
Merhaba Bekir Bey, sizin dedeleriniz-
den bugüne uzanan bir başarı hikayeniz 
var. Sizden bunu öğrenmek istiyoruz ama 
önce Sakarya Ticaret Borsası dergisi oku-
yucularına kendinizi ve sektörde önemli 
bir yere sahip firmanızı tanıtır mısınız?

Öncelikle hoş geldiniz. Ben de bizlere za-
man ayırdığınız için sizlere ve borsa yönetici-
lerine teşekkür ediyorum. Ben 1956 doğum-
luyum, evliyim ve iki kız babasıyım. Az önce 
sizin de arz ettiğiniz gibi çok eskilere daya-
nan bir ticari geçmişimiz var. Bizim firmamız, 
dedemiz Niyazi Uztürk tarafından kuruldu. 
İlk olarak zahirecilik ile bu sektöre giren 
dedemiz, daha 1944 senesinde petrol işine 
girerek resmi olarak bir Romanya firmasının 
Adapazarı'nda ilk petrol bayiliğini almış. Yine 
Romanya’daki olumsuz gelişmelerden sonra 
bayiliği kapatmış. Hem petrol hem zahireci-
lik; dedemizden babamıza, daha sonra bize 
geçmek suretiyle üç nesildir devam etmekte. 

Ben de bir arkadaşımın vesilesiyle mısır ku-
rutma amaçlı olarak bu işe adım attım. 1992 
yılında Adapazarı'nın üçüncü mısır kurutma 
makinesini aldık ve Dağdibi’nde tesisi kura-
rak işe başladık. Daha sonra bulunduğumuz 
yerden duble yol geçince biz de buraya, Çal-
tıcak bölgesine, taşındık. O dönemlerde mısır 
üreticileri, mısırı çitlere koyardı. Tesislere 
çok fazla mısır gelmezdi, gelen mısırı sevk 
etmek kolay değildi. Fabrikalar genelde kuru 
mısır isterdi. Biz de bir kurutma tesisi kurma-
yı düşünüp o yönde karar verdik, adım attık. 
O zamanlar Erenler ve Söğütlü'de birer fab-
rika vardı, bizim fabrikamız da üçüncü fab-
rika oldu. O günlerden bugünlere çok zaman 
geçti, güzel yollar kat ettik. Yine o dönemler 
Pak Piliç ile birlikte yurt dışından gemilerle 
mısır getirttik, bu tesisi de yine o dönemlerde 
burada kurduk.

 Mevcut tesisin kapasitesi ne kadar, tesis 
kaç dönüm arazide kurulu?

Tesisimiz 10.500 metrekare alanda kuru-
lu. 2002 yılında bu tesisi faaliyete geçirdik, 
o dönemler 2000 ton stok kapasitesi vardı. 
Daha sonra gelişen zaman içerisinde farklı 
çalışmalar yaparak fabrikamızı yeniledik. 
Bizden sonra da birçok arkadaş bu işe girerek 
çalışmalar yaptılar. Bizler de bugünlere kadar 
geldik.

Burayı kurarken ne gibi zorluklarla 
karşılaştınız?

2002 yılında bu tesisi kurarken Türkiye'de 
böyle bir tesis yapacak firma yoktu. Bizler de 
bütün her şeyi Amerika'dan getirdik. Tabii ki 
çok meşakkatli işlerdi. O zamanlar sadece 
navlunun gelmesi 4 haftayı buldu. Ameri-
ka'daki firmaya baskı yaparak sezona fabri-
kayı yetiştirdik ve ürün almaya başladık. 

Neden Çaltıcak?

O zamanlar çiftçi, ürününü şehrin merke-
zine getirmek zorundaydı. Biz de “Hizmeti 
çiftçinin ayağına götürelim.” diye düşündük. 
Fabrikayı burada kurmamızın sebebi bu 
oldu. Çiftçi de çarşıya gitmedi, ürününü bu-
rada değerlendirdi. Onlar için de bizim için 
de iyi oldu. O zamanlar çiftçinin durumu 
bugüne göre daha iyiydi ama her geçen gün 
ekonomik şartlar zorlaştı ve hepsi bundan 
etkilendi. O zamanlar sektör bazında, tahsi-
lat yönünde sıkıntılar daha fazlaydı. Şimdi 
olduğu gibi büyük tavuk firmaları da yoktu. 

“Herkes bildiği işi
en iyi şekilde yapmalı.”

Değerli Okuyucularımız, Sakarya’nın önce 
gelen firmalarından Pak Mısır’ın “başarı 
hikâyesini” dinlemek üzere Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Bekir Uztürk ile 
birlikteyiz. Kendisinden firma ile ilgili 
bilgiler almak ve bu başarıya ulaşırken 
geçtikleri yolu öğrenmek istiyoruz. 

Bekir UZTÜRK
Pak Mısır Yönetim Kurulu Başkanı
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Bizim avantajımız Pak Piliç ile çalışıyor 
olmamızdı. Gelen ürünü hem Pak Piliç’e 
hem de diğer firmalara satıyorduk. Çok ta-
lep vardı ama ödeme sıkıntısı çok fazlaydı. 
Adapazarı'nda tavuk sektörü güçlendi ve bu 
sıkıntı da ortadan kalktı.

Bu arada şunu belirtmek isterim: Çiftçimiz 
maalesef eskisi gibi değil. Dededen, babadan 
kalan yerler, tarlalar eskisi gibi bakımlı değil 
çünkü gençler çiftçilik yapmak yerine şehre 
göç etmeyi tercih etti.  Orta yaş ve orta yaş 
üzerindeki insanlar çiftçiliğe devam ediyor-
lar.  Gençlerden de çiftçilik yapanlar var ama 
pek fazla değil. Eskiden mısıra çapa yapılırdı, 
sulama yapılırdı ama şimdi bunları yapmak 
yerine ilaç atılıyor. Bu da mısırın rekoltesini 
düşürüyor. Normalde dönümünde 150 kilo 
alınması gereken yerden bu sebeplerden ötürü 
daha az mısır alınıyor. Eskiden hava şartları 
daha uygundu ama şimdi sulama yapmadan 
ürün almak biraz zorlaştı. Sakarya Ovası su-
lama yapmadan ürün alınan nadir ovalardan 
birisidir ama o da yine bölgesel olarak deği-
şebiliyor. Bölgeye göre toprak altı suyu ve çiy 
olayı değişebiliyor. Mısır, su ve güneş ısısı ile 
büyümeyi seven bir bitki; ikisi bir arada olun-
ca verimde yüksek oluyor.

Dedenizden ve babanızdan aldığınız 
bayrağı, çocuklarınız devam ettirecekler 
mi?

Bizde de yavaş yavaş devir teslim yaklaşı-
yor, işimizi yavaş yavaş gençlere bırakacağız. 
Zaten sektör bazında eskisi gibi sıkıntılar yok, 
onların işi daha kolay. Tek sıkıntı, yoğunluk 
oluyor. oda biçerdöverlerin fazla olmasından 
kaynaklanıyor. Eskiden iki üç ay harman sü-
resi olurdu; daha sonra çiftçi mısırı çıkartır, 
bu süreç 6 ayı bulurdu. Ama şu anda bu sü-
reç çok kısaldı. Dediğim gibi biçerdöverlerin 
çoğalması bu sürece kısalttı. Çiftçi, mısırı ku-
rutmaya uğraşmadan direkt bizlere getiriyor. 

Bu da süreyi kısaltmış oluyor. Süre kısaldı, 
20-25 gün içerisinde mısır hasadı bitiyor. Bu 
süre içinde yoğunluk meydana geliyor o kadar. 

İşinizi geliştirmeyi düşünüyor musunuz? 

Tabii ki bu sektörde devam edeceksek ken-
dimizi ve işimizi daha ilerilere götürmek için 
gelişmemiz gerekiyor. Teknolojiyi ve yenilik-
leri takip etmemiz şart. Bu olay sadece bizim 
sektör için değil, bütün sektörler için geçerli. 
Biz de bunu yapıyoruz. 

Farklı yerlerde farklı sektörlerde yatı-
rımlar düşünüyor musunuz? 

Kendi sektörümüz ile ilgili yatırımlar 
yapmayı düşünüyoruz. Sektörel bazda da 
farklı işler yapmak projelerimiz arasında yer 
almakta. Mesela çiftçiye daha farklı ürün 
ektirmek gibi ancak çiftçiye bunu empoze 
etmek, anlatıp razı etmek zor. Alışılagelmiş 
ürünler çiftçilerin tercihi oluyor, yeniliğe 
çok fazla rağbet göstermiyorlar. Bu konu-
da da daha çok genç çiftçilerle görüşüyoruz. 
Burada amaç hem çiftçilerin önünü açmak 
hem de onlara faydalı olabilmek. bunu biraz 
açmak gerekirse daha farklı ürünlerle, sebze 
ve benzeri ürünlerle, bize yakın olan İstan-
bul pazarına hitap etmek istiyorum. Burada 
toprakla uğraşan arkadaşlara, çiftçi kardeşle-
rimize yardımcı olmak amacındayız. Bu ko-
nuda seracılık ön plana çıkabilir yani sebze ve 

benzeri ürünlerle İstanbul pazarına girmeyi 
düşünüyorum.

Siz fındık sektörüne geçmeyi düşündü-
nüz mü? 

Bazı arkadaşlar hem mısır hem fındık işin-
de başarılı çalışmalar yapıyorlar ancak bizim 
bölgemizde fındık yok o yüzden bölgedeki 
mısırı değerlendirmeyi daha uygun gördük. 
Zaten fındıkçılık benim branşımın dışında. 
Bence herkes bildiği işi, en iyi şekilde yapma-
lı; öyle olunca zaten başarı kaçınılmaz. 

Uzun yıllardır Sakarya Ticaret Borsası 
üyesisiniz. Borsa hakkında neler düşünü-
yorsunuz?

Evet, Sakarya Ticaret Borsası bizim her 
şeyimiz; olmazsa olmazımız.  Borsa olmaz-
sa bu kadar düzenli bir çalışma yapamayız. 
Sadece bizim için değil, üye olan herkes için 
bu geçerlidir. Gelen her yönetim, farklı işler 
yaparak ya da mevcut projeleri devam ettire-
rek borsamızı çok önemli bir noktaya getirdi. 
Sadece bizim sektör için değil; mısırcılık, fın-
dıkçılık ve hayvancılık konularında da olduk-
ça başarılı çalışmalar yapmaktalar. Bunlar çok 
önemli konular.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı? 

Şu anda yok. Teşekkür ediyorum, güzel bir 
sohbet oldu. Bizlere zaman ayırdığınız için 
sizlere tekrar teşekkür ediyorum. 

Biz de size teşekkür ediyoruz, başarılı ça-
lışmalarınızın devamını diliyoruz.
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