
 

 

BAŞARI HİKÂYESİ  

TOKALI GIDA İNŞAAT ENERJİ MADENCİLİK ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

Hüseyin ÜNAL 

1-İşinizi kurmadan önce neler yapıyordunuz, geçmişinizden ve kısaca kendinizden biraz 

bahsedebilir misiniz? 

Daha önce ilgi alanımız makine geliştirmekti. Bu işe başlamadan önce sarımsak ekim 

makinası geliştirdik. Sarımsak soyma makinası yaptık. Daha sonra 4 amca çocuğu bu işe 

başladık. 

2-Bu işi yapmak istemenizde ana sebepler nelerdir? Girişimci olmaya ne zaman karar 

verdiniz. Sizi bu karara sürükleyen faktörler nelerdi? Neden bir çalışan olmak yerine kendi 

işinizi kurmaya karar verdiniz? 

Bu işi yapmaya 2005 yılında karar verdik.2008 e kadar tohum ürettik. 2008 de bu şirketi 

kurduk. Ancak 1964 ten beri siyezle ilgileniyoruz.2007 yılında ilk siyez ununu ürettik.Daha 

sonra makarna, erişte ,galeta unu, çekme helva, dövme siyez, ezme siyez, ürettik.Devlet 

dairesine girme ihtimalim çok fazlaydı ama ben bunu hiçbir zaman istemedim.Hayatımın 

hiçbir dönemedinde resmi dairede çalışma gayem olmadı hep birşeyler geliştirmek, üretmek, 

ülkeye katkı sağlamak istedim.100 ‘ün üzerinde üst düzey fuara katıldık ve burada siyez’i 

tanıttık.2007 de siyezle ilgili ilk akademik çalışmayı yaptık. 

3-Geçmişten beri hayalini kurduğunuz mesleği mi yapıyorsunuz? 

Evet hayalimiz hep bir şeyler üretmekti. Şu anda fabrikamızın bulunduğu bölgede elektrik yok 

ve biz kendi elektriğimizi kendimi üretiyoruz. Güneş enerjisinden ve kullandığımız traktörden. 

4-Çalışma hayatınızdaki prensipleriniz ve olmazsa olmazlarınız var mıdır? Varsa nelerdir? 

Yaptığımız ürüne %100 güven veririz.İşimizde kesinlikle hile yoktur ve dürüstlük hep ilk 

prensibimizdir. 

 

5-Yaptığınız işinizle, bulunduğunuz bölgeye fayda sağladığınızı düşünüyor musunuz? 

İşinizin insanların hangi problemlerine çözüm getirmesini amaçlarsınız? 

İllaki sağlıyoruz. 

6-İşinizi ne kadar sermaye ile kurdunuz? Sermayenizin kaynağı neydi? Eğer sermayeniz 

yeterli değildiyse, girişiminizin ilk dönemleri nasıl geçti?  

300 bin civarı bir parayla kurduk. 

 

 



 

 

7-Çalışanınız var mı? Varsa Doğru insanları işe almakla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Sizin bu 

konuda ne gibi olumlu ya da olumsuz tecrübeleriniz oldu? 

Kaliteli insanı iyi maaşla çalıştırmak. 

 

8-Başarınızın sırrı nedir? 

Siyez i 12-13 yıl önce kimse bilmezken Siyez in bu dönemlerde yayılacağından emindik. Siyez 

menşeili 18 ürünümüz var. Şu anda da garıklı’ya başladık. Bunun yayılması için elimizden 

geleni yapacağız. 

9-Kastamonu Ticaret Borsasının size sağladığı katkılar var mı? 

Düzenlenen eğitimler, seminerler, bilgilendirmeler firmamız açısından önemli  

 

 

 

 

Başarı hikayenizle ilgili değerli tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. 

 

 

 

 

 


