
Doğan CENKER
Nişsan Tarım Ürünleri

“SAKARYA’DA VE 
TÜRKİYE’DE İLKLERİ 

BAŞARMANIN GURURUNU 
YAŞIYORUM.”

Merhaba Değerli Okurlarımız, Sakarya’da 
ve Türkiye’de başarılı çalışmalarıyla 
kendilerinden söz ettiren Nişsan Tarım 
Ürünleri Firması sahibi Doğan Cenker ile 
dergimizin bu sayısında güzel bir 
sohbet gerçekleştirdik.

Merhaba Doğan  Bey, bizlere kendinizi 
tanıtır mısınız?

Efendim,  ilk önce bizlere böyle bir fırsat 
tanıdığınız için sizlere ve Sakarya Ticaret 
Borsamızın yetkililerine çok teşekkür ederiz.  

Ben 1948 Adapazarı-Sakarya doğumlu-
yum ve Sakaryalı bir ailenin çocuğuyum. 
1930 yıllarında Sakarya başta olmak üzere 
Bilecik ve Bolu’da ilk İpek Fabrikalarını 
kuran Nasrullah Biler’in de torunuyum. Ev-
liyim, dördü de doktor olan kızlarımın ba-
basıyım ve bir torun sahibiyim. Kızlarımın 
ikisi tıp doktoru; biri uluslararası ilişkilerde 
doktora yapıp çift dal okudu, diğer kızım ise 
kimya doktoru ve iyi bir firmada ARGE bö-
lümünde çalışıyor. Ayrıca Sakaryaspor’un 
kurucu futbolcularından biriyim. Adapazarı 
Lisesi’nde spor kaptanlığını iki yıl üst üste 
yapan tek kişiyim. Şansal Büyüka ile voley-
bol, Atilla Tapşın ile futbol oynadım; 3 dalda 
başarılı bir sporcu geçmişim var. 

1973 yılında iktisadi ve ticari ilimlerden 

mezun oldum. Zirai Donatım Kurumunun 
kurulduğu yıllarda maliyet memuru olarak 
görev yaptım. Yine aynı kurumda sırasıyla 
maliye şefliği ve muhasebe müdür yardım-
cılığı yaptım. Daha sonra 3 müteşebbis arka-
daşım Taylan Önuçak, Adnan Büyükarslan 
ve Nihat Gün’ün beni kendilerine ortak ola-
rak alması ile 1978 yılında Kimak  Makine 
ve Mühendislik AŞ’yi kurarak makine ima-
latlarına başladık. 1990’lı yıllarda Sakarya 
Ticaret ve Sanayi Odası’nda yönetim ku-
rulunda yer aldım ve muhasip üye olarak 8 
sene görev yaptım. Ayrıca Başkan Mehmet 
Tever’in de başkan yardımcılığını yaptım. 
Kendisi Sakarya’nın çok değerli isimlerin-
den birisidir ve kendi kendini yetiştirmiş 
nadir insanlardandır. Kendisine saygım ve 
sevgim çok büyüktür. 1979 ve 1980 yılla-
rında oldukça parlak geçen ticari hayatımız 
neticesinde firma sayımızı beşe yükselttik. 
O dönemlerde yaptığımız yatırımlara devle-
timiz güzel ve yerinde destekler veriyordu. 
Türkiye’nin bir numaralı firması olan Alar-
ko Holding’in ardından tesisler ve fabrika-
lar kuran ikinci firma konumuna geldik. Bu 
olay Sakarya’da bir ilk olarak tarihe geçti. 
Ayrıca ülkemizin çeşitli yerlerinde nişasta 
ve glikoz fabrikaları kurduk. Sanayi filtrele-
ri imal ettik. Devlet Planlama Teşkilatı tara-
fından “Sanayi Tesisleri Üretim Belgesi”ne 
layık görüldük.  Yaptığımız üretimlerimiz 

ihracat sınıfında değerlendirildi ve bu da 
bizim her türlü ihracat teşviklerinden ya-
rarlanabilmemizin önünü açtı, daha da bü-
yümemizi sağladı. Bu teşviklerden bazıları 
geri ödemesiz, bazıları da geri ödemeli idi. 
Dönemin Başbakanı Sayın Turgut Özal ile 
Bakan Sayın Ekrem Pakdemirli’nin güzide 
kuruluşları arasında yer aldık. 1985 yılın-
da Akyazı’da kooperatif ortaklı bir nişasta 
fabrikası kurduk. Açılışını dönemin Cum-
hurbaşkanı Sayın Kenan Evren yaptı ve 
açılışta yine dönemin Sakarya Valisi Hayri 
Kozakçıoğlu’na “Bu tür yerler iki yılda 
kapanıyor. Burası kapanırsa herkes ‘Evren 
Paşa’nın açtığı fabrika kapandı.’ der. Ne ya-
parsan yap, burasını açık tut. Yoksa iki elim 
yakanda.” şeklinde talimat verdi. Hakikaten 
de iki yıl sonra kooperatif fabrikayı kapatma 
aşamasına geldi. Sayın Kozakçıoğlu da bizi 
çağırıp fabrikayı çalıştırmamız ve Paşa’ya 
mahçup olmamamız gerektiğini söyledi. 
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1987’de fabrikayı 2000 yılında devret-
mek şartı ile aldık ve mısır maceramızı 
başlattık. Fabrikayı o dönemin en önemli 
nişasta ve glikoz fabrikası haline getirdik. 
İşleri geliştirip farklı türevler ürettik. Dö-
nemin en büyüğü olan Cargill bile bizimle 
başa çıkamıyordu. 1994 yılındaki ekono-
mik krizden faydalanıp bizim hakkımızı 
kooperatiften satın aldılar. Bizler de Sakar-
ya bölgemizden kendilerine gerekli mısırı 
tedarik etmek amacı ile Dağdibinde aynı yıl 

“Nişsan” adını devam ettirip ilaveten “tarım 
ürünleri” adını ekleyip fabrikamızı kurduk, 
o günden bu güne devam ediyoruz. 1994 
yılında Sakarya Türkiye’nin ihtiyacı olan 
mısırın dörtte birini üretiyordu. Dünyada 
sulama yapmadan mısır üretebilen tek il 
Sakarya’dır, bunun altını çizmemiz lazım.   
Çok kaliteli ve çok yüksek rekoltemiz vardı 
ancak mısırımız maalesef  rutubetli mısır 
idi, bu yüzden de bazı yerlerde kullanı-
lamıyordu. Yine Sakaya’da ilk mısır 
kurutma tesisini ve içindeki bazı 
işlemleri yapabilecek tesisleri 
bizler kurduk. Bunlara ilave-
ten inşaat firmalarımız, ihra-
cat ve ithalat firmalarımız var. 
Türkiye’nin makus talihi ne-
deniyle bizim ortaklığımız da 
ikinci kuşaklara geçemedi ve 
ayrıldık. Taylan Önuçak ANT 
Group, Adnan Büyükarslan 
çocukları ile ATAMAK makine 
imalatı, Nihat Gün de oğulları Va-
hap, Cem ve Cihan ile çok başarılı 
işler yapıyorlar. Ben de  “Ferizli Orga-
nize Sanayi Bölgesi”ne ilk yatırımı yaparak 
işlerimizi daha da geliştirmeye çalışıyorum. 

Sayın Cenker buradaki fabrikada ne-
ler yapacaksınız?

Bölgemizde mısırdan sonraki en önemli 
ürünlerden olan fındık ve bizler de burada 
bunları işleyeceğiz. Ayrıca fındık entegre 
tesisimizde fındığı çikolata ile buluşturup 
farklı ürünler üreteceğiz. Kapalı alanımız 
iki aya kadar bitiyor, mısır ile ilgili bölüm 
bitmek üzere son düzenlemeleri yapılıyor. 
Bu fabrikamız 10 dönüm arazi üzerinde ku-
ruldu. 5 bin m2 kapalı alana, 2 bin m2 mısır 
kurutma ve depolama alanına sahip. Fabri-
kamızı, ilk kurduğumuz tesisimizi, Ameri-
kalılara yaptırdık ama burayı Sakarya’nın 
çocukları olan Ada Kurutma ve Tudors gibi 
kuruluşların bir ürünü olarak yaptık. Kendi-
leri çok başarılı ve çalışkanlar, bazı eksik-
likler oluyor ama kısa zamanda düzeliyor. 
Her iki tesisimiz saatte 100 bin ton mısır 
kurutma kapasitesine sahip.

Bu çok önemli ve çok iddialı bir rakam, 
bunu belirtmek isterim. 

Az önce bahsettiğim 5 bin m2 kapalı alan-
da ise fındık ve nihai ürünleri üreteceğiz, 
bu da Sakaryalılara sürpriz olsun. Yani fın-
dığı ham değil işleyip katma değer katarak 
değerlendireceğiz. 2016 yılı sonunda tüm 
birimlerimiz ile faaliyette olacağız. Bizim 
dönemlerimizde Avrupa’daki fonlar olsun 
devletimiz olsun çok güzel teşvik destekleri 
veriyorlardı ama bazı yöneticiler ve siyasi-
ler çekinip bu teşvikleri engelliyorlardı ve 
paralar geri gidiyordu. Şimdi ise bu durum 
tersine döndü. İdareciler ve siyasiler yatı-
rım yapmak isteyenlerin önünü açmak için 
yarış yapıyorlar. Kobi ve sanayicilere yöne-
lik teşvikler desteler var. 

Sakarya’mızda da alaylı ve mektepli  gi-
rişimciler birlikte hareket edip çok başarılı 
işlere imzalarını atıyorlar. Ayrıca ilimizde 
kurulan organize sanayi bölgeleri (birincisi 
hariç) çok bilinçli ve dikkatli yerlerde kuru-
luyor, bu yönden de çok şanslıyız. Bu ara-
da ilimizde sebze ve meyvecilik, seracılık , 
çiçekçilik çok ilerde, bu da bizler için çok 
önemli tabi. 

Doğan Bey, Sakarya Ticaret Borsamız 
için neler söylemek istersiniz?

Bildiğiniz gibi Sakarya Ticaret Borsa-
mıza üyeyiz. Özellikle son yıllarda yapılan 
önemli çalışmalarla Türkiye’deki borsalar 
arasında önemli bir yere sahip ve hatta ilk 
10’da zannediyorum. Bizlerde bununla gu-
rur duyuyoruz. Cevdet Bey ve Recep Bey 
ile onların yönetimleri çok uyumlu çalışı-
yorlar.

Üyelerinin ekonomik durumları da ol-
dukça iyi ve başarılı iş adamlarından oluş-
makta. Borsanın ekibi de işlerinde uzman 
insanlardan oluşmuş; hepsini tebrik ediyo-
rum. Harika çalışıyorlar, izliyorum; başarılı 
çalışmalarının devamını diliyorum. 

Doğan Bey, son olarak Sakaryaspor’da 
oynadığınız dönemden bir anınız ile soh-
beti tamamlayalım. 

Sakaryaspor 1965 yılında Güneşspor, 
Gençlerbirliği, İdmanyurdu ve Ada Gençlik 
takımlarının birleşmesiyle kuruldu. Ben de 
ilk kurucu oyuncularından biriyim. Takım 
kuruldu, çok güzel bir ekibiz; gol yemi-
yoruz ama gol de atamıyoruz. Maçlar hep 
berabere bitiyor. Atatürk Stadı’nda Mersin 
İdmanyurdu ile oynuyoruz; yine aynı se-
naryo, atamıyoruz ama yemiyoruz da. 65. 
dakikada Zeki Aydıntepe 18 içinde topla 
buluştu, defansı da çalımladı, kaleci ile 

karşı karşıya kaldı. Herkes “Vur Zeki, 
Vur Zeki!” diye bağırıyor ama nafile 

Zeki abi dondu bekliyor. O arada 
arkadan yapılan faul ile penaltı 

oldu. İşin ilginç yanı penaltıyı 
kimse atmaya gitmiyor ya gol 
olmazsa diye. Herkes tedirgin 
kaleci Fikret geldi. “Bırakın 
ben kullanacağım.” dedi ve 
Sakaryaspor’un ilk golünü 
atarak tarihe geçti. Daha sonra 

yemekte Zeki ağabeye “Neden 
topa vurmadın?” diye sorduğu-

muzda “Ya gol olmazsa halim nice 
olur diye düşündüm, o arada aklım-

dan; şimdi biri gelse de bana penaltı 
yapsa diye geçirdim, akabinde olay gerçek-
leşti.” dedi. Bu anı da bende önemli bir yere 
sahiptir.

Teşekkür ederiz Doğan Bey, çok güzel 
bir sohbet oldu.

Ben de Borsa yetkililerimize bu güzel 
çalışma için, sizlere de basın hayatına kat-
tığınız güzel değerler için teşekkür ederim. 
Ayrıca bu yolculukta her zaman yanımda 
olan, beni her konuda destekleyen aileme 
de sizlerin aracılığı ile teşekkür etmek isti-
yorum.
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