
Ömer ÇEVİK
Çevik Bakliyat Yönetim Kurulu Üyesi

Bugün Sakarya’nın bir başarı hikâ-yesini 
anlatmak üzere Çevik Nakliyat firmasında  
Ömer Çevik ile birlikteyiz. Birleşmiş Millet-
ler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO)2016 
yılını Bakliyat yılı ilan etmesi sebebiyle bu 
konu hakkında da yine Ömer Bey’den bil-
giler alacağız. Öncelikle kendisini ve firma-
sını bizlere tanıtmasını isteyeceğiz.

Merhaba Ben Ömer Çevik. Çevik Ticaret 
Kolektif Şirketi’nin 3 ortağından birisiyim. 
İş hayatımıza 1957’de ufak bir pastane ile 
işe başladık. 1967’de toptancılığa başladık. 
1975’te modası geçmiş belki ama bu kolektif 
şirketi kurduk. O gün bugündür 2 ortak olarak 
başladığımız Çevik Ticaret Kolektif Şirketi, 3 
ortak olarak hizmetlerine devam ediyor. Or-
taklarımızdan birisi, ağabeyim Raşit Çevik. 
Diğeri de yeğenim Uğur Çevik. 1957’de baş-
ladığımız küçük pastaneyi Pamukova’da açtık. 
Daha sonra 1967’de toptancılığa ufak ufak 
adım attık. 1970 ile 1980 arasında Pepsi gru-
bunun Bilecik ve çevresi bölge bayiliğini yap-
tık. 1975’te şirketimizi kurduk, 1981’de bak-
liyatla ile ilgili olarak Adapazarı’nda bir şube 
açtık. O yıldan bu yana birtakım bayilikler al-
dık. Bu arada bakliyat işlerini geliştirdik. Daha 
sonra Topça’da faaliyete başladık. Topça’dan 
sonra buradaki yerimize başladık. Şu an içinde 
bulunduğumuz yeri yaptırdık. 10 senedir bu 
mekânda bu işlerimize, bayiliklerimize devam 
ediyoruz.

Ömer Bey bayilikler dediniz. Bu bayilik-
ler arasında hangi markalar var?

Colgate, Palmolive, Edirne Yağ Sanayi, Ec-
zacıbaşı Girişim Pazarlama, Tamek konserve 
grubu, Marmara Birlik, Henkel grubu, Filiz 

Barilla, Binboğa bal gibi markalarda bayilik-
lerimiz var. Bunların yanında bakliyat paketle-
me işimizi de yürütüyoruz. Kocaeli, Sakarya, 
Düzce ve Bolu olmak üzere bu 4 ilde faaliyet 
gösteriyoruz. Bu bayiliğini yaptığımız ürünle-
rin dağıtımı ve ayrıca bakliyat olarak bu böl-
gede yapılanmış durumdayız. Bakliyatta zaten 
Türkiye genelinde bir marka yok maalesef. 
Çünkü bölgesel alışkanlıklar, bölgesel farklı-
lıklar, markaya olan alışkanlıklar her bölgenin 
tükettiği ürünün farklı oluşu; o bölgenin insan-
ları tarafından lanse edilmiş olması ve karların 
da bakliyatta genel olarak düşük olması başka 
bölgelerdeki yapılanmayı biraz zorlaştırıyor. 
Sakarya’nın Çevik diye bir markası var. Şu an 
hemen hemen tüm marketlerde paket bakliyat 
olarak ürünlerimiz yer alıyor. Ulusal reklam-
larımız da var. Şu an bölgedeki durumumuz 
epey iyi. Özellikle bulunduğumuz bölgeye 
mümkün mertebe hâkim olmaya çalışıyoruz.

Ömer Bey, tüm bu işleri kaç personel ça-
lıştırarak yürütüyorsunuz?

80 civarında personel ile çalışıyoruz. Araç 
filomuz mevcut. 10 adet kamyonumuz var. Pa-
zarlamacılarımızın kullandığı araçlar da yakla-
şık 30 civarında. 

Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? 
Farklı bölgelere yayılmak ya da diğer iller-
de yapılanmak gibi bir düşünceniz var mı?

Şimdi bayiliklerle beraber olunca fazla ya-
yılamıyoruz. Çünkü diğer illerde diğer bayi-
likler var ve bölge ihlali bayiliklerde maalesef 
olmuyor. Olmayınca da bakliyatta da diğer 
illerde yapılanmamız biraz zor oluyor. Ancak 
o bölgede bayilik ihdas edip o şekilde üretimi 
artırmak ve daha yüksek bir çalışma tempo-
suna girmek gerekiyor. Ama bunun için de 
biraz daha zamana ihtiyacımız var. Hiçbir şey 
birdenbire olmuyor. Bence imalatımızı biraz 
daha artırmamız lazım. Mevcut kapasitemiz 
biraz düşük. Çalışma şartlarımızı biraz daha 
rahatlatmamız için daha geniş, büyük bir yer 
bulup daha iyi organize olmamız gerekiyor. Şu 
an mevcut kapasite bu bölgeye yetiyor. Ancak 
daha fazla bölgeye yayılmamız için kapasiteyi 
biraz daha artırmamız gerekiyor. Saatlik kapa-
sitemiz 5-6 ton civarında. Bu sayı bu bölge için 
yetiyor. Büyümek ve yayılmak için daha fazla 
üretim yapmak gerekiyor. Fakat karlılık düşük 
olduğu için yayılmanın birtakım mahsurluk 
tarafları oluyor. Bu şartlarda, bu ortamda; bi-
raz daha dikkatli hareket etmek ve dibi görün-
meyen suya pek girmemek, temkinli olmak 
gerekiyor. Şu an ülkemizin içinde bulunduğu 
ekonomik şartlar da bunu gerektiriyor. 

Bildiğimiz gibi FAO 2016 yılını ‘Bakliyat 
Yılı’ ilan etti. Bu gelişmeyi nasıl değerlendi-
riyorsunuz?

Evet, Cengiz Bey. Doğrudur. FAO, Roma’da 
gerçekleştirilen “146. Konsey Toplantısı”nda 
2016 yılının “Uluslararası Bakliyat Yılı” ilan 
edilmesini kabul etti.

Türkiye’nin öncülüğünü yaptığı bu öne-
rinin, haziran ayında yapılacak 38. FAO 
Konferansı’nda da onaylanması bekleniyor. 
Olaya bizim penceremizden bakacak olursak  
bizim bakliyatta ve tarımda almamız gereken 
epey bir yol var. Biz de öncelikle bir üretim 
planlaması ve bir tüketim planlaması yapıl-
ması gerekiyor. Gerçi bu konuda Türkiye 
havzalara ayrıldı ve her havzada belli ürün-
lere destek verilmek kaydıyla bu yola girildi. 
Biraz daha acele edilmesi gerekiyor. Bu arada 
biraz ziraat odalarının devreye girip halkı bir 
noktada belli oranda bilinçlendirmesi, ekim 
alanlarının tüketime yönelik planlaması ge-
rekiyor. Bu çok önemli. Bakın,  “popcorn” 
diye tabir ettiğimiz patlamış mısır; şu anda 
fiyat olarak yerlerde sürünüyor. Biz bunu 
Türkiye olarak daha önceleri Arjantin’den 
ithal ediyorduk. İçerde buna teşvik verildi. 
Fakat fiyatlar düşünce önümüzdeki sene üre-
ticiler ekmeyeceklerini söylüyorlar. Bu sefer 
de fiyatlar anormal derecede yükseliyor. Bu 
örnekte olduğu gibi bütün ürünlerde geçerli 
olacak bir şekilde üretim ve tüketim denge-
sinin sağlanması gerekmektedir. Pirinçte çok 
olumlu adımlar atıldı. “Osmancık pirinç” türü 
lanse edildi. Bu pirinç hemen hemen üretim-
tüketim dengesini yakalar hale geldi. Pirinçte 
hayli yol alındı. 3-5 sene evvel pirinçte %30 
gibi bir açığımız vardı ve ithal ediliyordu. Şu 
anda dengeli gidiyor. Ayçiçeğinde çok büyük 
açığımız var. Ayçiçeğini, yağını ithal ediyoruz. 
Yağda büyük açığımız var. Hemen hemen 3/1 
yerli üretim, 3/2’si dışarıdan geliyor. Bu dü-
zenlemeleri belli bir program dâhilinde ziraat 
odaları ve Tarım Bakanlığının el ele planla-
ması ve içerideki eksikleri bu şekilde telafi et-
meleri gerekiyor. Bu arada Toprak Mahsulleri 
Ofisi’nin belirli bir denge kurması gerekiyor 
ki yapıyorlar da. 80 bin ton civarında çeltik 
alımı yapılmış. 

Türkiye’de iyi şeyler oluyor ama Türkiye 
daha iyi şeyler hak ediyor. Bir şeylerin daha 
aktif hale getirilmesi lazım. Bir arkadaşımın 
anlattığına göre Amerika’da her yerleşim biri-
minde ziraat mühendisleri, ziraat odaları üre-
timi planlayıcı hamleler yapıyorlar. Kimin ne 
ekeceğini, ne kadar ve kaç dönümden ekece-
ğini planlıyorlar. Bunlar bir noktada birleşiyor 
ve tüketime endeksli olarak üretim yapılıyor. 
Bu arada ihraç edilecek miktarlar da belirle-
niyor. Hesaplar bir sene öncesinden yapılmış 
oluyor. Bizde de bu modellere mutlaka geçi-
lecek. Türkiye iyi yolda. Ama biraz daha hızlı 
hareket etmemiz gerekiyor. Diğer ülkeler 1 
giderken bizim 2 gitmemiz gerekiyor.

Biraz da sorunlarınıza değinelim. Ön 
planda olan sıkıntılar veya sorunlarınız ne-
lerdir? İletmek istediğiniz mesajlar var mı?

Türkiye’nin şartları hepimizin malumu. Ti-
cari yönden sıkıntılar elbette oluyor. Tahsilât 
zorlukları yaşanıyor. Arada bir dağıtım sorunu 
da oluyor. Ama  zor olmasa bir şeyin başarıl-
ması pek mümkün olmuyor. Önemli olan zoru 
başarmak. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. 
Yani sorunsuz bir iş, dikensiz bir gül bahçesi, 
maalesef mümkün değil. Hiçbir zaman “Ben 
bu işi yapmayacağım” diyemiyorsunuz. Aşa-
ğı yukarı 50 senedir bu işin içindeyim. Kışın 
okulda, yazın işte… Öğrencilik yıllarım da 
dâhil olursa bu süreden bile fazla... 

Bu işe alıştık ve başka bir iş yapmamız pek 
mümkün değil. Zorluğuna da kolaylığına da 
alıştık. İnsanlarla uğraşmak, personel çalıştır-
mak dahi başlı başına bir iş biliyorsunuz. Tüm 
zorluklarla baş etmeye çalışıyoruz ve edece-
ğiz. 

Peki, beklentileriniz neler? Devletimiz-
den bir beklentiniz var mı? 

Personel masrafları bizde oldukça öne çı-
kıyor. Hayli yükseldi. Devletin de masrafları 
çok yüksek. Buna kendi içimizde bir çözüm 
bulmamız gerekiyor. Her şeyi devletten bek-
leme düşüncesi de bana göre yanlış. Şu ver-
giyi almasın, bu vergiyi almasın; oraya yar-
dım, buraya yardım da olmuyor. Bakın, şimdi 
Kocaeli’deki köprüyü yapıyorlar, 3. boğaz 
köprüsünü. Türkiye’nin büyük yatırımları 
var. Bunlar için para gerekiyor. Bunlar hep 
birbirine bağlı şeyler. Herkesin sıkıntıları var 
ama oturup ağlamanın da bir faydası yok. Mü-
cadeleye devam edeceğiz, başka da çaremiz, 
maalesef, yok.

Eklemek istediğiniz son bir sözünüz var 
mı?

Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
Çevik Ticaret’ten, Çevik Bakliyat’tan dilerim 
memnun kalıyorlardır. Umarım ürünlerimizi 
severek, isteyerek ve özellikle bölgemizin 
ürünü diyerek, hoşlanarak tüketirler. Bu da 
bizleri mutlu eder.

"TÜRKİYE İYİ YOLDA
AMA BİRAZ DAHA

HIZLI HAREKET ETMEMİZ 
GEREKİYOR."
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