
-“Ayhan Akman kimdir, 
bu başarıyı nasıl elde etmiş-
tir?” sorusuyla başlayalım.

 Merhaba, hoş geldiniz Sayın 
Cengiz Olgaç. İlk önce Sakarya 
Ticaret Borsası dergisine ve yöne-
ticilerine bizlere böyle bir imkan 
sağladıkları için teşekkür etmek 
istiyorum. Başarı hikayemize ge-
lince bizim başarımızın mimarı 
kesinlikle bu meslekteki en eski 
ve en tecrübeli kişilerden biri olan 
rahmetli babamız Sayın Hasan 
Akman’dır. Bizler bildiğimiz her şeyi ve hayatımız-
daki tecrübeleri kendisinden öğrendik. 10 yaşım-
dan itibaren yani 40 yıldır babamın yanında ve bu 
mesleğin içerisinde yer aldım. 

Ben 1965 yılında Sakarya'da doğdum. İlkokulu, 
ortaokulu ve liseyi Sakarya'da okudum. Burada 
evlendim, iki çocuğum var.

-Allah bağışlasın. 

Teşekkür ederim, cümlemi-
zin inşallah. Ortaokul zamanı 
Sakaryaspor’un alt yapısında 
rahmetli Ekrem Karaberber ne-
zaretinde futbola başladım. Allah 
rahmet eylesin, hayatımda bana 
ilk noktayı koyan insanlardan bi-
risidir. Bu arada doksanlı yıllarda 
futbol hakemliği de yaptım, son-
rasında hem okul hem futbol hem 
iş hayatı devam etti. 

1981 yılında büyük ağabeyim 
Yalçın vefat edince tamamen ba-

bama yardımcı olmak amacıyla iş hayatına adapte 
oldum. Disiplini, mesleki dürüstlüğü, ticari ahlakı ve 
azmi babamızdan öğrendik, kendisinden aldık ve 
bunu devam ettirmeye çalışıyoruz.

-Ayhan Bey, her meslekte sezon vardır. 
Bu işin sezonu hangi dönemler? 

Bizim sezonumuz, taze sezon dediğimiz nisan 
ve mayıs aylarında Adana'dan başlar. Ödemiş'ten 

Merhaba, Değerli Sakarya 
Ticaret Borsası Dergisi 

Okuyucuları… 
Bu sayımızda yeni bir 

röportajımızda yine sizlerle 
birlikteyiz. Bu sayımızda, 

patates ve soğan 
toptancılığı yapmakta 

olan Sayın Ayhan Akman 
ile birlikteyiz. Ayhan 

Akman’dan mesleğindeki 
başarılı çalışmaları 

hakkında bilgiler alacağız, 
başarı hikayesini  bizlere 
anlatmasını isteyeceğiz.

Ayhan Akman

“DEVLETIMIZIN EN KISA ZAMANDA KAYIT 
DIŞI TICARETI ÖNLEMESI GEREKIYOR.”

STB 50. Yıl Onur Üyesi  
Baba Hasan Akman
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devam eder. Adapazarı, Afyon daha sonra Nevşehir gelir. So-
ğan olarak Polatlı, Amasya, Merzifon tarafları ile devam ede-
rek tekrar nisan ayına kadar gelir. 

Bizim mesleğimiz çok meşakkatli, yoğun ve koşuşturma 
gerektiren bir meslek. Gece 12.00'de, 1.00’de kalkıp ertesi 
gün yine saat o saatlere kadar yoğun bir koşuşturma sonu-
cunda ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Bu saatten sonra 
da banka işleri ve ticari işler başlar yani kısaca günde bir 
kaç saat uyku ile bu işi yapmaya çalışıyoruz. Uykunun az ol-
duğu, fedakarlık isteyen bir meslekteyiz. Nasıl fırıncılar gece 
çalışıyorsa bizim de işimiz gece başlar. Vatandaşımıza hiz-
met etmeye devam ederiz. Mesleğimiz, baba mesleği ve bu 
işi seviyoruz severek yapıyoruz. Aslında biz şanslıyız çünkü 
Hasan Akman'ın oğluyuz. Pazarcı esnafından hal esnafına, 
toptancısından kamyoncu esnafına, çiftçi, köylü, üretici, tüke-
tici… Herkesin sevdiği, saydığı, takdir ettiği bir insanın oğlu 
olduğumuz için gurur duyuyoruz. Bu meslekte buralara kadar 
gelebilmemizin en büyük mimarı kesinlikle babamızdır. Bizler 
onun attığı temeller üzerinde çok çalışarak, çaba göstererek 
buralara kadar geldik. Kendisinden Allah razı olsun.

-Ayhan Bey, ailenizde sizden başka bu sektörde 
çalışan var mı?

Var tabii. Bir kız kardeşim, bir erkek kardeşim var. Kız kar-
deşim ve eşi bu meslekte devam ediyorlar. Erkek kardeşim 
de yine burada, halde bu işle iştigal ediyor. Ayrıca büyük 
oğlum da burada, bu şekilde mesleğimizi devam ettiriyoruz. 
Ailece baba mesleğinin içerisindeyiz. Erenler’deki patates 
halinde bir mağazamız var. Erkek kardeşimle birlikte burayı 
da yönetmeye çalışıyoruz. Ayrıca Düzce'de bir iş yerimiz var.

-Sayın Akman mesleğinizdeki önemli sorunlar-
dan bahseder misiniz?

Tabii ki... Özellikle tarımdaki istihdamın düşmesi en bü-
yük sorunlardan birisidir. Tarımda istihdam edilen yedi sekiz 
milyon kişi vardı ancak bu rakam maalesef dört buçuk beş 
milyon kişiye kadar geriledi. Bu çok büyük bir kayıp.

-Bu kaybın nedeni nedir Ayhan Bey?
Başta maliyetlerin artması tabii ama bunun yanında insan-

lar artık daha rahat yaşamaya çalışıyorlar. Daha az çalışıp 
daha çok kazanma peşindeler, üretmeden tüketmeyi seven 
bir toplum olmaya başladık. Genç nesil atalardan kalan mi-
rası yiyerek tüketimi teşvik ediyor. Ayrıca ülkemizin tarım 
politikalarında da bazı yanlışlar var, geçmişten gelen yanlış-
lıklar var, bilinçsizlikler var, yasalarımızda bazı yanlışlıklar var. 
Mesela bir hal kanunu çıkarıldı ama 10 yıldır uygulanamıyor. 
Bu kanunun uygulanamayacağı anlaşılınca şimdi yeniden bir 
hal kanunu çıkarılıyor dolayısıyla yine bir kargaşanın içerisine 
girilecek.

-Başka önemli sorunlar var mı?
 Var tabi kii. Aslında burada en önemli mesele, yapılan ti-

caretin belgelendirilmemesi. Sade bizim mesleğimizden de-
ğil tüm ticaretten bahsediyorum, dünyada belgesiz ticaretin 
yapıldığı ülkemizden başka bir ülke yok. Bu konu üzerinde 
çok durulması gerekiyor. Yapılan her ticaretin belgelendiril-
mesi şart. Belgesiz malın, belgesiz ticaret yapanların üzeri-
ne gidilmesi gerekiyor. Bizim mesleğimizde stokçu yok mu? 
Var tabii ki. Gıda ile ilgili her meslekte mutlaka stokçular 
vardır. Hiç ticari belgesi olmayan insanlar elindeki parayla 
ürünleri alıp toplayarak üzerinden rant sağlıyorlar, bunun  
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belgelendirilmesi gerekiyor. Bunun için de 
çok basit çözümler var, faturasız mal devle-
tin olsun. Bundan daha kolay bir çözüm yok. 
Belgesiz mal yakalandı mı? Bu mal devletin 
olsun. Bu konuda bir vakıf kurulabilir, belge-
siz ürünler bu vakfa aktarılabilir. Sade bizim 
meslek için değil, tüm ticaret kalemlerinde 
bunun acilen yapılması lazım. 

Benim yurt dışından misafirlerim geliyor, 
kendilerini markete veya bakkala gönderi-
yorum. Gözümüze çarpan ne var, diye so-
ruyorum. Size göre enteresan olan bir olay 
var mı, diyorum. Cevap olarak “Bana fatura 
vermedi, belge vermedi.” diyorlar. Mesela bir 
ekmeğe, bir yumurtaya genellikle fiş veya 
belge verilmiyor yani burada en önemli so-
runlardan birisi belgesiz ticaretin önlenmesi. 
Bu olmazsa olmazlardan en önemlisi, ticare-
tin kesinlikle kayıt altına alınması gerekiyor. 
Bu arada bir şey daha belirtmek istiyorum. 
Ticari masraflar da çok ağır, bunun da ön-
lenmesi lazım.  Bunlar da önemli şeylerdir. 
Ben 1 liraya dışarıdan soğan alacağıma 5 
liradan kendi ülkemde bu soğanı alırım. Bu-
rada amaç, paramızın devletimize gitmesi 
ve ülkemizde kalmasıdır.  İthalat ve ihracat 
arasındaki cari açığın büyümemesi gere-
kiyor.  Bunun içinde üretmemiz gerekiyor, 
her şeyi üretmemiz gerekiyor. Bu her türlü 
konuda geçerli; hayvancılık, tarım, sanayi 
gibi her dalda üretim yapmamız şart. Az ma-
liyetle çok üretebilmek için neler yapmamız 
gerektiğini araştırmak lazım. Tarımı ayağa 
kaldırabilmek için tohumu, gübreyi kendimiz 
üretmeliyiz. Organik tarıma geçmemiz lazım, 

kimyasalı az kullanmamız, organik hayvan 
gübrelerini kullanmamamız lazım. Eskiden 
biz bu işe ilk başladığımızda patates sezonu 
açıldığında Ödemiş'e patates için giderdik. 
Bizim arabalarımız buralardan ayrıca tavuk 
gübresi getirirdi ve bu gübreyi kullanırdık 
ama şu anda arabalar gübre için limanlara 
yanaşıyor, kimyasal gübre taşıyor. Her şeyi 
kimyasal yiyoruz. Bu da doğal olarak sağlı-
ğımızı olumsuz yönde etkiliyor. Doğaya dön-
memiz gerekiyor. En kısa zamanda üretmek 
için her şeyi yapmamız lazım, çalışmamız 
lazım, çok çalışmamız lazım!

- Yeni hal merkezine taşındınız. Ha-
yırlı olsun. Burada durumlar nasıl?

Teşekkür ederim. Evet, eski halden yeni hale 
geçtik. Buraya geçerken de bir sürü sıkıntılar 
atlattık. Belediyelerle problemler yaşadık. Bura-
sı hal yeri için çok uygun bir yer değil çünkü 
Geyve boğazında yer alan bir bölge ve çok rüz-
gar almakta. Ayrıca tam hazır olmadan buraya 
yerleştik. Adapazarı'nda şu anda hali üçe böl-
düler. Sebze halini ikiye böldüler, bizi de buraya 
yönlendirdiler. Bizden bir meblağ istediler. Varsa 
bir borcumuz verelim, dedik ama istedikleri ra-
kamlarda bir para yok. Örnekleri de yok, hiçbir 
hal de böyle bir emsal yok. Bu rakamlara, her 
şeye rağmen buraya geçtik. Bizden para ala-
madılar. Patates halinde yani merkezdeki halde 
meslektaşlarımız var. Belediye ile Hal Anonim 
Şirketi bir anlaşma yaptılar. Bu sözleşmenin 
içerisinde “16 tane dükkan, patates halindeki-
lere verilecektir.” dendi ama verilmedi. Bu dük-
kanlar başkalarına satıldı, bu konu mahkemelik 
oldu. Mahkemelerle uğraşmak yerine en baş-

tan her şey yasalara uygun yapılsa bu sıkıntılar 
yaşanmayacaktı ama menfaatlerine uygun işler 
yaptıkları için bu iş, yasalara mahkemelere kal-
dı. Sakarya'daki meslektaşlarımızın bu konuda 
çok sıkıntıları var ve haklılar.

-Sayın Akman, siz de meclis üyesi-
siniz. Sakarya Ticaret Borsası ile ilgili 
neler söylemek istersiniz? 

Evet, Sayın Olgaç. Hem meclis üyesi hem 
meclis başkan yardımcısıyım. İki dönemdir 
meclis yönetimindeyim yani bundan önceki 
mecliste ben de vardım. Burada bir özeleştiri 
yapmak istiyorum. Kendim de dahil eleştiriyo-
rum. Biz geçen dönem hiçbir şey yapamadık, 
ufkumuzu açamadık ama şu anki yönetimi 
ve meclisi gerçekten tebrik ediyorum. Baş-
kanımızın önderliğinde, yönetim kurulundaki 
arkadaşlarımızın ve meclisteki her üyemizin 
katkılarıyla, çalışan personelimizin ve idari 
personelimizin katkıları ile çok başarılı çalış-
malar yapıyoruz. Şu anda Türkiye'nin sayılı 
ve en başarılı ticaret borsalarından biriyiz. 
Çok yakın bir gelecekte daha iyi yerlerde ola-
cağımıza inanıyorum. Lisanslı depoculuk ve 
tohum üretim merkezleri çalışmaları ile yakın 
bir gelecekte kendimizden daha fazla söz 
ettireceğiz. Yapmış olduğumuz planlamalarla 
projelerimizde çok başarılı çalışmalar yapa-
cağız. Yönetimimiz ve meclisimiz kısa bir süre 
içerisinde bunları faaliyete geçirecek ve arka-
daşlarımızla birlikte güzel şeyler yapacağız. 

-Sayın Akman verdiğiniz bilgiler için 
teşekkür ederiz, başarılı çalışmaları-
nızın devamını dileriz.
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