt’ü vardı. #yi firmaydı.

Gecenin geç saatlerine kadar uyuyamıyordum tabii.
55 günün sonunda, bir gece yarısı kararımı verdim: “Ben
bu i"i, bildi!im i"i yapmalıyım.” dedim. Köydeki ev benim
üzerimeydi. Dü"ündüm, ta"ındım ve Ferizli’de gıda i"i
yapmaya karar verdim.

Ferizli en uygun mekândı, sütün bol oldu!u yerdi.
Sonra çevrem Ferizli’deydi. Bir taraftan siyasi yönüm de
vardı. Anavatan Partisi’nde ilçe yönetiminde görev aldım,
sonra il genel meclisi üyeli!i yaptım. Büyük o!lum Cihan,
15, küçü!ü Gürkan 13 ya"larındaydı. Ama onların da
çok eme!i vardır. O tamirhaneleri ilk kiraladı!ımızda
oranın temizli!ini, badanasını, her i"ini beraber yaptık.

1993 yılında Ferizli’de süt i"i yapmaya karar verdi!imde
cebimde –dedi!im gibi- 600 lira para vardı. Ama itibarımız
çok yüksekti. Allah da itibarımızı bozdurmasın in"allah.
#"i iyi bilmek ve itibarı yüksek olmak, bize yol aldırdı. Bu
bize Allah’ın bir lütfudur. Bu arada, hiç kimseden bir lira
para talep etmememe ra!men, e"im dostum yardımcı
oldu. Birisi 1000 mark, birisi 2000 mark, birisi 3000 mark
verdi. Böylece 13000-14000 mark para geldi. Bu paranın
7000 markıyla i"letmenin bazı giderlerini kar"ıladım, 6000
markıyla pe"inatını verdim, bir araba aldım. Ba"langıcım
böyle oldu.

Merhaba Muzaffer Bey, Sakarya Ticaret Borsası
Dergisi Okuyucularına Kendinizi ve Süt Mamulleri
Sektöründe Önemli Bir Yere Sahip Oldu"unu
Bildi"imiz Firmanızı Bizlere Tanıtır Mısınız?

1955 yılında Sakarya’da do!dum.  Sakarya Donatım
#lkokulu’nda ilkö!retimi tamamladıktan sonra ortaokul
2.sınıfta okul hayatıma son verip i" hayatına atıldım.

E!itim hayatımı yarıda bırakmak her zaman içimde
ukde olarak kaldı!ı için ilerleyen yıllarda e!itimime
açık ö!retimde devam ettim ve lise mezunu oldum.
Biz 9 karde"ten olu"an bir aileyiz: Muammer, Rukiye,
Hankiye, Enver, Muzaffer, Hayriye, Handan, Candan,

Zafer. Enver a!abeyimi 1998’de
kaybettik. Di!er 8 karde" sa!ız.

1975–1977 yılları arasında
vatani görevimi tamamladım, 1
Mayıs 1977’de evlendim. 1978’te
büyük o!lum Cihan, 1980’de
Gürkan, 1985’te en küçük o!lum
Tolga dünyaya geldi. Cihan, 2000
yılında Sakarya Üniversitesi Beden

E!itimi Fakültesi’nden mezun
oldu. 2001 yılında da vatani
görevini tamamladıktan sonra
"irket i"leri ile ilgilenmeye
ba"ladı. Ortanca o!lum
Gürkan, Bilkent Üniversitesi
#"letme Fakültesi’nden
2002 yılında mezun olarak
bünyemize dahil oldu.

En küçük o!lum Tolga
ise New York Pace

Üniversitesi #"letme
Fakü l tes i ’nden
2 0 0 9  y ı l ı n d a
mezun  o ldu .

“SEKTÖRÜMÜZ
AVRUPA BiRLi⁄i
ÜLKELERiNDEN
iLERiDE”

MUZAFFER GÜNEfi
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Ba"ladı!ımızda kapasitemiz günde 2.400 litre süttü.
Bu süt, bana, Ferizli’nin kendi içerisinden geliyordu.
Daha sonra kapasite arttıkça, çevre köylerden,
Adapazarı’ndan da süt gelmeye ba"ladı. 1995’de babam
vefat etti. 1996 yılında babamın ve karde"lerimin ortak
oldu!u Güne" Süt Ürünleri de bana geçti. Üç sene sonra
devralmak zorunda kaldım. Ferizli’dekini kapattım.
De!irmencik’teki tesisi elden geçirdim, revize ettim.
Kapasiteyi  günde 35 tona kadar çıkart t ım.

19 yıl sonra bu sene kapasitemiz 200 tona kadar çıktı.
2 ton 400 litreden 200 tona. A"a!ı yukarı seksen kat
kadar bir büyüme gerçekle"tirmi"iz çok "ükür. Büyümede,
geli"mede çocuklarımın da katkısı çok büyüktür. 1993’de
babamda ayrılıp Güne"o!lu Gıda’yı kurdu!umda
çocuklarım okullarındaydı. Tatillerini devamlı i"letmede
geçiriyorlardı.

1996’da Cihan ve Gürkan’a sordum: “Okuyup kariyer
mi yapacaksınız, yoksa bu i"i mi sürdüreceksiniz?” #kisi
de, üniversiteyi okuyup bu i"i sürdürece!iz, dediler.
Onların bu sözleri bana daha da cesaret verdi. 1997
itibarıyla kapasiteyi yükseltmeye ba"ladım. Hayalimdeki
i"letme buydu, günde 200 ton süt i"lemekti. Büyük o!lum
Cihan, Sakarya Üniversitesi Beden E!itimi bölümünü
2000’de bitirdi. Gürkan da 2003’te Ankara Bilkent
Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünü bitirdi. Okulu
hem #ngilizce hem Fransızca oldu!u için altı yıldı. 2001
yılı itibarıyla Cihan’a imalat sorumlulu!unu vermi"tim.
2004’de Gürkan’a muhasebe ve pazarlama
sorumlulu!unu devrettim. Tolga da Amerika’da tanıtım
ve reklamcılık okudu, o da firmamızın reklam ve
tanıtımlarından sorumlu oldu.

Süt ürünleri kurulu"larının peynir altı suyu çok problemli
oldu!u için süt kurulu"larının aynı sanayide toplanması
gerekti!i söyledim. 1994’te Anavatan Partisi’nden
Ferizli’den il genel meclisi üyesi seçilmi"tim. O zamanki
Vali Yener Rakıcıo!lu: “Ne yapacaksınız peynir altı
sularını?” dedi. “Sayın Valim; bunun arıtılması çok zor,
çok da maliyetli bir "eydir. Bizim bir araya toplanmamız
gerekir, burada peynir altı suyu fabrikası yapmamız
lazım. O fabrikada peynir altı suyundan PST dedi!imiz
peynir altı suyu tozu üretilir. O da bisküvi sanayinde çok
kullanılan bir üründür. Atı!ı ekonomiye dönü"türebiliriz.

Bu organize sanayiden bize yer tahsis ediniz.” dedim.
O günkü "artlarda süt ürünleri üzerine çalı"an 11 firma
olarak taahhütname verdik. $u anda 4 tanesi burada,
yakında bir tanesi daha faaliyete geçecek in"allah. Biri
de daha in"aata ba"lıyor. Peynir altı suyu fabrikasını
kuramadık ama "u anda Akyazı’dan bir firma alıyor ve
tekrar ekonomiye kazandırıyor. 3. Organize’de "u anda
27 firma faaliyet gösteriyor. Tamamlandı!ında 43 firma
olacak. Di!erler firmaların da in"aatları devam ediyor.
Üç sene içerisinde bu organize sanayi bölgesinde yüzde
yüz dolulu!a ula"ılır diye dü"ünüyorum.
Bu Güne Kadar Üstlendi"iniz Görevler Nelerdir?

1992’de Süt Sanayicileri Birli!i Vakfı Kurucusu ve
Ba"kanı, 1994-1999’da Sakarya #l Genel Meclis Üyesi,
2005-2009’da Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu
(muhasip) Üyesi, 2007-2008’de Sakaryaspor Yönetim
Kurulu Üyesi, 2010-2011’de Sakaryaspor Yönetim Kurulu
Üyesi, 2009-2011’de Ticaret Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Ba"kan Yardımcısı, 2010-2013’te Türkiye Bosna
Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Ba"kanı, 2003’te
3. OSB Müte"ebbis Kurulu Üyesi oldum.
Türkiye Bosna Hersek  Kültür Ve Dayanı!ma
Dernekleri Federasyonu Ba!kanlı"ını Yaptınız. Bu
Konu #le #lgili Neler Söyleyeceksiniz?

Evet, "u anda görevimi sıralı olarak devrettim; ama
bu konu çok ciddi bir konudur. 1992-1995 yıllarında
Avrupa’nın ortasında Bosna’da, Srebrenitsa’da, 8372
masum insanın katledilmesi ve tüm dünyanın buna sessiz
kalması, insanlık adına büyük bir utançtır.  Türkiye’den
Bo"nak karde"lerimize yardım göndermek amacı ile
kurulmu" olan derneklerimizin, 2003 yılında bir araya
gelmesi sonucu “Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri
Federasyonu” kurulmu"tur. Bugün bünyemizdeki 16
dernek ile faaliyet sürdürmekteyiz. Federasyonun
faaliyetleri tamamen; bir daha böyle bir katliama maruz
kalmamaları için soyda"larımızın arkasında bir güç
olu"turmak ve o karde"lerimize sosyal, kültürel, ekonomik
anlamda yardımcı olabilmektir. Oradaki sava"
ma!durlarına yardımlar göndermek, ileti"imimizi daha
da arttırmak ve asimile olmamak adına çalı"malar
yapmaktayız. Ben birlik ve beraberli!in ölümden ba"ka
her "eyi yendi!ine inananlardanım.

Güne!o"lu Süt Ürünleri Modern Bir Üretim Tesisine
Sahip. Geleneksel Üretimden Modern Üretime Geçi!
Süreciniz Hakkında Bilgi Verebilir Misiniz?

Bugün itibarıyla 75 kalem süt ürünü üretiyoruz. Yo!urt
grubunda 20’nin üzerinde ürünümüz var, beyaz peynirde
de birçok çe"idimiz var. Ka"ar peynirde bazı çe"itlerimiz
mevcut. Sert grup dedi!imiz yerel ürün çe"itlerimiz var.
Krem peynir, tereya!ı, lor peynir üretimi de yapıyoruz.
Dört ana grupta 75 çe"it ürün üretmekteyiz. 82 araçtan
olu"an araç filomuz var. #stanbul’da Avrupa ve Anadolu
yakasında iki bölge müdürlü!ümüz var. #zmit’te bölge
müdürlü!ümüz mevcut. Adapazarı’nı buradan, Ferizli’deki
fabrikadan, idare ediyoruz. Ankara’da, Bolu’da, Düzce’de,
Karabük’te, Zonguldak’ta, Ere!li’de, Antalya’da bayimiz
var. Yalova ve Bursa’yı fabrikadan koordine ediyoruz.
Bugün itibarıyla 16-17 "ehirde ürünlerimiz satılıyor. #yi
bir mü"teri profilimiz var, gün geçtikçe de mü"terilerimiz
ço!alıyor.
Güne!o"lu Süt Ürünlerinin Belirledi"i Stratejik
Hedefler Nelerdir?  Süt Mamulleri Pazarında Nasıl
Bir Yapılanma #çindesiniz?

%40’ı gıda olmak üzere süt ürünlerinin yanı sıra yem
i"ine de girdim. Pazarlama i"lerimiz için Günpa’yı kurdum.
Sütü alıyoruz köylerden, ba"ka ihtiyaçlarını veriyoruz;
bir anlamda barter (takas) yapıyoruz.  Güne"o!lu Süt
Ürünleri olarak 2012 itibarıyla 35 bin metrekare alan
üzerinde 10 bin metrekare kapalı alanda günde 200 ton
süt i"leyebilen bir kapasite ile üretime devam etmekteyiz.
Bugün itibarıyla iki firmamızda, imalat ve pazarlama
olmak üzere, 230 çalı"anımız var.

Bizim için en önemli konu kalitedir. “Kalite, kalite,
kalite...” diyoruz. Kesinlikle kaliteden ödün vermiyoruz.
Sektörümüzde dev Ülker, Süta", Pınar, Yörsan gibi
firmalar var; ama arkada"larıma hep söylüyorum:
“Rakibimiz, kendimiziz.” Kendimizi gün geçtikçe
geli"tirmemiz lazım. Bugün yeni bir açılım içerisinde olan
ulusal bir markayız. On yıl sonraki hayalim, Güne"o!lu’nu
daha ulusal ve bilinirlik kazanmı" bir marka haline
getirmek. Bizler Güne"o!lu olarak her yıl, yılsonu
de!erlendirmeleri ve yeni yıl planlamaları yaptı!ımız gibi
uzun vadeli hedeflerimizi de her 5 yılda bir yeniliyoruz.

Geçirdi!imiz son 5 yıllık ivme Güne"o!lu markası için,
buna çok büyük bir örnektir. Güne"o!lu markasına daha
fazla de!er katmak için reklam ve pazarlama stratejileri
uygulayarak gelecek hedeflerimize emin adımlarla
ilerliyoruz. Marka için yapılmı" bir ara"tırmaya göre;
insanlara bir sektör söylendi!inde o sektörle ilgili en
fazla 7 marka sayabildikleri tespit edilmi"tir. Genel
ortalamaya bakıldı!ında bu rakam 5 marka olarak
söylenebilmektedir. Bizler de 5 yıl sonra Güne"o!lu
olarak, marka adı soruldu!unda insanların akıllarındaki
ilk 5 marka içerisine markamızın girmesini istiyor ve
hedefliyoruz.
Sektörünüzdeki Önemli Sorunlar Nelerdir?

Sektörümüzdeki sorunların en ba" ında yem
maliyetlerinin yüksek olması geliyor. Bunun yanı sıra
bölgesel olarak de!i"en süt alım farklılıkları da bizler
için sorun te"kil etmektedir. $ehrimiz, co!rafi konumu
ve toprak verimlili!i açısından tarım ve hayvancılık
alanında da ciddi istihdam ortaya koymu" bir kent
olmalıdır. Bu konuda çalı"malar yapılmalıdır.
Sektörünüze Yönelik Olarak Devletten Beklentileriniz
Nelerdir?

Devletimizden beklentimiz, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlı!ının denetimlerinin ço!almasıdır.  Ayrıca kontrol
mekanizmasının daha aktif çalı"ması gerekmektedir.
Yem fiyatları da en önemli konu tabii ki.
Son Olarak $unu Sormak #stiyoruz.  Sakarya Ticaret
Borsası’ndan Beklentileriniz Nelerdir?

Borsamıza gelince, yönetim ve icra heyeti son yıllarda
oldukça ba"arılı i"lere imza atıyor. Bildi!im kadarı ile
depolama konusunda çalı"malar yapılmakta. Bu
çalı"malara ilaveten sektör temsilcileri, sivil toplum
kurulu"ları ve borsamız bir araya gelip yeni projeler
üretmeli; bizlerden fikirler alarak sektördeki sıkıntıları
halletmelidir.

Muzaffer Bey Verdi!iniz Bilgiler #çin Te"ekkür Ediyor
Ba"arı l ı  Çalı"malarınızın Devamını Dil iyoruz.

Bende “Borsa Dergisi”ne sayfalarında bize yer ayırdı!ı
için te"ekkür ederim.


