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değerli Sakarya Ticaret borsası dergisi 
Okuyucuları… 

yeni bir başarı hikâyemizle yine birlikte-
yiz. akova Un ve yem San. Tic. aŞ firma-
sının sahiplerinden Sakarya Ticaret borsası 
meclis üyesi nizamettin Sarı’dan “başarı 
hikâyesinin özetini” dinleyeceğiz çünkü 
tamamını dinlemeye kalkarsak, zannediyo-
rum, akşama kadar buradan ayrılamayız. 

Merhaba,  Nizamettin Bey. Öncelikle 
okuyucularımıza kendinizi tanıtır mısı-
nız? 

merhaba, hoş geldiniz. ben, 1972 kocaali 
doğumluyum. 1989’da kabataş erkek lise-
sinden mezun oldum. 1994 yılında dokuz 
eylül üniversitesi iktisadi ve idari bilimler 
Fakültesi iktisat bölümünü bitirdim. evli-

yim; 2 erkek, 1 kız çocuk babasıyım.
Sektöründe önemli bir yere sahip olan 

firmanızı bizlere anlatır mısınız?
Tabii, memnuniyetle… Firmamızın 

hikâyesi çok eskilere dayanıyor. Un sektö-
ründe Sakarya’da yatırımlara ilk başlayan 
ve üç kuşaktır devam eden bir aile şirketiyiz.  

ilk kuruluşumuz ve ortaklığımız, dedem 
ve ismini aldığım nizamettin Sarı ile aile-
si tarafından 1937-38 yıllarında faaliyete 
başlatılan eski ankara Caddesi üzerindeki 
Sakarya Un Fabrikasıdır. Tabii o zamanlar 
yağ üretim fabrikası, yağhane olarak hizmet 
veriyor ve o semt de “yağcılar” ismini bura-
dan alıyor. daha sonra burayı 1970’li yıllar-
da Sakarya’daki ve marmara bölgesi’ndeki 
ilk un fabrikası olarak çok ortaklı bir şekilde 

hizmete açıyorlar. 
Şu anda içinde bulunduğumuz yer ise 

1978’deki iştiraklerimizden birisiydi. bu-
rası 1978'de kurulan bir fabrikadır. 1978'de 
%20 iştirakimiz olan bu fabrikayı, 2005 yılı-
nın nisan ayında buradaki ortaklarla anlaşıp 
yüzde yüz hisseyi aile şirketi olarak kendi-
mize çevirdik. Şirketimizin geçmişi çok es-
kiye dayanıyor ve üç kuşaktır bu işi devam 
ettirebilen başka firma yok diye biliyorum. 

bir işi bir yerden alıp taşımak, yükselt-
mek kolaydır ama yerinde tutmak daha 
zordur ki biz bunu başarmaya çalışıyoruz. 
Size bir anımı anlatmak istiyorum. üç dört 
sene evvel Sosyal Sigortalar kurumundan 
arıyorlar. konuyu öğrenmek için sigortaya 
gittik. burada müdür muavini arkadaş beni 
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görünce mutlu oldu. Cuma günü bir ödül tö-
renimiz var, sizlere de ödül vereceğiz.” dedi. 
Ödül almamızın sebebi de Sakarya gıda’nın 
şu anda faal olan en eski kuruluş olması ve 
devlet nezdinde hiçbir şekilde sıkıntı yarat-
mayan, borcu olmayan, üç nesildir devam 
eden en eski firma olması. “bunun için siz-
lere plaket vereceğiz.” dediler. çekinerek ve 
“ne oldu da bizi arıyorlar?” diyerek gittiği-
miz Sgk’den bu yanıtı alınca onurlu bir şe-
kilde geri geldik. 

Firmanızın geleneksel üretimden mo-
dern üretime geçiş süreci hakkında bilgi 
alabilir miyiz? Ne tür yenilikler ve çalış-
malar yaptınız?

Şimdi, bizim burası hemen hemen 16 bin 
metrekare bir alan, 16 dönüm bir alan. nere-
deyse 7 bin metrekare civarında kapalı alanı 
olan bir yer… buradaki hizmetimiz, ilk önce 
un imalatı daha sonra da büyükbaş hayvan 
yemi imalatıdır. Hem un hem yem imalatı 
ancak kanatlı grubu değil büyükbaş ve kü-
çükbaş hayvan yemi, kuru yem yani sanayi 
yemi imalatı yapıyoruz. imalat sektöründe 
olunca her geçen gün teknolojiye ayak uy-
durmalısınız yoksa geride kalırsınız. bu 
yüzden de devamlı yatırımlarımız var ve bu 
yatırımlar teknolojik yatırımlar. 

Her sene yeni teknoloji geliyor, bizim de 
kendimizi yenilememiz gerekiyor. 2005'te 
biz burayı aldıktan sonra 2006'da yatırımla-
rımız başladı ve henüz yatırımlarımız bitme-
di. kendimize göre iyi oranlarda yatırımımız 
var, dediğimiz zaman bile yenilenen teknolo-
jiye ayak uydurmak zorunda kalıyoruz. 

Un ve yem imalatı tarım ürününe bağlı, 
tarım ürünü de ülkede bir kere hasat yapı-
lan bir üründür. yılda bir kere alınan bir 
ürün olduğu için bunun depolanmasından 
tutun, korunmasına kadar her aşamada özen 
gösterilmesi hatta işleme aşamasında çok 
dikkat edilmesi gerekiyor. eskiden makine 
parkurları gayri sıhhiydi, gün geçtikçe bu 
da düzeldi. Şu anda fabrikamızın içi komple 
krom paslanmaz bir yapıda. Önceden buğ-
daylar tarlada yatık olarak bekletilirdi ve 
sulu yıkama yapılırdı. bugün kapalı ve çelik 
silolarda kuru yıkama yapılıyor. daha önce 
buğday atıkları fazla oluyordu, şimdi eskisi 
gibi atıklar kabul edilmiyor. arıtma tesisleri 
önceki gibi değil, şimdi teknoloji gelişti ve 
çok büyük yatırımlar yapılmaya başlandı. 
bunları yapabilen firmalar, şirketler ayakta 
kalabiliyor. 

2005’te Türkiye'de 1280 tane un fabrika-
sı vardı. 2017 senesindeyiz ve şu anda faal 
durumda 626 un fabrikası kaldı. 12 senede 

bu kadar elendi ve daha da elenenler olacak. 
2005 senesinde fabrikamız günde 120 ton 
buğday kırma kapasitesine sahipti.  Şu anda 
300 ton buğday kırma kapasitesine sahip. Ta-
bii bu gelişen teknolojiye ayak uydurduğu-
muz için bu derece arttı. Fabrikanın stoklama 
tonajı 4 bin ton civarındaydı, bu da 14 bin 
ton civarına çıktı. Stoklama yerimiz, tekno-
lojimiz şu anda istediğimiz gibi.  mesela şu 
anda unun buğdaydan sonra değdiği her yer 
paslanmaz çelik ve kromdan yapılmış du-
rumda. ürün bunların içinden geçer ve hiçbir 
şekilde zarar görmez. daha önce kara elekler 
vardı, şimdi son sistem ipek eleklerle elen-
mekte. bunların hepsi son sistem makineler 
yani teknolojide yenilikler bitmiyor. Önce-
den 3 çeşit un yapıyorduk, bugün 14 veya 
15 çeşit buğday karışımından ürünler var. bu 
buğdayın da %30’u ithal ediliyor, %70’i de 
iç piyasadan elde ediliyor. 

İşletmenizin belirlediği  stratejik hedef-
ler  nelerdir?

Tabii ki bütün firmaların en büyük hedef-
leri devamlı yatırımlar yapmaktır. Un fabri-
kaları da genelde bölgesel olarak hizmet ver-
mekteler. bizde bölgemizde çalışıyoruz yani 
batı karadeniz, doğu marmara, marmara ve 
kuzey ege bölgemizde ürün sevkiyatı yapı-
yoruz. kapasitemiz ancak yetiyor. 

yakın bir zamanda, nasipse, ihracat ka-
lemimiz başlıyor hatta bir sözleşme im-
zaladık. afrika ülkelerine sekizinci aydan 
sonra un ihracatımız başlıyor. 2005'ten beri 
imalat sektöründe en çok mücadele etti-
ğimiz konu kalite ve teknoloji yatırımları.  
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Şu anda en son yatırımlarımız da bitmek 
üzere. bu yatırımlar bittiği zaman ako-
va Un Fabrikası; doğu marmara’nın, batı 
karadeniz’in en modern fabrikası oluyor. 
bunlarla tabii ki hedeflere ulaşmak daha ko-
lay olacak, kaliteli ürün konusunda başarılı 
olduğumuzdan dolayı 2005'ten beri devamlı 
üretimimiz artıyor. 

Sizce sektörünüzdeki  en önemli sorun-
lar nelerdir? Bizlere anlatabilir misiniz?

biraz önce söylediğim gibi en büyük so-
runlarımızdan biri, ürünün senede bir kere 
hasat edilebilir olması ve stoklama alanımı-
zın yetmemesi. köylümüzün ürünü çıkardığı 
zaman ürünü ihtiyaçtan dolayı elinde tuta-
maması, satmak zorunda kalması; bazı ara-
cıların da bunu fırsat bilmesi sorun yaratıyor. 
ikincisi, adapazarı bölgesinde çok değerli 
tarım arazileri olmasına rağmen kaliteli buğ-
day üretimi yapamıyoruz. çiftçi için fındık 
ve mısır daha karlı. çünkü buğday meşak-
katli ve daha az gelir elde ediliyor. bunun 
yanı sıra mısır ve fındık iklimsel olarak böl-
gemize daha yakın ürünler. bu yüzden buğ-
day üretiminde sıkıntılar yaşıyoruz. 

bizler de yurt dışından buğday getiriyo-
ruz mecburen. Polatlı'da, Trakya'da alım 
yerleri kuruyoruz, oralardan da buğday 
alabiliyoruz; onda sıkıntı yok ama iç piya-
sanın sıkıntısı var. Türkiye'deki fabrikaların 
hemen hemen onda biri Türkiye'nin ihtiya-
cı karşılayabilecek pozisyonda ama bu da 
haksız rekabete sebep oluyor. çünkü üreti-
mini artırmak için fiyatlarda, vadelerde sı-
kıntılar yaratıyor. az kontrol yapılan bölge-
lerden kalitesiz ürünler geliyor. ihracat da 
oluyor ama iç piyasada çok büyük haksız 
rekabet yaşanıyor. bu olay da işi-
ni düzgün yapanlara zarar 
veriyor. 2005 sene-
sinde burayı aldı-

ğımız zaman adapazarı’nda aktif durumda 
11-12 fabrika vardı. Şu anda aktif durumda 
olan fabrika sayısı ise üç. bunların arasında 
çok aktif çalışan fabrika yok hatta biz bile 
şu anda üçte bir kapasite ile çalışıyoruz. bu 
fabrikalar yüksek kapasite ile çalışmadığın-
dan maliyetler yükseliyor ve ihtiyaçtan do-
layı fiyat ile kar marjlarında rekabet oluyor. 

İş hayatında başarıyı yakalamak iste-
yen gençlere ne gibi önerileriniz var?

en önemli şey, yapacakları işlerle ilgili 
gerekli bilgiyi almak. bu da eğitimle ve çı-
raklıktan gelmekle oluyor. maalesef, bizim 
Türkiye'deki en büyük sıkıntı bu. gençler 
bakıyor,  nizamettin Sarı’nın unculuktan 
çok güzel para kazandığını görüyor, hemen 
o işe yapmak istiyor. Hata yapıyorlar, un işi-
ni bilmek lazım.  Temelini görmeden, o işin 
eğitimini almadan yatırımlar yapıyorlar. bu 
sefer de ne oluyor? iki veya üç sene sonra 
milli servet kapanıyor, gidiyor. bir de artık 
en önemli konu, istikrar ve kalite. çünkü in-
sanlar artık kalite istiyor, gençlerin bunlara 
çok önem vermesi lazım. 

kısa vadeli planlar yapmak değil, uzun 
vadeli planları yerine getirmek gerekiyor. 
günlük hesaplardan çok, uzun vadeli hesap-
lar yapmalılar, yapmak zorundalar. günlük 
yaparsan günlük kazanırsın ama günlük ola-
rak da kaybedersin.

Sakarya Ticaret Borsası hakkındaki gö-
rüşlerinizi alabilir miyiz?

Sakarya Ticaret borsamız hem yöne-
timde hem meclisinde zevk alarak çalıştı-

ğım bir yer ve gün geçtikçe büyüyor. bor-
samız son 15 senedir yaptığı çalışmalarla 
sadece ve sadece tescil yeri olmadığını 
gösterdi.  bölgemizde tek olan gıda labo-
ratuvarını kurdu. Fındık da akredite yani 
ihracat kaleminde. burası fındık bölgesi 
tamam ama karadeniz bölgesi varken, 
burada daha büyük bir sürü üretim yeri 
varken akredite olmak kolay değil. biz 
bunu sağladık. 

karasu'daki liman kuruldu, ihracat ve 
ithalat yapılmaya başlandı. Orada labora-
tuvara ne kadar ihtiyaç olduğu ortaya çıktı 
ve şu anda bu ihtiyaç daha da büyüyor. bu 
bir bayrak yarışı… bizden öncekiler kur-
ma aşamasına getirdi, bizim dönemimizde 
kuruldu ve hala devam ediyor. Şu anda gö-
rev yapan arkadaşlarımız da bayrağı hiç-
bir zaman yere indirmediler hatta daha da 
yukarıya çıkartmaya çalışıyorlar. gayet de 
başarılı bir şekilde devam ediyorlar. bor-
samız hizmet üreten bir pozisyona geldi. 
Hayvan pazarımız da bölgemizde tek ve 
çok büyük yatırımdı, o da tamamlandı. 
Şimdi bazı projeler var, inşallah onlar da 
faaliyete geçecek. borsamız, üyelerine 
devamlı olarak hizmet vermeye çalışan 
bir borsa. biz çalışma temposundan mem-
nunuz. ben içinde olduğum için daha da 
memnunum.  borsadaki arkadaşlarımız 
da çok özverili çalışıyorlar, onları takdir 
etmek gerekiyor. Şu anda Sakarya Ticaret 
borsası, Türkiye'de takdir edilen bir borsa 
konumuna geldi. 

Nizamettin Bey, çok keyifli bir sohbet 
oldu. Çok güzel açıklamalar yaptınız. Biz 
başarı hikâyenizin devamını diliyoruz. Te-

şekkürler…
ben de sizlere ve STb yö-

netimine bu sohbet için 
teşekkür ediyorum.
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